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Officio do Presidente da Província do Pará dirigido aõ Jliithor da -presente obra á cerca da impressão delia.

^ E ndo em vinte de Julho respondido a V. S.* que naõ estava rezolvido a dispensa-lo da Com- missaõ encarregada de colher dados estatisticos da Província, a qual, bem que desprovida de Membros, e constando hoje apenas de V. S.^, pode ser ainda reanimada, e completa; e que acceitava còm muito prazer, e para mandar imprimir a expen- sas do Thezouro o Ensaio Corografico desta Província por V. S.^ escrito, e fructo de suas indaga- çoens quando Membro da referida Commissaõ; -..dír-lhe-hei que estou ainda do mesmo acordo, e que para vèr realizada a impressão da obra hei dado ordens á Thezouraria Provincial para pagar suas despezas, receber, e fazer vender por conta da mesma os trezentos exenqdares, que lhe íicaõ pertencendo, afim de vèr se cobre o seu producto aquellas, e se consigo, que sem gravame do Thezouro se effectue taõ vantajoza publicaçaõ.
Sao estas obras as, que mais interessaõ qualquer Paiz, pondo patentes os seus meios de riqueza, e communicaçaõ interior, e consignando aos prezentes e vindouros hum numero de factos reaes de que as Sciencias se podem aproveitar em pro! do mesmo, e eu me congratulo com V. S’ pela honra, que lhe cabe da publicaçaõ desta inte-f ressante obra, assim como da outra -  Eras do Pará ~j com que ainda este anno enriqueceu nossa litera-1 tura Provincial.

Deos Guarde a V. S.  ̂ Palacio do Governo do • .Para 25 de Novembro de 1839. — Bernardo de Souza^ Franco^ Presidente. — Snr. Major Antonio Ladisláo Monteiro Baena.





PRQLOGO.

"^E íído- me convocado pelo Governo em Sessa® de 6 de Julho de para uma Commissaõ de cinco Cidadaõs encarregada da organisaçaõ e composição da Statistica da Provincia; e devendo eu nesta conferida incumbência dedicar-me com energia e assiduidade aos assumptos, que constituem o importantissimo objecto da mesma Commissaõ, foi-me forçozo tornar á carreira das minhas ap^ plicaçoens, na qual me via suspenso desde o anno de 1823, em que motiváraõ a cessaçaõ do meu trabalho as graves urgências da Província ja enunciadas na minha da urgente necessidade dafühmtizar^se tim Cadastro do Brasil que envolva todos os prÍ7icipios statistieos.
Nota, que escrevi em 1828 durante o meu en« cerramento no Quartel das Mercês em virtude de um Conselho de Guerra ageitado por uma autlio-  ̂ridadc, que gozava do privilegio de coiiculcar a razaõ: cujo Çonselho arrancando-me aõ serviço Na -̂ cional me privou nesse momento dos accessos,, que a benignidade do Imperador me podería li  ̂beralizar, e foi a origem da minha actual posto que desmerecida nullidade. Nota em fim que no anno de 1830 em o Rio de Janeiro communiquei aõ Publico por nieio da imprensa tanto para manifestar aõs meus Compatriotas o motivo especiíi^ co, que me necessitou a abrir maõ da continuação do Cadastro da Provinçia por mim lembrado em 7 de Junho de 1822 a Junta do Governo Ci+ vil fazendo-lhe sentir a sua intrinseea utilidade,, como para desafiar a destreza de algum bom en.- . genho, que mais feliz do que eu por desassombrado de sórdidas calialas podesse imaginar, e ef- fectuar um esboço, que servisse ,de fundamento â
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organisaçaõ de um Cadastro completo do Império do Brasil.
Querendo eu patentear o mais vivo desejo de cooperar com os outros membros da Commis- sao em o nobre intento de preencher o thema ou proposição dietada pelo Governo, tratei de apresentar o meu antigo projecto ou Plano, que delineei para a Statistica da Província, novamente addicionado com algumas correcções e aclditamentos, que por ventura ainda me occor- ^ raõ  aõ tempo de rever o esboço do apontado Plano, Tudo submetti aõ serio e reflectido exame e censura dos meus illustres consocios para que elles corrigissem os meus erros, e suppris- sem as minhas faltas da maneira a mais acertada e a mais adequada á importância do assumpto, e aõ credito dos incumbidos delle. E  entaõ vi com grande satisfaçaõ, e com grande satisfaçaõ o refiro ainda agora que sem dissidência de opini- aõ ou a mais minima discrepância os meus Col- legas se confornuiraõ com o meu indicado Plano: segundo o qual a mesma Commissaõ tomando o caracter de perpetua tinha de ser o centro de acti- vidade, que deveria promover a vulgarisaçaõ annual das laboas de Populaçaõ acompanhadas de todas âs variaçcens da situaçaõ moral e civil dos nioraaores, soltando as duvidas dos Reverendos 1 aiochos e Juizes de Paz na pratica dos modelos a elles confiados, e aclarando a materia quando ella carecesse de maior luz.

Porem a Província nesse mesmo tempo conferindo aõs Senhores Antonio Correa Sem’a [ x j
[ x ]  Tenente Coronel de Caçadores da l.^ Tinha do Exercito^ Dignitário da Imperial Ordem do



P rologo. IX
e José Thomaz Nabuco de Araújo, [ x ]  as Pro- ciiraçoens, que os legitimaõ membros do Congresso Representante da Naeaõ, e naõ se tendo preenchido os lugares, que deixaõ estes Legisladores Nacionaes para irem exercitar seu alto Emprego dentro d’aquelle Augusto Santuario da Justiça ajuizei que a actividade da Commissaõ hia padecer na serie dos seus trabalhos uma intermittencia, cujo .prazo talvez se alargue indeíinitamente.Supposto que ainda na Commissaõ aõ autor do presente escripto íazem lado dous Cidadaõs [ X x  ] merecedores de apreço e conceito pela extensão dos seiis conhecimentos, com tudo neni a resi- idencia de um na Villa de Camiitá, e do outro na de Santarém, nem a distincta matéria que devia ser confiada a cada um delles segundo a distribuição dos trataihos facilitava o proseguimento da empresa prescripta: e por isso, e naõ porque eu duvidasse nem levemente da sua capacidade para o completo desempenlio de uma obra d’esta natureza he que ousei expressar neste logar que a Commissaõ hia a ter quebrado o fio das suas co
meçadas tarefas.Instigado d’fcste accidente voltei a minha atten- çaõ com a maior seriedade para os meus aponta-
OruzeÀro  ̂ e Commandante das Jlrmas do Pará.

[  X ] Coronel da exllncia Lhifui jyieUciana, Cam- mendador da Ordem de Christo., Cavalleiro da Im
perial Ordem do Cruzeiro-, ß Juiz da Alfandega 
do Pará.[ x x ]  Os Senhores Doutor Angelo Custodio * Correa., e Raimundo Fernandes de Souza, Vigário Geral do Baixo Amazonas e Vigário da Villa de 
Saßtarem.



P ro LO dó.
ínent(^ feítoè no íanno de 1823: e como a nomea»* çaõ do Governo, que me havia constituído na as- sociaçaõ dos Commissarios da Statistica, me fazia franca a entrada iia Secretaria da Província, na da Camara Municipal, na Contadoria da Junta da Fazenda, e em outras Estaçoens subordinadas á autoridade administrativa; de cujos archives me seriaõ franíjueados os papeis, que eu precisasse ver, j)ressuroso consultei de novo o primeiro dos indicados archivos para verificar a verdade das notas, que extrahira quando em Março do anno supramencionado eu’ trabalhara por ajuntar os materiaes necessários para a perfeita orgauisaçaõ de um Cadastro da Província.

Naõ encontrei nesta consulta diversidade alluma, que me patenteasse haver eu padecido equivoca- çaõ: mas querendo revolver e examinar maior muF tiplicidade de Documentos, que servindo de objecte ás minhas combinaçoens podessem igualmente servir para especificar íactos importantes, notei que náô só faltavaõ papeis anteriores aõ tempo, em que ceásoii para sempre a administraçaõ geral do Ma- ranhaõ e Pará, de cujos pajieis consta pelo tester tnunho memorativo dos que se fundaõ em noticias meramente tradiccionaes que apartados os que de- viaõ ir para o archivo da Secretaria do Maranliao^ uns se desencaminháraõ antes de chegarem aõ dito archivo, e outros para elle fòraõ transportados ihdiscriminadamente sem se inclinar a attençaõ a que. muitos delles versaváõ sobre négocies cumulativos a ambas as Províncias, e que d’estes deve- riaõ ser perduráveis na Secretaria do Pará tran- sumptos solemnes, mas também faltavaõ papeis posteriores á expressada separaçaõ das duas Províncias. Faltava a serie dos Mapas de Populaçaõ
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formaîîsados nos annos precedentes, em que se recenseou O numéro dos Cidadaôs com mms alg-umaOindividuaçaô; e por conseguinte naõ existiaõ os meios para conhecermos se o verdadeiro andamento da popuiaçaô ha sido tardigrado ou progressivo, e também pora avaliarmos as relaçoens, que militaõ entre o numero dos fogos, e a massa dos habitantes: entre a lòrça numérica do sexo viril, e a do feminino: entre a puericia, e as idades maiores: entre o numero dos moços, e o das raparigas: entre o numero dos nascâmentos-da associa- çaõ conjugal, e o d’essas associaçoens: entre o numero dos nascimentos do consorcio, e o dos nascimentos do amor naõ authorisado pelos sagrados ri
tos: entre a totalidade de ambos estes nascimentos, e a massa da populaçaõ: entre a mortandade, e a vitalidade: e entre o numero dos casaes, e a massa dos moradores. Faltavaõ as primordiaes Cartas Topográficas Geraes da Província; das quaes eu possuia conhecimentos, que me servirão para escrever o presente Ensaio com isençaõ da desconfiança, que me acompanharia se hoje dirigisse o meu jiiizo pelas copias, que existem; por quanto o meu èntendimento encontra alguma dif- ficuldade em dar-lhe credito. Faltavaõ as Cartas -particulares miudamente especificadas a fim de servirem para os projectos da economia e da guerra. E  faltavaõ varias Memórias económicas, militares, e maritimas; papeis estes que em 1823 ainda existiaõ todos na Estante adjacente aõ lado esquerdo do 
portal da Secretaria.A mesma falha encontrei nos papeis respecti- ‘ vos as operáçoens da Demarcaçaõ de limites cm 1780, que estaõ encerrados em um pequenino bahú forrado no interior de tafetá carmesim. A



XII PjRO LO G O .4. ordem tresmalhada ou mutilada, em que se achaõ os Avisos do Ministério de Lisboa e os Officios reversaes do Pieiiípotenciario da Demarcaçao, e o proprio contexto d’estes e daquelles papéis Offi- ciaes e Ministeriaes, tudo induz a pensar que sofrerão descaminho alguns destes monumentos im- portantissimos. O mesmo estado incompleto observei nos que dizem respeito ás immensas som- mas consumidas com a referida Demarcaçaõ, e que se achaõ recolhidos nas mesmas duas caixas, em que vierao transportados da Villa de Bareel- los entaõ Cabeça da Provincia do Rio Negro.Passando depois aõ archivo da Secretaria da Camara Municipal vi que eu ali naõ tinha muito de que tomar nota: pois de tal sorte se acha desfalecido de papéis (jue nem nos Livros dos assentos ou actas do tempo precedente aõ actual Systema da Regeneraçaõ Nacional se acha tudo quanto nelles devia scr consignado: muitas cousas forão tomadas em lem!)rança por assento formado com pouca exposição explicita, nem ha Memórias dos acontecimentos, que de ordinário constituem o ob- jecto digno de ter logar nos Fastos públicos. De muitos ncgocios relativos a esta (Gamara, naõ se achaõ monumentos no seu archivoj e pelo contrario delles existem vestígios na Secretaria do Governo; o que eertamente proveio ou de extravio, ou de terem perecido com o tempo por naõ se multiplicarem copias, ou de falta de quem se 
propozesse levar aõ conhecimento dos outros homens os successos pretéritos, escrevendo-os proxi- mamente ao seu acontecimento. £is a razaõ por que supra-expressei que era imperfeita a verba das actas.

Fm maior desconcerto se achaõ a este respei-
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to Camaras Mimicipaes clas Villas, as quaes iiicuriosas naô possuem archivos: e muitas até naõ tem o padraõ da epoca da sua íimdaçaõ, e dos limites designados aõ seu Termo. O bicho Cupim, que devorou os papéis, he o pretexto mais plausível, a que se acolhe a sua negligencia para que lhe escusem a perda d’esses papéis.

Depois de çolligidos com laboriosa fadiga os monumentos e noticias vagas e incompletas, que pude achar dispersas nos arciiivos piiblicos, lendo alguns que a tinta tem ja em algumas partes damnificado o papel e confundido os caracteres, reílecti que se a pesar do fervor e constância, com que rne dedicara eífectivamente a taõ prolixas in- dagaçoens, eu naõ adquirira grande soma de no- çoens impOTtantes da Arithmetica politica ou prin- cipios da Statistica, estava aõ menos em estado de poder delinear uni breve quadro geográfico da Província.
A carência de uma obra d’esta natureza era na generalidaíle sentida ha muito tempo: os Annaes Históricos do General Berredo, único escripto que temos â cerca d’esta Província, e que por se naõ hav êr repetido a ediçaõ tem-se tornado da ultima raridade, sendo como saõ importantes a muitos respeitos naõ daõ cabal noticia da natureza e si- tuaçaõ íisica do Pará, neni estaõ illesos de equi- vocações- notáveis sobre a sua Topografia. Era por tanto misier que apparecesse quem pela primeira vez arrostasse com a arduidade de uma empresa reputada de publica importância: e como ninguém até agora se haja abalançado a tomar sobre si este naõ ténue trabalho eu me arrojei a empre- hende-lo sem consultar como devera as minhas forças, entendendo que ainda patenteando a infe*



fioridade dè meus taletitos para obi*as de tal na- tufeza fazia algum serviço aõ publico, enchendo a falta de uma Statistica o melhor que me fosse possiveL
Collocado por tanto neste ponto de vista e al* tamente penetrado do desejo de erguer aõ menos a ponta do véo, que encobre uma Província taõ vasta e importante pelos germes de grandeza, de que he abundançosa, dispuz-me a fbrmalisar a minha obra pelo modo compatível com a media- 4ia extensão da minha intelligencia. £  como os moBuhientos, que tinha ajuntado, naõ só eraõ em faumero diminuto porque muitos delles a ignorância  ̂ ou a indolência deixou destruir, mas ainda naõ me permittiaõ dar amplas noções sobre as faculdades físicas e moraes do paiz, ‘entendi que para preencher as minhas vistas era necessnrio tratar distinctamente das trés* Comarcas, em que a Província se acha civilmente dividida, dando aõ mesmo tempo conhecimento da indole topográfica de cada uma, e da situaçaõ fisica e moral das Villas e Lugares, que as compoem, e da sua populaçaõ segundo as Listas defeituosa e perfun- ctoriamente feitas pelos respectivos Vigários. E 

era necessário anteceder o painel succintaraente desenhado das indicadas Comarcas uma exposição de artigos descriptivos, físicos, e politicos da P ro  vincia: isto he, uma idea geral tanto dais institui- çoens políticas e religiosas, como dos interessantes ramos da Historia Natural mais conhecidos, isem todavia intentar fazer de todos clles uma profusa mensaõ por naõ transcender a linha circims- criptiva, com que me propuz abalisar este Ensaio, Assim o puz em. obra, adunando-lhe no fím limas* Listas Hjdrogi^afieas de alguns Rios para
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que se possa só pelo exame ocular iaferir dei- las qual he pouco mais ou menos a Hydrograíia tia Província. Outro tanto eu faria á cerca da sua Meteorologia, e da força vital dos habitan* tes, se houvessem Taboadas Necrologicas, das quaes se podesse deduzir o conhecimento dos di*- versos períodos da vitalidade, e da particular influencia na duraçaõ da vida humana: e se houvessem observações Meteorológicas, que tendo sido praticadas com escrupulo e exacçaõ e em grande nuiuero podessem servir para verificar os fe* homeiios da atmosfera ou as mudanças de tempo, de ventos, chuvas, e tempestades, e para ministrar o meio^de comparar o clima de varias partes do Pará entre si, e de calcular a verdadeira temperatura media annual de todas as Villas. Porem o estado presente da massa dos conhecimentos scientiíicos do Pará naõ habilita a pratica d’estes e outros semelhantes trabalhos: he um Estado nascente aonde o -horisonte das soiencias sè aprésenta curto e o/Fuscado: ainda por ora naõ al- lumia a Província um raio das luzes, com que as sciencías e as boas Eettras ja resplandecem no Norte do Continente da America em virtude de navegaçoens mais fortunosas que as primitivas ef- feiíuadas pelos Europeos.Tal he a distribuição de matérias, qite adoptéí para o meu presente trabalho, aõ qual attribui o titük) de Ensaio Corografico sobre a Província do Pará. Eu me naõ lisonjeio de oíferecer aõ claraõ da publicidade uma obra acrisolada de imperfeições e defeitos: esse presuposto ja mais se alevan- tou na minha mente. Ella deve ser olhada mais como esboço do quadro, que representa, do que como pintura .acabada; hías íendo-^ concebido íe ar-
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ranjado em uma ordem systematica, que me pa- receo soportavel, posso asseverar que as noticias nelia expendidas tem o gráo de credibilidade, que ©s archivos consultados subministráraõ: nos quaes aqueiles que hesitarem sobre a veracidade dos factos, que refiro, podendo rectificar pelo exame dos respectivos documentos as suas hesitaçoens ficaraõ isentos de toda a vacilaçaõ sobre qualquer período da minha obra: a qual bem pode merecer a indulgência, a que lhe dá direito o meu circunscripto talento, e a pureza dos sentimentos que a dictou.-Em quanto pois a Gommissaõ da Statistica naõ dér complemento ao seu v̂ asto trabalho esforçando-se por leva-lo aõ ponto de perfeição mais conveniente aò interesse da cauza publica, que he neste caso o unico objecto dos seus disvelos, ’ supra o meu pequeno Ensaio a falta, que a dita Commis- saõ se acha commettida de remediar: suprimento, que he verosimil que obtenha dos Cordatos a acei- taçao, que s6 a ignorância e tenacidade lhe pode denegar.

Da veniam scnptis quorum non jrloria nobis Causa, sed utilitas ojfficiwnque fm t,
Ovid. Epist. IX, ex Ponto L. III.

^cahei este Ensaio em 21 de Março de 1833.
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Posiçaõ astronômica^ términos politicos e naturaes^comprimento e largura^ e gesto do Palz,
O considerável e precioso território, que hoje fornia a Provincia do Gran-Pará, he o mais boreal do Brasil; pois na direcção de Norte a vS-ul cs- tende-se da foz do rio 03'apock a latiiiale da cachoeira de Santo Antonio do rio Madeira entre o paraiielo aqiiilonar quatro graos trinta minutos, e o austral oito graos cincoenta e um minutos: e cs- t^.compi’ehendido entre os meridianos orientaes á Iliia do Ferro trezentos e cinco graos, e trezentos e trinta e urn graos e quarenta e um minutos: sendo o primeiro destes meridianos correspondente â cachoeira do Uviá na foz do Cuiiuari, e o segundo a foz do rio Turiassú.Os términos politicos desta Provincia saõ aõ Oceidente o Peru, e aõ Norte a Caribana l í  espanhola, os territórios do Essequebe, Demerari, Bar- 

bice, Surinam, e Guj^ana Franccza.Os términos natiiraes saõ aõ Norte e Leste 
o Oceano Atlântico.Os términos puramente voluntários, e os con- •vencionaes. saõ formados aõ ].<evante pelo rio l \ i -  riassú com a Provincia do iVíaranhaõ; aõ Sul |)clo Tocantins com a de Goyaz. pelo Tapajós com o3



Cuyabá, pelo Madeira com Mato Grqsso; e ao Po- iieiite segundo o p6, em que íicáraõ as Demarca- çoens em 1790 feitas em coi^sequencia dos Tratados de Limites de 16 de Janeiro de 1750 e do l.° de Outubro de 1777, pelos rios Javari, Soli- moens, Cumiari e Negro com as terras dos Hes- panhoes; e aõ Norte pelo rio Branco com os mesmos íiespanhoes, com os Inglezes e Hollandezes; e pelo rio Oyapock com os Francezes segundo o Tratado de Utreck sustentado pelo de 28 de. Agosto de 1817 em consequência da promessa feita peia Gran Bretanha no l.° Artigo secreto do Tratado de 22 de Janeiro de 1815 da sua medía- çaõ com a branca para terminar a controvérsia que entre esta Potência e Portugal havia á cerca das respectivas fronteiras na America.
A sua maior extensão do Septeníriaõ aõ Meio-dia contada no n^eridiano da Fortaleza de Gu- rupá ( pouco differente do meridiano da boca do Oyapock) até onde o corta a latitude da cachoeira de Santo Antonio do Madeira he de duzent^ e sessenta e sete legoas: e do Nascente aõ Po- nente de quinhentas e trinta e tres e dous terços entre ô  Turiassú e a cachoeira do Uviá na foz do Cumiari. A legoa, a (jue referimos as nossas medidas neste escripto, iie a legoa de vinte aõ gráo.
Confrontadas estas (Ümensoens com as do Im pério do Brasil entre a íbz do Oyapock e a latitude austral do Marco da deniarcaçaõ de 1784 aõ norte dô  Cabo de Santa IMaria, e entre a Cidade de Olinda e o rio Javari, se vera que o Paia no rumo ue Norte—Sul he a terça parte eío continente Brasilio mais quatro legoas, e na di- recçaõ de Ijeste—Oeste íaltaó—lhe duzentos e dc- zesete legoas e dous terços para o igualar na sua



maior largura, que he de sete centas e cincoenta legoas geograíicas.
A Proviiicia do Pará. he uma regiaõ immensa, amena, e fértil, que a natureza acobertou de viçosos vegetaes munidos de rara virtude, e de selvas magestosas, povoadas de excelsas arvores, todas próprias do serviço náutico e civil: e que talhou de máximos lagos, de altas serras,- de espinhaços de montes, e de vastas veigas : o numero dos lios capitães e dos seus defluentes, que formaõ a sua admiravel hydrografia, he portentoso: seria íngreme empresa íbrmalisar uma lista liydrograíica de todos elies com a indicaçaõ da addiccaõ das nas- ̂  ̂ ‘t >centes vúsinhas e da natural defluencia de uns em outros com a sua respectiva posição geográfica.O torrai) em geral lie formado pelas terras mais capazes de premiar desvelos exercidos em cultiva—las: a natureza as dotou de qualidades as mais próprias para a producçaõ e fertilidade : ellas PQjdem ser florentes e abundantes, assim os seus habitadores mais eílicazmente se aproveitem delias.Nas abas de muitos rios e das ilhas visinhas da Capital da Província as terras &aõ compostas de alagadiços e de successivas camadas de nateiros,- que pelo espaço de muitos séculos as agoas e crescentes dos mesmos rios ali foraõ agglomeraiiílo de sete a onze palmos de altura sobre fundo de ta- balínga: terras, (|ue as enchentes amimaõ e poem quasi aõ seu niyel

Popiilaçaõ.
A  metis antiga Taboa de enumeraçaõ da po- pulaçaõ da Província de que temos noticia he à do anuo de 1749, a qual dá á Cidade nove cen-



[4] E nsaio C orografico

j'’- \Á '’
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tos fogos, e seis mil quinhentos e setenta e quatro habitantes : a esta seguein-se as Taboas de 1788, de ISOÍ, de 1825 e de 1830. A primeira contem mil e oitenta e tres fogos, e dez mil seis centos e vinte moradores: a segunda mil oito centos e vinte c dous fogos, e doze mil quinhentos moradores: a terceira mil nove centos e trinta e um fogos, e treze mil e duzentos c quarenta e sete moradores: e a quarta mil sete centos e quarenta e nove fogos, e doze mil quatro centos e sessenta e sete moradores.
Por meio destas Talioas nos achamos habilitados para conhecer que a populaçaõ da Cidade teve movimento progressivo até aõ anno de 1825: pois que confi’ontaiido a respectiva Taboa com as dos annos de 1749, de 1788 e dc 1801 se depre- hende que a Cidade adquirio quasi o duplo da sua populaçaõ no periodo de setenta e seis annos volvidos entre as eras de 1749 e 1825.
Mas considerando que dentro do mesmo periodo a Cidade ha sido o theatro de graves perfiír- baçoens da ordem e segurança publica, e de quatro andaços de bexigas e sarampo, que ateáraõ peste nos habibnlores semelhante a que grassou desde o anno de 1743 até o de 1749 por toda a Provincia com tanto estrago da humanidade que tirou da populaçaõ a terça parte, o sobredito duplo authorirsa bem o juizo conjectural de que se nao tivera tíxistido a funesta iníiuencia d’aquelias causas para retardar o progresso da populaçaõ a Capital da Provincia contaria no anuo de 1825 uma força numérica de moradores muito maior: e li(>je naõ seiia notável a difíerença de cento e oitenta e dous logos, e de sete centas e oitenta pessoas, que se deduz da confrontação da Taboa
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de 1825 com a de 1830.

lie  verdade que naô saô as commoçoens violentas, e U ma epidemia grave, as causas unicas, que apoucao uma populaçao : tarnbem.. para isso contribuem consideravelmente o grande numero de íillios de lavradores, que se precipitaô avidos de distinçoens na carreira dos empregos sociaes ; a infecçaô impune do trato meretricio; o charlatanismo dos curandeiros ou a irnpericia dos que se presumem entendidos na Clinica interna ou Me-> dicina pratica; a ignorância das Parteiras; e o progressivo numero (le celibatários, exceptas as pessoas do celibato clerical, que em nada he des- conveniente á populaçaõ.
Tal he o raciocinio que podemos fazer aõ passar em revista as mencionadas Taboas de enu- rneraçaõ de popvdaçaõ : as quaes todavia naõ podem ser julgadas exactas em razaõ das bem conhecidas diihcutdades, que se apresentaõ á exe- CLî õ̂ de um alistamento individual absoluto. Em PoMigal muitas tem sido as operaçoens deste ge- nero, e ainda se naõ obteve um arrolamento de habitantes illeso de inexactidaõ. Variando como varia a cada instante a massa dos habitadores pelos nascimentos, pelos obitos, pelas mudanças de domicilio, e por outras muitas causas, entre as quaes iguahnente tem logar os differentes interesses, que podem haver para sonegar o verdadeiro resultado, naõ he acto facil conseguir um alistamento perfeito.Para podermos dar no presente artigo uma noticia da verdadeira marcha, (pie segue a popu- laçaõ do Pará, era preciso que tivéssemos Listas de populaçaõ Parochial íbrmalisadas com todo o* c.uidado de anno em anno, nas quaes alem da
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enumeraçaõ dos indivíduos e doS fogos, com a ès<* pecifícaçaõ da idade das mulheres cazadas para se conhecer o numero dos que fomeirtaõ a populaçaõ, 'e por consequência dos homens sobre quem o Estado estriba as suas esperanças, se achassem ins- Ciiptos os nascintentos, os })aptismos, e os obitos dos expostos, e dos outros infantes, as creaturas que mOrrem na aurora da vida, os que falíecem antes da idade da puberdade, e finaímente as tran- siçoeiis de estancki. Por meio pois de Listas assim arranjadas he que somente se poderá conhecer se be estacionaria, ou crescente, ou decrescente a populaçaõ do P ará : e isto mui bem se deprehende- rá do numero de filhos que tiverem brotado de cada associaçaõ conjugal, porque sendo elles o renovo da arvore social esta s6 pode reputar-se em estado fasto quando cada Par tenha quatro filhos, tjue lepresentem o pai e a mfii.

A populaçaõ das Villas e dos Logares das Comarcas de Belem e^de Marajó, exeeptas as Villas da Vigia, de Bragança, de Santarém, de Camétá e de Óbidos, naõ ha tido progresso proporcionado aõ da Capital da Província: elías em vez de formarem os tres quartas de toda a populaçaõ achaõ-se em tal cle- sanimamento que indicaõ caminhar para a mesma desapariçaõ das povoaçoens, que se extinguiraõ de Í788 para cá: cíqas povoaçoens foraõ os Logares de Alcobaça e de Saõ Bernardo da Pederneira no rio Tocantins; o Logar de Redondo no Termo da Villa de Braj^ança; o de Tentugal nas vertentes do Caité; õ de Caritanhede entre o Guamá e o Caité; o de Serzedelo no Guriipi; o do Portó Grande acima da Villa de Ourem; o de Penaco- va abaixo da Cidade na grande enseada que lava as abas da mesma Cidade; os de Porto Salvo e
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Pen»?iIonga bo Termo da V ilk da Vigia j o de Fragoso no rio Jari; e a Villa Vistosa da "jVíadre. de Deos no rio Anauarapiicú aõ Sul de Macapá.Na Comarca do Rio Negro desvanecêraõ~se os Logares de Saõ Marcelino, da Conceição, de Saõ Philipe e de Saõ Martinho do rio Branco; e a Villa de Saõ Jose do Javari no Solimoens .̂ As Villas e mais povoaçoens cjue ainda permanecem apresentaõ-se mui pouco fbrnidas de habitantes; naõ ha Taboa de populaçaõ desta Comarca que naõ patentee de anno em anno um decremento sensiv^el: vê-se na de 1821 o numero de trinta e quatro mil seis centos e noventa e dous habitantes, na de 182õ o de trinta e dous mil sete centos e trinta e dous indivíduos, na de 1827 o de dezesseis mil quatro centos e tres. pessoas, e na de 1S31 o de dezeseis mil duzentos e treze ; e por consequência no espaço de dez annos a populaçaõ mediterrânea perdeo dezoito mil quatro, cent* tos ,̂e setenta e nove moradores, perda, que se di? occâàíonada da deserção dos Indianos, do contagio de sezoens e bexigas, e das correrias dos; Muras.Tudo o que fica supra-expressado á cercada populaçaõ da Província pode fornecer aõ LeitoE os princípios necessários para formar uma idea sue- cinta de qual tem sido o seu andamento: resta- nos dizer que esta populaçaõ he mesclada de hô* mens brancos, de pretos, de Indianos, de pardos  ̂de Mamalucos, de Curibocas, e de Cafuzes. Esta hetorogeneidade provem dos Brancos haverem al- liado o seu sangue com o dos Caíres e dos Indi-oanos, e da mesma sorte os Indianos com os Cafres. Da mescla dos Brancos com as Indianas procedem os Mamalucos: da dos Pardos com as Pretas osf * Cafuzes, a que egi. outrgs pa^es denominaõ Buja-



e (la dos Indianos com as mesmas pretas os 
Curibocas.Destas sete castas de homens a menos quantiosa he a dos Brancos; e a que tern maior força numérica he a dos Indianos domesticados, adunan- do-se-lhe o ignoto numero dos broncos sylvicolas: os quaes devemos conjecturar em superior quantidade, dando-se attençaõ á bem conhecida existência (íe innumeros bandos destes homens sem le i, sem rito, que habitaõ uma naõ pequena e rica porção territorial fendida pelos rios, Gurupi, Tocantins, Matapi, Anauarapucu, Jari, Paru, Xingu, Tapajós, Trombetas, Uatuma, Jatapú, Aniba, U- rubu, Topinambaraiias, IMaiié-assú, Abacaxis, Ca- iiuma, Madeira, Purús, Tefe, Jurua, Jutahi, Co- inatiá, Aucruhi, Jandiatiba, Javarí, Iça, Tunantins, Japura, Anauéne ou Anavilhana, Maiuuxi, Meriá, Curiuriaú, Cubuti, Cuniabó, Canumau, Mapiiuau, Ucuriuaú, Cauaboris, Uajiiana, Marié, Yaupiri, Ucayari ou üaupés, Tçana, Xié, e Branco.

As Aldeãs, íjue nas margens do rio' Aaegro, do Madeira, do Amazonas, e do Solimoens, mos- travaõ em 1788 alguma consistência, eraõ formadas das Cabildas .Sylvicolas extrahidas da maior parte dos sobreditos rios: ellas se denominavaõ Aneaciui, Bare, Caraias, Aniana, Baeiina, Pacuri, Comani, Sara, Bari, Anicoré, Aponaiia, Tururi, Urupá, Juma, Juqui, Curiiaxia, Pari({ui, Arique- na, Turá, Ourupa Mura, Soriínaõ, Passé, IJayu- pi, Irijú, Purú, Catauixi, Jauuma, Tamuaná Xa-

Cauiri, Parauamá, Miranha, Maraiiás, Cauána, Ugina, Umauás ou Cambebas, Xomana, To-



* * * ^ -V — ^  ------- ------------------------------------------------- j  ------------------- - 7  ------------------------------------------ 7 —no, Chaiuiitá, Ci imaana, Yameos, Japura, Cauiya- ri, Miiruua, Peridá, Periararua, Yupiua, Bamba, Coeuana, Piireniima, Maiijarona, Coeruna, Arii- aqui, Caripuna, Cericuma, Paraviana, Uarana* coacena, Bayiiiia, Uariquena, Mepuri, Maui, Assa- uinaui, Juruna, Purupurús, Mondrueus, Cauaxi, Uacaraiia, Muraua, Sapope, Timbira, Carajá, Gavi- 
ao, A pillage, Cupelobo,

Ni ’ ' *parana.Japupa» -------- j------- , —j---- j — ---------- , —viiaparana, Ürucúparaná, Imiixi, que talhaõ na fronteira do Rio Negro todo o torraõ jacente entre o rio Uaupés e o Japura, habitaõ os Gentios Tabocas, Curutús, Cumacumans, Macús, Queua- nacans, Manibas, Ananás, Macumans, Abaná, Jacundás , Cauiaris , Adoriás , Jauarás , Mabiús, Moeinons, Uaniás, Seuabonis, Jaubis, Uainhons, Curanis, Aniánas, Deçanas, Macúcoena, Uananá, Urinaná, Timanara, Boanari, Mamenga, Panenuá.No rio Branco a sua Gentilidade occupa a- quelle sertaõ da maneira seguinte.Nas serras e campos, que jazem entre o rio Tacutú e o Repimuri, moraõ os Paravilhanos, os 
AmaribdS, e os Aturahis.Nas serras mais orientaes a(3 Oeste do rio Re- punuri vivem os Caripunas, os Çaribes, e os Ma- 
cuxis.Nas serras manentes entre os berços dos nos Mahu e Parime estaõ os Capixanas.  ̂ •Nas serras, que entremeiaõ os rios Majari 64
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Parimc residem os Oaycas.
Nas vertentes do rio Parime moraô os Aca-
Na serra Cimauarù habitaô os Tiicurnjiis.

vertentes doNa serra Curauti jiinto Majari estaô os Arinas.
Nas vertentes dé iim igarapé, que defliie np rio Uraruciiera viv^m os Quinhaus.
No igarapé Tucutii, que influe no rio Ura- ricaparà, assistera os Procotos.Na serra Andauari estaô os Macus.
Nas vertentes do rio Maraca moraô os Gui- maras.
No rio Caumé assistera os Aoaquis.Na nascente do rio Mocajahi habitaô os Ta- picaris, Saparás, Guajuros, e Chaperos.
Nas serras, que formaô a cachoeira de Saô Felipe, moraô os Pauxianas.
E no rio Caraterimani residem os Parauanas.Destes Sylvicolas as primeiras nove Cabihîas 

merca^ejaraô em escravos com os habitadores'^ dp Surinam; os quaes os compravaô para fazerem os trabalhos dos sens estabelecimentos ruraes: hoje que expeiimentaô a justa rejeiçaô desta mercancia estaô reduzidos a uma lavoura circunscripta a inalar â  fome. Das restantes CabÜdas a excepçaô dps Macus, que saô ladroens ambulantes, umas trataô 
com os Hispano-Americanos, e outras corn os Paraenses, que ali vaô em cata das produçoeus na- turaes. .

Todos os supramencionados Sylvicolas vivema seu modo na es])essura com muita satisfaçaô.Uns sao crueis; trazem sempre empunhado na niaô o seu Oiirabi, que he uma pequena frecha 
diervada, e aô toque da Diana em seus Trpeanos,
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que scmeihaõ as caixas de guerra, espalhaõ-se os espias: outros saõ agriophagos ou comedores de a- nimaes ferozes; e outros melancólicos e desconfiados, cultivaõ pequenos terrenos em sitios recônditos, e os abandonaõ depois: semelhantes nisto aõs Tartaros de Nogai, conservadores da liberdade, porque erradios sempre naõ assentaõ morada em que possa prender o grilhaõ da dependencia. Outros na que saõ accessiveis como os Curutús do rio A- paporis, onde no anno de 1782 sendo invadidos por uma epidemia de enfermidades quasi todos os individuos das duas Partidas Portiigueza e Hes- panhola da Demarcaçaõ de Limites elles foraõ tratados nas próprias Choças de uma Maloca destes Gentios com um cuidado, disvelo, e humanidade , que fez admiraçaõ a todos os Europeos, que ali se achavaõ. A indole moral destes Sylvicolas afiança a sua facil aggregaçaõ â Sociedade dos Paraenses, e uma prestança semelhante a dos Muras, dosiJVIondurucus, dos Jurunas, e dos Purupurús, os 'ijuaès todos sacaõ dos matos as drogas, trabalhaõ naS' salgaçoens dos peixes, • e na extracçaõ do azeite dos ovos de Tartaruga, e prestaõ-se ' á esqui- 
paçaõ das canoas dos Mercantes.Os Manáos saõ confederados: e as suas Malocas independentes umas das outras. Os Timbiras e Apinagés do rio Tocantins saõ piratas: e o mesmo caracter exercitáraõ os Muras do rio Madeiia, os quaes em quanto naõ assentáraõ paz com os Paraenses, desvalijavaõ e rnatavaõ os navegantes assim dentro dó Madeira do Jamari para baixo como dentro dos rios collateraes. As Cabildas Cau- axi, Uacaraua e Moraua do rio Jurua: a Sapopé e Jacarétapiá do rio Tapajós: a Miranha e Umauár de certos defluentes no Japura.: a Cacatapihió do
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rio Iça: a Uerequena do rio Içana: a Aruaqui do rio Anavilhana; e a Maiuruna do rio Javari: todas saõ ííolosas de carne humana. E  esta ultima he de todas as antropófagas a mais extremosa na atrocidade e antropofagia: porque os seus indivíduos naõ só postejaõ e comem a carne dos seus inimigos, mas inda despedaçaõ e devoraõ os velhos e enfermos seus connacionaes sem exclusão dos seus mesmos progenitores ou dos filhos, aõs quaes extinguem a vida, e os comem logo que adoecem gravemente antes que a enfermidade lhes comece a estiilar a carne.Entre as Cabildas, que moraõ no sertaõ do rio Jurua, ha uma denominada Ugina, da qual se refere que todos os homens tem cauda em consequência das mulheres terem congresso com os macacos chamados Coatós, e por isso chamaõ a es tes Selvagens Coatatapia. Ve—se no Roteiro ma- nuscripto do Doutor Arcipreste José Monteiro de Noronha, natural do Pai-á, que o seu authoj;;inclina-se a ter isto por exacto; e para corroborar, os fundamentos da credibilidade desta noticia elle produz o transumpto de uma certidão jurada aõs Santos Evangelhos do Reverendo Padre Frei José de Santa Thereza Ribeiro Religioso da Ordem calçada de Nossa Senhora do Carmo, que Vigariou em 1768 a Igreja de Castro de Aveíans.JNo mesmo rio Juruci ha outra Cabilda no- minada Caumia, cujos iudividuos pela sua acanhada estatura saõ comparáveis com os anoens.
Entre os çafios Selvagens dessas diíferentes Cabildas todas as stias pessoaes louçainhas consistem na nueza: [X)ucos cobrem o orgaõ de dar vi- ‘da a novos seres com uma pequena frontaleira de missanga, ou de fio torcido de estopa branca ex-
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trahida da tona do Tururi: e mesmo entre algumas Cabildas como a Tucuna do rio Iça as mulheres naõ escondem o cofre dos deleites da ternura. Só os Cambebas fazem para seu uso de pano de algodaõ roupas talares sem mangas e abertas nos lados mui semelhantes ás cazulas ecclesl- asticas: eiles saõ mais alvos que os outros Sylvi- 
colas, e ate menos estúpidos.As armas defensivas, de que iisaÓ os Passes do rio Pureus e outros mais Sylvicolas saõ umas adargas revestidas do peito de Jacaré ou de couro de A nta: e as armas oífensivas saõ alem dos Curabis ja mencionados e das frechas desferidas pelos ar
cos e zarabatanas, os Cuidarás, os Murucüs, G Tamaranas: os primeiros saõ uma especie de clavas de cinco palmos de comprimento, chatas, esquinadas, de duas poliegadas de largura, e mais grossas para uma das extremidades; os segundos saõ uma especie de zarguucho de páo vermelho com.a ponta remontada de diversa madeira delgada, iTrangivel, e hervada; e a ultima arma he semelhante aõ Cuidará.

O veneno vegetal, de que se servem para peçonhentar a ponta das frechas, dos Murucás, e dos Curabis he extraindo de um cipó chamado 
Uirciriy grosso, escabroso e guarnecido de folhas parecidas com as da Maniva. A sua manipulaçaõ consiste em mascotar a casca, borrifa-la com agua fria, destila-la e ferve-la aõ lume até ficar o sumo inspissado em ponto de linimento. Para aug- mentar a energia do toxico addicionaõ-lhe suecos espremidos de outros cipós e vegetaes, que sejaõ de sua natureza venenosos.A caracteristica artificial designativa das diversas Cabildas da Gentilidade consiste na for-
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ma dos sinaes de tinta escura, que :os Sybdco- las gravao no rosto e no peito: outros usaõ de pedacinhos roiiços de pao, de pennas, chapas de arame ou lataõ, cacos de louça branca, e resina de Jutahi, que poem nas orelhas, e no labio inferior períbrado. Os Main rimas trazem cerceado 
0 cabello do alto da cabeça, e o resto desgrenhado.Assim mais ou menos íòraõ as Naçoens, que hoje figuraõ mais civilisadas, antes d’eilas passarem do estado da barbaridade aõ estado da civi- iisaçaõ. A França no tempo das conquistas de Ju 
lio Cesar era uma das mais supersticiosas e das mais barbaras da Europa. Os Bretoens ou Ingle- zes vestiaõ-se de peles, e todos se pintavaõ de azul com uma certa herva para se fazerem horrendos e medonhos na guerra, com os cabeilos ca- hidos e grandes bigodes. Caesar d. lib. 5P  =  om- nes vero se Britani vitro iníiciunt, ipiod caerule- tim eíFicit colorem: atque hoc horribiiiore sunt in . pugna adspectu: capilloqiie sunt promisso ^tque Omni parte corporis rasa praeter caput et la&rum superius; =  E ainda hoje em Paris o guisado a 
la a'cipaudine he uma das viandas mais delicadas nos jantares de opipara ostentaçaõ.

No Rio Negro exceptos os Uaupés e Uere- quenas todos, os outros naõ usaõ de caracteristica alguma no rosto ou no peito: porem nos costumes pouco diíFerem das outras Cabildas. Os seus re- gozijos communs cifrao-se em bebidas soporiferas, que os lançaõ em torpor lethargico, ou em bebidas vaporosas, ([ue os fazem ebrifestantes. Todos os annos alguns consomem tres mezes successivos ^em comidas e bebidas, e nada mais fazem nesse trimestre. Quando se aproxima este tempo, 
que para elles lie absolutamente aliturgico, trataõ

* 1 ,  

. I
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logo de pescar e caçar Antas, Porcos, e outros brutos diversos, cujas, carnes e peixes moqueap em quantidade que chegTie para a sua bruta hilaridade trimensal, durante a qual devoraõ aquel- las viandas, bebem e tocaõ os seus instrumentos músicos estrugidores. Outros Sylvicolas celebrao iirn oitavario de ílagelaçao a que chamaõ Paras- 
sê : no qual se azorragaõ reciprocaihente, tpmaõ ó paricá, [a 1 e bebein o payauarú. [bj

Em geral religiaõ alguma os retem : elles naõ distinguem a existência do Ente eterno, origem de toda a bondade e de toda a sabedoria. A essência moral destes broncos boScarejos da Província lie taõ inferior (i dos povos bai*baros que estes se podem considerar como uma especie de meia proporcional entre ò homem cr\'iliSado e o í^el- 
vagem. Um taõ grande fehomeno bem nVerece cjiVé os veros fdosofos se oceupem de o explicar. O Conde de Maistre em contraposição a Rousseau, So- phistji perigoso do seu século mas profundo nas paià^faá,’ conceitua que o homem sérrií cíos má- tos naõ he o homem primordial segundo perteii- dem inculcar as imaginaçoens ardentes do nõsso século para apoiar as suas vans e criminosas declá- maçoens contra a Qrdem Social, mas sim o dès- cendente de iim homem segregado da grande arvore da civilisaçaõ por uma prevaricaçaõ qualquer, mas de um genero que naõ pode mais sér repè-

[«] He uma fruta da arvore deste nomê  a 
qual torrada e comerllda em pó finhsïmo servò de 
tabaco aos Selvagens, quê q toraaõ por meio ãe 
um canudo assoprado por outrera.[é] IJe um vinho feito de frufps e heijú pe-' 
las mulheres. » - -s  ̂ . r

/
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tida, tanto quanto he permittido julgar ; porque elle duvida que se formem novos Selvagens. Em summa este  ̂ sabio e erudito Author das conside- raçoens sobre a Franca e de outras excellentes obras define que o Indiano lie um menino disforme, robusto e feroz, no qual a flamma da intel- 
ligencia só interpoladamente da claroens de luz bem fraca.Ha grande variedade no idioma dos Sylvico- 
las ; e mui pouca suavidade na prolaçaõ dos seus vocábulos ; cuja imperíeiçaõ e numero assás limitado induzem a crer que as diversas linguagens Gentilicas bem longe <Ie serem linguas em principio, como pensaõ muitos, saõ e nao podem deita r  de ser se naõ linguas antigas estragadas [ se nos he permettido assim dizê-lo] e perdidas como os Selvagens que as falaõ. Por quanto sendo certo que toda a degeneraçaõ individual ou Nacional logo se manifesta por uma degeneraçaõ rigorosamente proporcional na lingoagem ; o iiQ,yiem perdendo uma idea, sentimento ou paixaõ, de que se achava agitado, perde igualmente a palavra ou a justeza da palavra, que a exprimia : pois elle naõ pode pensar ou mais ou melhor sem o paten
tear logo pela sua lingoagem vocal.Os Jesuitas fizeraõ da lingua dos Topinam- bás, que eraõ a naçaõ dominante da Bahia aõ Para (juando entrái-aõ a Mission ar o Brasil, um llornance ou lingua geral para se entenderem nas suas Aldeas; elles a diccjonarisáraõ e reduzirão a uma Grammatica pequena e imperfeita na . sua parte mecanica. A dita lingua he extremamente rnonotonica : e para isso coopera a falta de plural nos seus nomes substantivos, a escacez dos ad- 
jectivos, a carência de comparativos e superlati-
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VOS, e os verbos sem a precisa diversidade de desinências e de modos para exprimir as circunstancias mais ordinárias das acçoens por elies significadas.A Provisão de 12 de Setembro de 1727 do Concelho Ultramarino ordenava aos Missionários que ensinassem Portiiguez aõs seus proséiytos, e que depois os mandassem amestrar na pratica d’a- quellas Artes fabriz, que costumaõ dar emprego aõs braços dos habitantes: e a Lei de 15 de Ju nho de 1752 mandava igualmente ensinar aõs In dianos a* ler e escrever e fallar a lingua Portu- gueza porque eraõ Vassallos do mesmo Monar- cha: e este queria premiar os que se constituíssem benemeritos. Tudo isto illudiraõ os denominados Jesuítas porque naõ lhes convinha a coni- municaçaõ dos Indianos com os Portuguezes.Quanto á populaçaõ dos Indianos Aldeados, a quem os Selváticos chamaõ Canlcarús^ ella manifestamente tem decrescido com andamento vivo : em 172Ô toda a Província ccntiiiha 54^216, todos ad-

Santo Antonio, 10 dos Capiichos da Piedade, 15 dos Religiosos Carmelitas, 7 dos Capuchos da Conceição da Beira e Minho, e 3 dos Frades Mercenários: hoje [1833] a mesma Provincia nunie- ra 32$751 Indianos. Nas visinhanças da Capital existirão no primeiro dos dons apontados annos 12)^680: e em 1800 haviaõ nas mesmas visinhanças 5^000, e destes mais de 2g000 estavaõ occu- pados no corte, conducçoens, e embaríjue de madeiras, na construcçaõ' de navios, nas disposiçoens da defesa da Cidade, nas embarcaçoens armadas’, e nas empregadas em diversas diligencias. Neste5
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anno de 1833 só existem 3;^491 de ambos os se-
A barbara tyrannia dos Sylvicolas Muras em suas continuas guerras e assaltos contra os outros Aborigènes; e o quasi universal máo trato exer- c’ lo com esta labrusca gente por tantas razoens merecedora de outra estimaçaõ, e mormente pelo pronrio interesse de todos os moradores, (pie ne- cessitavaõ e effectivamente tinhaõ uso dos braços dos indianos, occasionou em toda a Província a march a retrograda da populaçaõ das Villas e das A Ideas, que estes homens formavaõ, e por isso naõ ha ]>rcsentemente um só Loger indiano, que se naõ patentee mui pouco considerável pela sua população. Tal foi o triste eííeito da perseguição, que íizeraõ a estes Colonos tanto os Muras como muitos homens desarresoados, imprudent&s, e intoleráveis pela sua ambiçaõ, atrapelíando os sensatos preceitos do Directorio, e do Alvará de 7 de Junho de 17ÕÕ, e da instrueçaõ do l.°  de Junho 1791 endereçada pelo Procurador (ieml dos índios Marcos José Monteiro de Cai'valho Veiga Coelho aõs 

Directores das suajs Povoaçoens.
Clima físico.

No Pará naõ ha diíFerença de clima, mas sim 
diiferença de tempo na produeçaõ dos frutos. > As chuvas mais assíduas príncipiaõ regularmente em Dezembro ou Janeiro, e duraõ até Julho. Na parte superior do Solimoens começaõ no mez de M aio : e entaõ sunfeni as febres intermittentes, as 
Tercfias e as Quartãas que devoraõ os selvagens.Neste temno medraõ as aguas dos rios e trasbor-daõ as margens: alguns como o Madeira e o



Amazonas fazem as via^jens incommodas pelo seu grande impeto, o qual as canoas e barcos superaõ por meio da sirga, a que chamaõ andar a espia; e de tarde saõ frequentes e ordinárias as borrisca- das desabridas.
Aõs mezes de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro por serem escassainente pluviosos chama-se Estio: entaõ reinaõ os ventos etesios ou geraes, que dispontaõ do primeiro quadrante, e he também quando o ardor do Sol consegue tostar a herva dos campos, porem nunca a grenha das arvores, as qiiaes naõ mudaõ seu atavio, estaõ sempre iron dej adas. Esceptuaõ-se mui poucas, que íicaõ nuas, e que depois se refolhaõ : neste numero entraõ o páo d’arco e o Arvoeiro, a que muitos chamaõ Assacú-miri.
Aqui o Sol pelo seu movimento apparente descreve o arco diurnal de maneira que parece que este Astro criador e brilhante mede pela noite o diai-sa.ã imperceptiveis os minutos que diíferen- çaõ o tempo, em que elle passa perpendicii- larmente era Março e Setembro do ten?po, em que elle discorre os outros signos do Zodíaco ; e por isso pode dizer-se que elle naõ muda o estilo nos dias.
As noites saõ ordinariamente assás frescas: e na declinaçaõ das tardes ha uraa mediana frescura da atmosphera. Nas manhãas desde que a Alva branquea o Oriente até que o magno Astro central assinale a oitava hora do Dia ha uma temperatura suave e deliciosa : fora deste espaço matutino a mesma temperatura he muito variavel, e o fluido ambiente incende-se gradualmente ora mai? ora menos, e mormente nos dias em que o dito listro aõ meio dia passa entre o Zenith e o Equa-
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dor, em cuja transiçaô elle mais furioso vibra sobre a terra os seus ai’dentes raios aquecendo della o seio.Em surama o clima íisico naõ he experimentado pelos habitadores no grúo de temperatura, que deveria ter em razaõ do parallelo da Cidade segundo a lei da dirainui(̂ *a0 do fervor solar do E- quador para os polos computada pelo Baraõ de Humboldt. A innumerabilidade dos rios de grande e mediano cabedal, que vertem fresquidaõ por toda a parte ; os multiplicadissimos lagos e bahias ; as chuvas perennes ; os ventos Nordeste e Leste dominantes ; e o fluido vital, alma do Mundo, derramado pelas bastas selvas ; tudo isto reunido liquida e apura os ares, e modifica de tal sorte o clima astronomico deste paiz equidistante entre as duas metas do sol que o faz naõ só apto pára a vida, mas inda propicio a longevidade. Muitos moradores, que em diversos pontos da Provincia tem branquejado e succumbido aõ peso da coq^um- mada velhice, saõ exemjjlos demonstrativos desta asserçaõ. As Listas Parochiaes de 18S1 das Villas de Ourem, Collares, Oeiras, Arraioilos, Mazagaõ, Pombal, Monte Alegre, Santarém, Franca, Óbidos, Souzel, da Comarca de Belem do Pará, e da Villa de Moníbíte da Comarca da Ilha Grande de Joannes, e das Villas de Silves, Serpa, Moura, Olivença, e dos Logares de Manes, Villa Nova da Rainha, Barra, Àlvaraens da Comarca do Rio Negro, e das Freguezias da Cidade, de Bem- fica, do Abíiitó, do Bojarii, do Capim e do Igara- pe-miri, tolas apresentaõ em somma 36 homens e 30 mulheres na classe da prolixa idade, isto he na vitalidade de noventa a cem e mais annos. 
O primeiro numero compunha-se de 11 Brancos,
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8 escravos, 12  Indianos, 2  Mamalucos, 2 Cafu- 
2es, e um Mulato: e o segundo de 7 Brancas, 3 escravas, 15 Indianas, 3 Mamalucas e 2 Mulatas. E  no livro dos obitos da Igreja de Cajari filial da de Mazagaô se vio que ali morrera uma Indiana de duzentos annos de idade.Em geral na Cidade do Pará e seu Termo costumaõ apparecer as mais fi equentes moléstias, que salteaõ a humanidade, sendo mui raro o ap- parecimento das febres pestilentes: e quando se manifestaõ, ellas se mostraõ confundidas no progresso das febres gastricas e biliosas intensas e conjplicadas com lesoens organicas do aparelho in» testinah

As pusíulas galiicas, e o virus siphilitico, que faz um estrago lastimoso, saõ as únicas das moléstias virulentas reinantes.Saõ mui communs e frequentes as enfermidades, que invadem o aparelho respiratório: ellas vaõ.logí) a um accesso perigoso pelo menor descuido: e entaõ alteraõ~se de tal sorte a força central e a constituição física dos doentes que elles propendem facilmente para a consumpçaõ e marasmo: o que he mui differente nos paizes da Europa.As moléstias do systema nervosa em geral apparecem e ficaõ estabelecidas quando se desenvolvem com vigor : entaõ naõ he possível aõ Medico indicar conforto a este mal por cauza da fraqueza dos medicamentos mais apropriados á queixa de que nesta parte do Globo terrestre carece a sciencia, que tem por objecto a conservaçaô e o restabelecimento da saúde dos homens.A localidade desta Capital sendo baixa e a- bobadada de uma atmosphera ora encalmada
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ora sostida eni humidade e em * vapores ni« tj’osos, promove a breve corrupção nas carnes dos animaes mortos, e induz na constituição íisica do homem uma debilidade e uma disposição mais prompta para pÔr em desarranjo o éxer- cicio regular das faculdades fisicas, em virtude das quaes elle vive e conserva-se. E por isso neste paiz observa-se numerosas e varias -enfermidades, as quaes insultaõ com mais intensidade, e reincidem muito pela má Hygiene, que guarda a grande parte dos moradores. Sa(3 extrema- mente poucos os que ainda no estado de saúde nsaõ um regimen dietetico aUalogo aõ seu inge- nito temperamento.
Este caracter das enfermidades assim denotado naõ lie universal na Provincial experimenta- se o contrario assim no Sertaõ com.o em diversas partes pouco apartadas da Cidade. O Solimo- ens, o Rio Branco e o Rio Negro, cujas terras saõ mais elevadas, tem bastantes paragens benignas : no Rio Branco os ares saõ summamente temperados, e em vários rios defluentes no 8olimo- ens e Negro, ha alguns territórios, cujas moléstias de ordinário saõ sezoens, porem naõ perniciosas, pois basta quando muito uma onça de cpii- na para expulsar esta enfermidade. Os Indianos espavorisaõ-se com ellas: mas he porque a sua 

pusiilanimidade naõ lhes consente esforço aõ aspecto de qualquer doença.
A parte occidental da fronteira do Rio Negro e a septentrional da fronteira do Solimoens em diversos tempos haõ sido combatidas ])or tremores de terra. Naõ se sabe o tempo, em que eh les acontecem, nem se elles tem logar depois de grandes calmas, ou logo depois da quadra das

í
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chuvas. O que no anno de 1785‘ sentio or Coronel Manoel da GamaXobo^ de Almada andando no reconhecimento da commurficaçaõ mais alta do rio Uaupés para o Japurá foi na manhãa de 12 de Julho pelas oito horas e dez minutos: teve très minutos de duraçaõ, e foi jniiito forte aõ principio:: repetio as dez horas e cpm'menos força. Em -Dezembro de 1827 houve piitrq emJto- da a fronteira do Solimoens que,durou cinco minutos com grande impulso. , ; j ^
'  • Prodiicçoens matnraes. do Pará. j, - '

' .  .  ■c Nesta Provincia verifica-se exactamente a observaçaõ do eximio NaturalistaoBaraõ de Hum- boldt a respeito da vegetaçaõ e da exabundan- cia de principio de vida animal nos paizes, onde o Sol dimidia o Globo:, isto he, que o homem nas terras subjacentes aõ circulo Equinocial naÕ5 içmi; forças para vencer uma prolixa fecundi- clade, que lhe tapa a f^ce, do terreno, e nada mar 
is lhe deixa de^empedido se f naõ^ro Oceano e os Rios : e que ha muitos inconvenientes hsiços taes como os insectos, vermes e lacertás, ps quaes em 
algumas paragens atribulaõ por extremo os habitantes.) ' <■ ' ) J- ''í í' ■ p* -í u .

He desmesurada^a copia^ das. mais^ Ijsongei- fas producpoens e, commodidades que .a natureza campestre offerece ■ no Pará á Mpdecin a ce ásá. Artes. Porein também he preciso '^confessar qiie os seus moradores naõ colhem todo o beneficio pos- sivel destas immensas liberalidades, que a maõ do Supremo regulador do Universo ^derramou por. entre as selvas, pelos valles, carnpinas, cavernas^ 
grutas, outeiros, montes, serras, rios. e lagos.  ̂Pa-
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rece que a profusa e variada perspectiva de tantas producçoens os soçobra, e os enlea de tal ^ui- sa que atalha o desenvolvimento dos dous caracteres distinctes da grandeza humana a previdência e a perfectibilidade.Vamos dar em poucas pallavras um summa- rio alfabetado das producçoens dos très Reinos : e exporemos o estado, em que se acha a agricultura. A qual forneceria grande fortuna a esta Província se os seus habitadores se applicassem de outro modo e com actividade regular a esta fonte inexhanrivel de riquezas para um povo, que pela sua situaçaõ fisica e natureza do seu teire- no taõ ventajoso para o commercio e navegaçaõ 
deve ser aõ mesmo tempo agricultor e commer- ciante.

Mineraes,

Barro linissimo de còr roxa, amarel,la„,^rubi- da e alva, nas abas do Amazonas junto ao igarapé Caquixana, em Caraurucú, e Aucruuité, e 
em outras paragens dos rios defluentes no mesmo Amazonas.Barro de Panelleiro: delle fazem louça de cozinha depois de misturado com a cinza da casca do Caraipé, ou com os fragmentos do ferro forjado, ou com a cinza do casco do Jaboti carumbé. O mesmo barro serve nas Olarias.Barro alvo, fino, de que fabricaõ a maõ bacias, gomis, panellinhas com o bojo convexo circuitado de flores do mesmo barro coloridas: tam
bém imitaõ os vultos de vários animaes silvestres, de reptis, e de passaros: o que tudo pintaõ de cores diversas, cujo concerto he peculiar e visto-
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SO. Ainda naõ se conhece se estas argilas saô re- fractarias e por conseguinte impróprias para se fazer louça do serviço da mesa: ou se ha outras capazes de se porcelanisarem, e de admittirem o vidrado metálico.
Buzio do campo: ha-os differentes. O chamado Japurucita he alvo com lábios vermelhos. Aquelle de que os Indianos fazem cornetas chama-se Uatapú. Ha outros mui vultosos a que daõ o nome de Uruá.
Concha de purpura na costa de Villa de Cin-' tra e no rio Arari á flor da terra. Também ha concha fossil nas serras de Pirucaua e Tromahi: e outra concha nominada Sernambi fossil e naõ fossil entre Camutá e a foz do '1'ocantins, no rio Canaticú da costa occidental da Ilha Grande de Joannes, nos rios Maracaná e Marapani abaixo do Curuça, e na costa do Marco até o rio Jape- rica. Ha no rio Giparaná defluente no Madeira .lJî %..̂ |̂ oncha de um marisco semelhante á ostra, oa qum os Sjlvicolas se servem para cortar páos delgados.
Cristaes em um dos lagos do rio Tocantins denominado dos Apinagés; e no recosto das serras da cordilheira do Rio Branco que estaõ em face dô  Oriente entre os rios Surumú e Tacutu. Os primeiros destes cristaes saõ estimados inferiores: e os segundos tem a forma mais geral de um prisma exagonico acuminado: elles saõ brancos, azues, e rubros, e fáceis de separar da matriz, que os sustenta ou envolve, quer estejaõ em grupo sobre ella, quer enterrados, todos elles ainda os que vem acompanhados de diversos mineraes saõ quasi laõ formosos como quando passados pelo Tórculo*. D’ali destacáraõ em 1787 cristaes, que trouxéraõ

6
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unidas a si porçocns cie esmeralda, de pedra e de antimonio.
Chumbo naô se ha deparado: nem galena, da qual se possa extrahi-lo como a que descobrio nas visinlianças de Viiia Rica em Minas Geraes o Sargento-Mor Engenheiro Guilherme Eschweg: de cuja galena elle deo paite que um quintal produzio cento e dez libras de chumbo e sete onças e nove grãos de prata, podendo-se colligir semanalmente cem quintaes de chumbo, e extra- hir-se em prata o valor de 640^000 reis.Curi: barro de tingir que ha nos districtos das Villas de Cintra, de Arraiollos, de Pombal, de Souzel, e nos rios Caité, Capim, Igarapé Palheta, Tocantins.

Esmei il nas abas das seiras jacentes no T ermo da Villa de Bragança, e nas do Rio Branco.Enxofre nos rias Apaporis e Cananari. Acha- se dentro de area negra e com a mesma còr dei- la nos ditos rios, ou soterrado na tabatinga mas de còr menos enfuscada um fossil, que he '̂iim nii- neraí, do qual roçando-se um pedaço com outro 
fere fogo completamente, e nesse momento diíFun- de pelo espaço circumvisinho cheiro de enxofre.Ferro parece have-lo no Rio Branco onde ha pedras manchadas deste metal.

Marcasitas no Rio Apaporis e no Rio Tiqiiié aõ Poente da Fronteira do Rio Negro.
Ouro no sitio denominado Cumaru nas vertente do rio Acarã, nas do Mojú, nos rios Curii, 

R e ’ondo, Pichuna, Genipaussú, Gurupi, no igarapé Guaiarã defluente no rio Carepi distante meia maré da Villa  ̂de Cintra e na serra das A raias no no JapuiM, e nas serras do Paru; porem 
naô se tem feito exame regulai’ que o certiíic|ue.
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Antigamente operáraõ-sé mineraçoehs deste metal no rio das Tres Barras coufluente do Tapajós, nas vertentes do igarapé Ueraenga, do qual começa o Termo da. Villa de Beja, e no berço do igarapé (jue corre entre a Villa de Collares e o mar: de todas estas* mineraçoens antigas naõ ha cei teza a- podictica: ha uma noticia que somente por tradic- çaõ oral se acha transmittida a alguns dos |)ie- sentes. Quanto aõ ouro minerado no rio das Tres Barras o Governador e Capitaõ General Francisco Pedro Gurjaõ mandou aõ Monarcna em 18 de Setembro de 1747 sessenta e quatro oitavas dè amostra apresentada por Joaõ de Souza de Azevedo seu explorador. Naõ saõ pois numerosos cs sitios mineiros segundo se acaba de apontar: pore nr muito embora a Provincia toda fosse taõ auri- fera como o grande e riquissimo Perú ou como a. ilha de Sumatra no Estreito de Malaca, o lucro que disso collieria bem se pode deprehender do prepostero aproveitamento que se ha feito das minas ao território que decorre de Bragança aõ Tu- riassú. Toda a naçaõ entendida em seus verdadeiros interesses procura ser industriosa, e mercantil: e nunca se dedica totalmente á mineraçaõ. Que proveito deduzio Portugal das terras de ricas betas de ouro descobertas em 1695 no Brasil? O retardar em si por largo tempo os progressos dâ  industria, pois que o ouro sacado dessas minas dava toda a íacilidade de conq:)rar aõs Estrangei^ ros a subsistência e até o luxo. O Pará tem nas suas producçoens Botanicas thesouros mais ricos do que aureas minas: assim essa sua riqueza e :eu proprio valor fossem mais bem conhecidos.Pederneiras nas visinhancas do Logar de Vi-  ̂mioso, nas abas do Tocantins e Araguaia, e nas do'
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Rio Branco. Sao de varias cores: as vermelhas, que na Europa chamaõ pirúbolos saõ de maior grandura Os Sylvicolas do Tocantins formaõ das pederneiras machados e outros instrumentos cortantes. Os pedernaes saõ entre elles o pomo da discórdia: quasi sempre contendem uns com os outros sobre a sua possessão exclusiva.Pedras de amolar nos rios Guru pi, Tocantins, Xingu, Tapajós, e no igarapé contiguo aõ Logar de Saõ Pedro no Alto Rio Negro.Pedra medicinal na ourela do Amazonas perto da colina chamada a Velha Pobre. Saõ pequenas pedras orbiculares e da còr do ferro eruginoso, umas de superfície mui pouco desigual, outras escabrosas: ellas tem a singularidade de conter no amago concavo area solta e grossa, branca, ou ama- rella, ou vermelha. Os que se sentem opprimidos de ataques de retençaõ de urina quebraõ uma destas pedras deitaõ-lhe agua dentro e a bebem filtrada: outros tiraõ-lhe a area para a metter em agua aõ lume, e depois da ebuliçaõ bebem " a tni- tura. Pedra pomes na costa boreal da Ilha Grande de Joannes, e nas praias das ilhas Caviana e Me- xiana da foz do Amazonas. Nos mesmos loga- res apparecem pedras cobertas de argila petrificada.
Pedras preciosas como pirópos, diamantes e outras, faltaõ naõ obstante constar que em 1758 Joaõ Fortes Arzaõ as achóra nas serras, que formaõ as cachoeiras do Madeira: e que em 1610 Mr. de Bault, um dos quarenta Soldados expedidos do Maranhaõ aõ Para por la Ravardiere ^ b  o mando de Mr. de la Blanjartier topara na terra dos Pacajás com duas pedras, uma como
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um ovo de pomba, outra menor, pela qual referirão que dava El-Rei de Inglaterra vinte mil libras sterlinas: pedras, que uns disseraõ serem balais, e outros lhe deraõ diíferentes nomes.
Prata naõ existei ha taõ somente nos rios j Tapajós e Tiquié pedras com apparencia deste metal: as do primeiro dos indicados rios foraõ achadas em 1755 por Antonio Villela do Amaral, j que deo uma amostra aõ Bispo Dom Frei Mi- i guel de Bulhoens, que governava a Capital na ausência do General Governador em o Rio Negro: em cuja amostra remettida para Lisboa naõ se achou sinal de prata depois de feitas todas as experiencias na Casa da Moeda: e as do segundo foraõ deparadas em 1749 naõ se sabe por quem. Destas dá noticia o Roteiro manuscrito do Arcipreste e Vigário Geral Jose Monteiro de Noronha, natural do Pará, já ha muito fallecido: e naõ obstante saber-se pelo Tenente Coronel Ma- nô el da  ̂Gama Lobo de Almada a inexactidaõ de táT hbticia o defunto Conego André Fernandes da Fonseca se animou a assevera-la sem citar o 

documento, em que fundou a sua asserçaõ, e qual a authenticidade do mesmo documento em uma memória, que chegou ás maõs do Ministro e Secretario de Estado José Feliciano Fernandes Pinheiro, o qual em Aviso do i.° de Julho de 1826 recommendou aõ Presidente da Provincia que pozesse diligencia fervorosa em aquistar as indicadas pedras visto que da fundiçaõ delias se obtinha excellente prata segundo affirraava aquelle Mursado.
Pedreiras no contorno da Cidade, e nas praias e ribanceiras do Tocantins e de outros mais rios, cuja verdadeira especie ainda naõ está de-
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terminada. Ha alli'pedras alvas, pretasf, verdes, todas lisas; pedra amarella chamada Itacoan q-ue serve de alisar as panellas feitas á: maõ, e pedras* pintadas de varias íigiiras. Destas ultimas ha também na ribeira da Villa de Serpa: e foraõ ellas o motivo de dar-se a esta povoaçaõ em seu pri- mordio o nome de Itácoatiára. Faltaõ pedras cal-“ cares e marmores' tanto simplices como jaspeadosy agatas, oniscos, e pedra lioz para obras de lancií quaes as soleiras, ombreiras’, vergas de porticos bacias das janellas de sacada; Ha''taõ sómente pedras pouco duras de lavraiv de còr pardaça, urnas Vagas, outras de banco, deque usaõ nas obras de alvenaria, para as quaes saõ excellentes porque Conglutinaõ perfeitamente por meio do enlace da área e cal quando este he bem preparado. Iglial- mente usaõ dellas em obrak- de silharía naõ obstante serem insuficientes para issov e naõ poderem ser aparelhadas por um processo de aplaina* Kientò, que as constitua de superfície polida,.Sal mineral nas bellas campinas do Hid Brah- co. '
Sal marinho pode have-lo como ja houve na; bahia Virianduba hoje chamada das Salinas,- avi-̂  vando-se o trabalho salineiro, deque muito se precisa para poupar a importaçaõ deste producto industrial das costas do mar. Porem he necessário empregar bons Marnoteiros e mais Ofíiciaes deste ministério afim de que as salinas produzaõ sal de melhor qualidade e em maior porçãõ do que as antigas, das (juaes só no anno"de 1750 he que se> conseguio o máximo numero que naõ passou de 

1^200 alqueires.
Talco nos rios Gurupi, Xingu, Tapajós, Iça- na. Do Xihgú o mandou tirar Manoel da Gama,
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Xjovemador de Macapa, para enfeitar yarios moveis do Theatrinho que elle fez ei’igir com o fini de festejar o €apitaõ Geueral Governador do Pa^ rá Joao Pereira Caldas na «ua visita d’aquella Praça. . ..
Tabatinga, especie de greda mui alva e fina: também a ha azul e roxa: acha-se nos districtos das Villas de Cintra, de Arraiollos, de Pombal, de Souzel, e nos rios Caité, Capim, Tocantins, no igarapé Palheta, e em outras mais partes. IN o Solimoens ajuntaõ.-lhe a gomma liquida da Sorveis 

ra para caiar as cazas porque lhe dá mais Tenacidade.
T auá:'semelhante ao ochre. Ha de duas cores, amarello e vermelho. O amarello sendo queimado dá igualmente tinta vermelha; e tanto um como Q outro serve de ordinário para figurar .cin- 

n ^  paredes internas das casas inferiores, e pintar as cimalhas da fachada. Acha-se nas mesr mas terras das Villas e rios em que ha tabatingUp " X'Vespeito de chumbo, estanho, antimonio, cobre, iman, vitriolo, mercúrio, ai'senico, zinco, e mesmo de alguns outros' que ficaõ mencionados com‘ incerteza, ainda naõ houveraõ descobertas nem trabahiQS montanisticcs, peles quaes hábeis Mine- ralogistas decidissem da sua existência, destruindo ou verificando asserçoens vagas e amplificadas, como por exemplo» as que ainda vogaõ á cerca dos preciosos > thesouros encerrados nas alpestres montanhas do Paru, e nas serras oceidentaes do rio Xingu acima da Villa de Souzel.
Também o Pará s.endo o paiz mais hydro- grafico do novo heniispherio naõ possue uma s6 agua mineral das que se chamaõ tliermaes-, ga- zosas, sulfureas, ferreas ou marciaes, e alcalinaSo
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Cabe aqui referir que na ribanceira da enseada da parte direita antes e depois de passada a segunda cachoeira do Madeira ha uma terra de tal qualidade que os animacs voláteis e quadrúpedes 
a preferem para seu sustento ús plantas e frutas do mato.
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Fegetaes.

Fora dos Tropicos a observaçaô reflexiva reconhece que a diíÍerença de nivel em qualquer paiz submettendo-o conforme a sua localidade a uma dessemelhança de climas faz a vegetaçaõ do mesmo paiz mais ou menos variada. Porem no torraõ do Paríi, que he quasi todo equatorial, e que a sua diíFerença de nivel naõ lhe dá essa dessemelhança de climas, pasma como em qualquer parte da Provincia o Paraense pode ajuntar á roda de si arvores, arbustos, e plantas particulares a cada Parte do Mundo. P*íeste paiz_ a natureza regula de tal sorte o movimento (lòs suecos vegetaes, e de tal sorte fecunda com seu bafo os ger - mes dados á terra que elles desenvolvem do seu seio acceleradamente novas plantas e arvores frondosas e fruetiferas: crescendo nestas de modo semelhante os tenros botoens annunciadores dos mi- mos, que a abundancia inculca.
O Jardim Botânico e de Plantaçoens, e alguns Quintaes onde crevScem vegetaes plantados pcia maõ prestante de homens curiosos, tem dado provas manifestas de que as terras do Pará saõ favoráveis a quasi todas as produeçoens do Orbe. Está conhecido que o ardor do Sol naõ impede que muitos frutos da Europa prosperem nesta Provincia: só resta que destes pequenos
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ensaios se passe a um cultivo mais diiTuso : e que naô esperemos que veiihaô Estrani>;eiros de escalpelo nas maos e o microscopio patentear-nos os productos naturaes, que nos dá o nosso solo, e que devemos aproveitar, pois o seu valor e preciosidade podem vir a formar nesta Provincia o mais rico e opulento dos paizes conhecidos.
Oŝ  diversos Naturalistas estrangxdros, que haõ esquadrimiado as plantas de uma parte da Provincia, íizeraõ taõ avultadas collecçoens que naõ podemos duvidar de que he eximia a pompa, com que na regiaõ fendida j)elo Amazonas a natureza assoalha as suas riquezas : clla fecunda e rica multiplica sem termo as suas producçoens.
Antes destes Naturalistas ja tiníia girado o districto da \  iila de Barcellos, a parte -do Alto Rio Negro e o Rio Branco urna Expedição Filosófica de Plisloria Natural mandada de i^rtugal por A viso de 29 de Agosto de 1783 : a qual se compunha do Doutor Naturalista Alexandre Ro- di-igllés^-Ferreira, de dons Desenhadores José Joaquim Freire e Joarjuim José Codina, e de um Jardineiro Botânico chamado Agostinho Joaquim do Cabo.
Esta expedição, que devia naõ limitar-se aõ mero alcance dos productos mais communs ou mais fáceis de encontrar-, mas sim esci-utar com obstinada curiosidade os incognitos portentos da natureza, e depois divulgar uma noticia circuiistan- ciada dos despojes das florestas por ella colhidos , ou pelo menos uma Nomenclatui-a Linneana das plantas investigadas, na qual vissernos seus nomes, sua virtude, e suas propriedades, gastou très annos em pequenas pesquizas Botanicas, e deo-se p o r’ concluida asseverando que naõ havia mais a exa-

7
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[34] E nsaio C orografico

minar. Martinho de Mello e Castro, encarregado da Secretaria de Estado dos Négocies da Marinha e Dominios Ultramarinos em Aviso de 31 de Outubro de 1787 lhe estranhou a demora no Rio Negro debaixo de pretexto de esperar onlens do Pvímisterio, sendo certo que as operaçoens de um Fi osofo Botânico naõ deviaõ esperar por direcço- ens taõ dilatadas para se deteiininar no que havia de fazer era comprimento da sua obrigaçaõ. No- t'ju-ihe mais o indicado Ministro naõ s6 a negligencia no ensaiar a plantaçaõ da semente do linho c.aiarno, e da Teca, mas também a remessa que lhe fizera taõ somente de alguns peixes, bichos,- plantas achadh;as, e alguns passaros todos perdidos, naõ podendo deixar de haver muitos fenômenos extraordinários ou anterior mente naõ observados, e outras muitas plantas, que ceríamente vseri- 
aõ herborizadas por quem com mais cuidado e paciência as esquadrinhasse. Nestes termos mandou que a([iielle investigador da natureza pas^se^ aõ Rio Madeira, e que em toda a extensão do seu curso explorasse minas, e mais produeçoens dos rios como peixes, arbustos d’agua, conchas, pedras das cachoeiras, e igualmente musgos, liclienes, 
gra }ia, arbustos, plantas saxatiles, e amostras de madeiras.

Desta sorte ficamos privados de ter uma i-dea cabal da natureza e prestimo dos nossos vegetaes tanto ja descobertos como por descobrir. 8endo pois como he mui vasto este artigo, e naõ podendo fizer uma exposiçaõ delle com a propriedade e integridade necessárias referiremos aõ menos tornades em geral os produetos naturaes gratos naõ só 
a vista m a s  aõ olfato e palato do homem, que a curiò^idade vulgar ponde achar, ou o olhcioso a-

■!!' ! yí' i
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caso deparar. Ei-los.
Aturiá : arvore espinhosa das margens dos rios. Produz frutinhas amargas como favas grandes.
Aruincaá: herva semelhante aõ Trevo e de còr roxa.
Ayapana : herva aromatica, que serve em certos curativos.
Acapú : arvore, cuja madeira he duríssima e de còr preta imperfeita.
Ajarancira: arvore semelhante k precedente, porem mais duradoura que ella.
Angelhn: arvore, cuja madeira he empregada na construcçaõ nava], e também no corte de raios e falcas para os reparos de Artüheria. Destas arvores ha igual mente no Yauapiri, que se debruça da cordilheira do Kio Branco sobre o Rio Ne-
Acancuára: arvore parecida com o Acapú e mais resistente que elle k area, porem de lenho nodoso de sorte que naõ permitte extraeçaõ de bòàs"faboas. Serve para esteios : e da tinta azeito- nada.
Anauirá : arvore da borda d’agua, cujo fruto tem o mesmo nome, e o lenho he excellente para carvaõ.
Acaraúba : arvore direita que tem no cucuru- to uma pequena frondente còma. Serve para hastes de frechas e para curativo da sarna, a que. chamaõ Coruba.
Araçarona : arbusto vistoso, que tem flores brancas, cheias de filamentos amarelios muito fragrantes, e frutas pequenas azevichadas. Achaõ-se estes arbustos nas terras da Villa de Collares e nas margens da foz do rio Tefé.
Amapá : arvore alta da beira dos rios que
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produz fruta mui doce do mesmo nome, vermelha por dentro e enfuscada por fora. Tem leite bran
co. Assacú : arvore espinhosa e mui copada, cu
ja flor e leite he veneno lethal.Jissmjzeifo : palmeira de tronco fino, que dá, fruta pequena e ]>reta em cacho comprido.Aiani : arvore grande da orla dos rios. He prodiiciora de breu arcniatico ; e serve na construe- çaõ nautica sendo do amarello, cujo leite he da mesma còr.Araticú : arvore fruetuosa. O fruto he uma especie de pinha molle, cheia de massa amargo- sa, anjarelleiita, e venenosa, com caroços da mesma cor da massa: tem a casca fina, verde, com alguns picGS brandes e curtos. Ha outro Araticú branco e doce.

Macate : fruta do Abacateiro semelhante na figura a uma grande }>era, verde por fora, e no interno uma massa esverdeada com granrig^carpro no centro, o qual serve para tinta e para niarcar roupa.
*(lraçá : fruta da arvore nominada Araçazeiro de altura e íeitio semelhante á Gciabeira.Al'Àonma\ arvore fruetuosa do Rio Branco igual aõ Abieiro.
Æïihaubâra : arvore exalviçada, ramos distanciados e jxmco espessos. A mansa dá fruta em cachos semelhantes aõs da videira, mas cs bagos sad cio tamanho e còr de mn figo preto. Contem cada cacho ate cincoenta liasses todos doces. Para se comerem íira-se-llie a tona que he aspera.,, j]n(lirob(m'a: arvore alta que prc(!uz oiniços de castanha branca, e amargosa denominada Andi

roba. »Serve para remedio, para luz, e para fazer



sabaõ.
Anhiga: arbusto da beira dos rios e Ia2;os: tem fruta semelhante aõ Ananaz porem molle. Ha outra qualidade de Aninga chamada Aninga-apara: ambas servem de remedio a differentes moléstias,
Amecmdôca : arbusto pequeno de folha verme- meíha na parte superior e ílorinha araarella. O cozimento da folha e raiz applicaõ aõs que vertem sangue pelo genital. Outros chamaõ a esta planta Oiara-caá
Arvoeiro : arvore pouco alta que produz umas vagens cheias de graõs pintados de encarnado e preto, dos quaes alguns usa(3 para apontar os ganhos nos jogos carteados. He espinhosa : e tem veneno : e por isso lhe daõ o nome de Assacú— miri, T
Aumrana: bellissimo arbusto, que ha na borda d’agua nas ilhas do Solimoens pouco a cima do rio Caiamé.* •^ Art}misía: planta pequena de folha recortada!
Arroz bravo : producçaõ espontânea em alguns rios e lagos ê  pantanos. He alimento e desperdi- cio de vários animaes voláteis. Este arroz naò tem bondade que o fa<̂ a apetecido : só por necessidade se pode admittir o seu uso.
Algodohn : arvoreía semelhante ao Algodoeiro que produz algodaõ amarello mui proprio pa- i*a gangas.
Abieiro: arvore que dâ fruto nominado Abio,̂  redondo, amarello externamente e no interno tera massa branca, branda, fresca e doce, envolvendo dous caroços longos. A casca desta fiuta tem leite glutinoso : e por isso se come com colher..
A n ili arbusto de folha miuda que serve na
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Alcai^us: arbusto cujas folhas tem o sabor do alcaçús Europeo.
Andorinha: herva rasteira de folha miuda quasi parecida com a herva de rato. Usa-se nos banhos dos que padecem hemorrhoidas,
Ararani: arvoreta cuja follia serve de reme- dio antidropico. Foi mostrada em 1804 pelos Mon- drucús, que vieraõ vEitar o Governador Conde dos Arcos.
Avencaò: arbusto de folha semelhante a da Artimisia com ramos grossos, cuja polpa serve para remedio.
Abutua: arvore pequena, cuja raiz he . remedio.
A p ii: herva rasteira de folha quasi redonda. Serve para remedio.
Bacuri: arvore que dá fruta agridoce. Ella tem casca aciti inada e semelhante á do Piquiá na figura. O lenho desta arvore serVe na consüucçaõ nautica.
Bctcuripari: arvore da mesma ,classe da precedente (pie dá fruta semelhante, porem a casca tem leite amarello.
Borajuba: arvore cujo lenho he usado na cons- trucçaõ naval.
Biribá ; fruto de arvore de nome idêntico. A casca he amarella occupada de picos ilexiveis: a 

sua massa he branca e permeiada de carocos pequenos e chatos. Come-se com colher. Tem gosto de nata. - ,
Bacabeira: palmeira que produz fruta chamada Bacaba em cachos granei es. O oleo desta 

fruta he mui íino e doce: pode mui bem servir de azeite.
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palnicira^ciijas folhas tem vinte pal» mos (le longor, O fruto nasce dentro de nm casú» 3o, que se distende á medida que se desenvolve o fi uto na clausura natural. O cacho costuma teí* mais de noventa frutas: e quando estas tem chegado (i sua raaturaçaõ desaggregaõ-se do cacho^ e cai o casulo, aõ qual os Indianos chama(3 Tu- 
ruri e o põem na cabeça" como' carapuça Destas palmeiras ha nas ilhas, em que as aguas das enchentes ondeaõ, e nas margens do Amazonas até perto do Parú, e d-ahi para cima saõ raros cS Hussüs. ■ ii- •

Baunilha: fruto produzido ém vagens pOrtim cipó bifeciindo.
Baunilha pequena: hé uma vagem chata dò comprimento de tres pollegadas, que naSéè eiii uma arvoreta de folha larga e pequena, seme

lhante na feiçaõ a do Ubim. A dita vagem ahrè-̂  ̂se quando está madura: entaõ a secaõ aõ Sol b íiça muito aromatica.
LastarJmro: íiVYove excelsa e de grandes sá- pupemas. Produz ouriços cpie contem cada um de doze a vinte castanhas. O seu lenho tem serventia na consírucçaõ naval: e a tona he estopa que serve para. calafetar as embarcaçoens.
Cupaiiha: arvore de tona alvar e folha redonda: tem oleo, a que daõ o nome da arvore; e uma fava do tamanho de um feijaõ grande que serve pára remedió.^ De ordinário onde esta arvore mostra protuberancia ha nefla o oleo.
Cravo: arvore, cuja casca he droga aromaticav Quando a destonaõ arranjaõ os despoios em canudos.
Cumaru: arvore rectilinea e alta, que produz uma fava mui aromatica encerrada eni um
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pequeno ouriço. O tronco tem uso na construe- • çao nautica.
Cartelhana: qualidade de anil, que nasce e i vegeta nas terras da Viila de Olivença e nas do < rio Janaiatuba, que desemboca na margem me- • ridional do Solimoens; he arvore alta e de gran- ‘ de folha.
Condurú: arvore cujo lenho se emprega na construeçao civil e naval.
Cedro: arvore aiterosa, cujo tronco dá madeira para construeçao assim nautica como civil. 

Ha duas qualidades: vermelho, e branco: o primeiro he o melhor.
Caraipé: arvore direita e alta e frondosa no alto. e de cerne durissimo. O melhor he aquel- le ,que chamaò Tarahira—caraipé.
Carajurú: especie de cipó do Sertaõ cujas folhas servem para tinta e para alguns remédios.
Caraná: palmeira delgada, toda plena de espinhos venenosos. Dá fruto em cachos"gi^ahdek : A folha he semelhante á do Assaizeirc.
Carauà: planta fibrosa semelhante na forira á do Ananaz. Dá uma especie de linho alvo.Caiiâssú: palmeira, da qual extrahem tinta escura.
Camendara: herva com flores campanuladas, pequenas, vermelhas, raiadas de amarello: delia há quem afirme que tem a virtude de filtro.
Caroba: arvore alta de casca alvar e folha redonda.
Caxmduha: arvore cujo leite he remedio an- thelmintico. Dá fruta miudinha de cór verde e leitosa: e quando a arvore a tem está venenosa.
Coãzeira: arvore cujo cerne he durissimo.
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Curhnbô : cipó grosso de cor encarnada e aro- matico. ,
Cumré: pequena planta saxatil do Rio N egro, que encerra porçaõ salina talvez maior que a da Fumaria da Furopa,
Cajueiro ; arvore bem conhecida pelo seu fruto chamado Cajíí, gostoso, sumarento e de suave ciieiro, que se desfaz todo em agua. Esta arvore tem résilia: e dá flores como as do Sabugueiro.
Cupuassú: arvore que produz frutos do mesmo nome, e do tamanho e figura de um melaò pequeno de casca parda e mui frangivel, contendo uma massa branca, agridoce, adhérente a certos caroçcs ordenados em fieira.Cimambi : arvoreta jieqiiena (|ue dá fruta semelhante íi pimenta da Índia. He venenosa.
Cupiifba: arvore de duas qualidades, vermelha e branca. Da primeira usa-se na construcçaò naval.

-1 • ̂ \ CarmpéravM i arvore de que fazem carvaõ.OuTíiati : arvore que serve na construcçaõ de casas, e a casca dá tinta vermelha.Cupuahi'. arvore ({ue produz fruto pequeno e semelhante^ aõ Cupuassú porem mais doce que elle. O mesmo fruto exírahe da arvore o nome.Ciíiitiribá: arvore fructiicsa. O fruto he mui doce e quasi da grandura de um ovo de Galinha: tem casca íiiiissima, e massa amareüa circundando um peqiíeno caroço.Vamapú: arbusto pequeno c productor de um fruto redondo còr de cana clausurado em um casulo teiuiissiiuo. Parece-se com o tomate Mou- risco.Cipreste: planta arbiisíiva de sete palmos de
8
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altura, toda roxa, e uniforme na dispcsiçaô das suas iolhas coin graça. He boa para oniato : e as folhas tem duplo prestimo, na tinturaria e na Far- 
macia popular.Caámembeca: planta arbustiva pecjuenina de folha verde de uma banda e da outra roxa. e tem nas pontas dos rarnos-utn pequenino cacho verde aconijianhado de uma ou tluas flores de cor branca e roxa. O seu cosiinento serve para hemor- 
rhoidas.Ci'rumicaâ: arvore alta, cuja folha serve na 
feitura do beijú grande de forno.Caúcaá: licrva que se emprega em alguns re
médios.Ciiciíra: fruta de cor ])reta mais grossa do que bago de uva, e dd em cacho. A arvore he parecida com a Ambaubeira: ha grandes e pequenas: estas daõ frutas (jue fazem prurido nos beiços.Cenrapato: arbusto a (|ue outros chamaõ Ma- 
mona.Ctnirê: jflanta de cuja raiz se tira à^ua’^^s- 
tilada ode ri fera.Caáplranga: planta que dd tinta vermelha.

Cumaá: arvore do Rio Madeira, da qual se tira sueco (|uc serve }>ara brear.Ctimacahi: cipó grosso cujas folhas serv^em pa-
ra remédio. Tem como o Tiinbó cheiro desagra-
Cttuarúcaá: planta que se emprega em varias pre- paraçoens medicamentosas. Ella tem de seis a oito palmos de altura, e a folíia redonda c aspei’a.Ctímará (h cheirG: planta aspera na folha, de flor rniuda, en,carnada e branca. A íblha serve de
re medio.Caãpitiã: arvoreta que tem urna frutinha mes-

I



ílada de preto e encarnado. Dizem que algumas mulheres a daõ aõs seus filhinlios para chupar, e conseguem que elles se deslembrem da mama.
Canabrava: herva que existe na tona d’agua de alguns rios. Lança raizes espessas, e altea-se a seis palmos. Ella he o alimento mais do agrado do Peixe-boi.
Caátlninga: planta pouco alta, cujas folhas veludosas se empregaõ em alguns remedios. Tem fruta roxa miudinha.
CunffpUa: arvore alta e grossa, folha comprida, talo vermelho, leite branco. He planta medicinal.
Cacaóseira: ai’wreta que produz o cacáo em todas as seguintes paragens do Amazonas: na costa de Tauaná, na enseada de Uarinnandiba, e cm muitas ilhas, mormente na ilha Aramaça, que lie toda um cacoal.
Ciãeira: arvore cujo fruto he redondo, de casca lisa e dura, amago amargoso e semelhante aõ da abobara. O casco deste fruto tem vários usos.
Ciimassú: arvore alta de tronco nodoso.
Cipô-catinga: cipo fino, verde, de cheiro desagradável.
Caimbt: arvoreta cuja folha he redonda, e he uma boa lixa para alisar.
Douradhiha: herva rasteira de follia redonda que serve para remedio.
Efivlreira: arvore molle, direita e alta. Tem os ramos no cucuruto: e a casca he fibrosa.
Espadana: herva que nasce no l  ermo da Villa de Monforte na ilha Grande de Joannes. Serve nas Tanoas.
Fedcgüso: planta de tres palmos de altura, fo-" lha verde, comprida e aspera, e ílor branca.
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Frccha: cana lísa sem gomos, dura e leve, de que os Sylvicolas fazem as suas frechas.
Gapiãcú: cipó em que nasce ajgodaõ finissimo como nas arvores o visco ou nos craneos insepul

tos a usnea.
Guariroba: palmeira delgada, cujo palmito hc 

agridoce. Ha no Tocantins.
Guaraná: fruto de um arbusto trepador. Estando maduro mostra na casca còr enfuscada: a mas

sa he branca, e uma especie de amêndoa.' Guapohi: qualidade de cipó íbllioso. A raiz 
serve para curativos.

Guapohi bravo: arvore alterosa, pouco grossa, a<rradavel â vista pelas muitas flores amarcllas, que brota em cachos. Ella produz umas vagens longas, as quaes depois de secas abrem-se, e do interior sahem umas folhinhas brancas como pen- 
iias que saõ bauniihas.

Ginjcf-r fruto semelhante ao deste nome na Eu
ropa, mas azedo. ^

Giiariuba: arvore cujo lenho dá tinta "ama-
rella.

€rur?juba: arvore de lenho exalvirado ou preto. O desta segunda qualidade serve na construc- 
çaõ nautica.

Goiabeira: arvore friictuo^a. Ha de duas sòr- tesr uma produz goiabas brancas, e outra ver
melhas. *

Gc77Ípapciro: ancore íídhosa como o castanheiro, mas a flor alva. () frueto quando maduro tem 
còr pardaça e fica brando e rugoso: dentro com- prehende ah.^imas pevides. Dò surao servem-se . os S> Ivicolas para pintar o corpo: o lenho he ex- 
cídlente para corondias de espingarda, colheres, e 
bolas de jogar.
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Gnajará: arvore que da fr uta semelhante aõ 
abio, porem com mais mucilagem do que elle.

Grama: planta de folha miudinha, e os talos iiodosos â semelhança da grama da Europa.
Gergelim: arvoreta pequenina, cuja semente 

he miuda, redondinba. chata e oleosa.
Herva de chumba: junco miudinho e trepador da còr da Piassava. Nasce na ilha Grande de 

Joannes: e serve de remedio.
Herva cidreira: planta felpudinha e eheii’osa e espontânea,, com a mesma característica da hor- 

tense.
Jiilühi: arvore que produz fruta do mesmo nome, e uma resina qire muito se parece com a resina copaL Serve para alguns remedios e para outros misteres. Da casca desta arvore fabricaõ canoas os Selvagens. Dizem os buscantes de drogas das florestas, que todo o mato de cravo teni boa porçaõ destas arvores: ellas saõ de duas qualidades uma chamada Jutahi—assú, e outra Jutalii—miri. 

''̂ Jaiibá: arvore, cuja tona emparelha no pres-
timo com a do castanheiro. ^

Yupurá: frueta de massa branda, escura e féti
da, que produz uma arvoi’e do rio Japura: de cuja fruta dizem uns que este rio extrahe o nome, e  outros (pie elle lhe vem de uma cabilda selváti
ca assim denominada.

Jacariúba: arvore, da qual o tronco serve pa
ra a construccaõ de casas e canoas.- ^

Ipmba: arvore de igual serventia a prece
dente'.

Jíipath palmeira delgada, longa, de rama parecida com a do I3ossú.. Nasce em grupos: e serve
para alguns usos.  ̂ tv' í f

Inajarana: arvore da ourela dos rios. Da Irutg,
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E nsaio C orografico

que naõ se come. A casca do tronco he desobs- truente.
Iiiajá: palmeira, que dá fruto da feiçaõ de um coco pequeno, e em cachos. Come-se crú, cozido € assado: o caroço deste fruto serve aõs siringuei- ros na falta do Urucuri para dar consistência á gomma elastica.
Itaúba: arvore grande, que serve para a cons- trucçaõ naval.
Jacarandu: arvore de madeira rija, algum tanto aromatica, e preta com veias brancas. Serve para obras de Marcenaria. Também lhe daõ o nome de Páo santo.
Ingazeiro: arvore, que produz a fruta chamada Inga. Ella he semelhante á vagem da fava, mas longa e arregoada: contem no interior um certo numero de caroços pretos, chatos, circundados individualmente de uma massa cotanilhosa, alva, frip, doce, e saborosa. Ha très especies desta fruta conhecidas pelos nomes Ingáxixi, Ingásupé^ Ingáci- po. Oprimeiro he de casca chata, lisa, e cuiTa: o segundo he comprido e arregoado: e o terceiro do mesmo feitio do segundo porem mais grosso.
Ituá: arvore productora de uma fruta pouco volumosa,^ compridinha, amargosa e amarella. Ha outro Itua, que he roxo e produzido em um cipó.
Jaracatihi: arvore, que dá fruta pequena, a- margosa, sem polpa alguma, semente preta como a do Marajá, e amarella a còr da casca.
Jacitâra: Cipó grande, pouco grosso, espinhoso. Delle sacaõ talas delgadinhas que servem para varias obras. '

 ̂ Jãssapocaiã: arvore do rio Madeira, entre cu- ' jo cerne e casca se lhe extrahe uma como membrana, a qual desfiada e enxuta he uma estopa boa
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para calafetar. Serve também para fazer fixa a còr do anil.
Jacarcniaitana: cipó esgalhado, cuja folha e casca emprega-se como remedio.
Jaluavbai arvoreta, que produz fruto em cachos semelhantes aõ da \  ideira. A raiz he remedio catartico. Também se julga que ella tem a virtude de facilitar a proliíicaçaõ das mulheres.
Joramacarúi planta, que vegeta sem ter folhas: rebentaõ-lhe os ramos uns dos outros: tem aõ longo delíes espinhos rijes e venenosos de forma de alfinetes, cuja cabe(;a he revestida de uma finis- sinia feipa. Algumas mulheres usaõ destes espinhos na almofada de renda com prefercncia aõs alfinetes. Esta planta serve no curativo de certas infermidades. Ha outra qualidade de Jaramacarú, a que uns chamaõ Jaramacarú do Sertaõ, e outros Coraçaõ do Diabo: he uma planta, de cujo pe se ramificaõ muitos bracinhos terminados em uma folha quasi redonda, um pouco consistente, e ouriça- dá de espinhos: ella disfere-se até sete palmos de altura pouco mais ou menos, e serve para certos curativos.
Jmiárataceú: arvoreta, cuja raiz he remedio.
Jauára^issica: arvore alta e de muita resina cheiroza e semelhante a Ahnecega. Serve de remedio.
Jalapa: planta, cuja raiz seca, ralada e peneirada, he ren.edio.
Juruti-pppena: arbusto mediano e venenoso.
Ipecacuanha: cipó, cuja raiz serve para remedio.
Ipadú: arvoreta de pequena grandura, folha do tamanho da do Louro da Europa.
Jasmhn do maio: planta pequena de flor bran-
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E xsaio Corografico

ca, cheirosa: tem leite que serve para remedio.
Jaiiári: palmeira semelhante aõ Tucuman, mas a fruta tem còr amarella.
Louro: arvore, cujo lenho he empregado tanto na construcçaõ nautica como nas obras de Marcenaria. Ha duas qualidades, vermelho e amarello.
Lacre: arvoreta, que distila um licor assim denominado. Ha-o branco, e vermelho. Serv^e para remedio.
Massaranduba: arvore, cujo lenho he de còr vermelha. Emprega-se na construcçaõ navai. Tem leite no tronco e nos ramos: he saboroso, e torna-se em visco por ser condensativo.
M aiz: planta, de que abundaõ as margens do rio Puriis.
Micacaüba: arvore, cuja madeira he pintada de vermelho e preto. Usa-se na Marcenaria.
Murácuatiàra: arvore, que da madeira amarella mesclada de preto. Serve para obras de Mai ’ccnaria.
Muràphiima: arvore, cuja madeira hê betada de feiçaõ que se equivoca com o variegado casco da Tartaruga em quanto se lhe naõ confundem as 

ondas, com que realça muito a sua qualidade. Destas arvores ha muitas no rio Trombetas, em cujas florestas também se achaõ outras igualmente preciosas.
Mariqiãtaia: arvore, cujo lenho dá madeiras para obras de Marcenaria e para a construcçaõ dc casas e canoas.
Mon^uòeira: arvore molle, algum tanto semelhante á Sumaumcira assim na figura como no fruto, mas a còr da felpa contida iielie he parda. Dizem oŝ  experientes que esta felpa he fresca.
Muráuba: arvoreta de que fazem uso para

r
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frechar e arpoar peixe.
Muruti: palmeira elevada, aprumada, de casca assas grossa e rija, e o cerne um miolo quasi semelhante as escovas de coco: no cocuruto desta arvore saliem certas canas, que na extremidade deitaõ uma rama parecida na íbrma com um cha- péo de Sol. Produz fruta em cachos: a fruta he um pequeno coco conchado: tem dentro um caroço envolvido em massa amarella.
Mucajá: palmeira, que produz cacho de cocos de pouca massa.

palmeira semelhante á Pupunhei- ra, Naõ se come o seu fruto.
Marajá: palmeira productora de cachos de fruta roxa, agridoce, e parecida com a m̂ â.
Matruz: herva rasteira de folha comprida e miuda. Serve para remedio.
Mcntrasto: herva rasteira de folha redonda e pequena. He medicinal.
Murãjmama arbusto destituido de folhas, cuja raiz he tida como remedio analeptico ou restaura- tivo de forças abatidas.
Mangue: arvore da beira dos rios, cuja raiz se conduplica com outras derivadas do meio do tronco e do logar onde se disferem os ramos, A sua tona serve para tingir.

' MuciíroAXiã: herva de máo cheiro, parecido com o das Mucuras. He planta usada em curativos,
Manacan: arbusto pequeno com folha semelhante u do café. He medicinal. Ha outro de folha comprida, que chaniaõ Manacan de Viado. Os Indianos, e mesmo alguns individuos, que o naõ saõ, referem que embriegando-se com este segundo Manacan, e conversando nesse estado com mu- líier pejada, Ihç passa a ebriedade, e hindo im-9
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mediatamente aõ mato caçar Viados, que os acha e apanha sem diíhcu](]a({e, porque elles naõ correm de quem se embebeda com o referido Ma- 
nacan.

Murta: planta de duas (jualidades. Uma de folha miiida, velludosa, que cliamaõ de parida: e outra sem felpa nas folhas, que chamaõ de tinta.
Margarita: planta, que produz um algodaõ finissimo semelhante a seda.
JUmwian: cipó que serve de estopa e de tinta.
Mangarakãa: raiz semelhante aõ gengibre, mas de cor amarella, maior que elle, e nada cáustico.
Murajuha: arvore, cujo lenho se emprega na construcçaõ nautica, e na de casas e canoas.
Murapaúha: arvore de madeira leve que serve na Marcenaria, e em outras mais obras.
Mururé: arvore empinada, de cujo lenho se extrahe leite vermelho, o qual dissolvido em certa quantidade de agua supre o azougue.
Mururê-^niri: planta, que nasce nos lagos, nas terras ensopadas, e na ourela dos rios. Elia vaga por alguns rios em grande porçaõ como a stratio- 

tes pelo Nilo.
Marápircmga: arvore de madeira vermelha* que se usa na Marcenaria.
Marátauá; arvore, ciga madeira he amarella e serve para trastes de casa e obras nauticas.
Míicácanambi: especie de usnea de cór alvar e de talhe aiiricular.
M aracujá: fruto de um cipó folhoso. lia  duas qualidades, grande e pequeno: este de còr a- marella por fora, e aquelle verde
Mangabeira: arvore productora de frutas no-

I
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minadas Maiigabas, que saò uma especie de sorvas agradaveis. Elias tem leite, que he amargoso quando naô estao bem maduras.

Muruxi: arvore fructuosa. A casca serve para tinta. Ha-o da Mata e o da campina: este he baixo e sempre oppresse de fruta, e aquelle he al- teroso.
Maparaiiba : arvore, que dá fruta de nome idêntico.
Mimbaqiieira: palmeira pequena, que dá cacho semelhante aõ do Assahi, mas v^ermelho.
Mamoeiro : arvore alta e molle, que produz onde brotaõ os ramos um certo numero de frutas a que chamaõ Mamões por parecerem na figura quasi com uma teta. Saõ mui doces junto aõs caroços pretos que tem.
Mamaurana : arvore da beira dos rios, que serve para tinta: tem flor encarnada e branca e mui fragrante: a fruta he parecida com o Cupu- ássii.
Mandioca branca: arbusto de seis palmos de alto, follia larga e haste grossa: a raiz he semelhante a beterraba, tendo cinco a sete pollegadas de diâmetro. Encerra uma substancia farinacea, que seca aõ fogo he mui agradavel aõ palato e nutriente. Desta mandioca ha uma qua-lidade chamada Macacheira, (|ue se come cozida. Ainda ha outras qualidades conhecidas pelos nomes Pacajá, Seis mezes, Thereza,Maniva-miri, Engracia, Uruá, Maracuani, Arara.
Mandioca Tucuman: he mandioca amarella.
Mandiocaba: he mandioca doce.
Macuci'i : arvore, cuja tona serve de tinta, e o tronco para carvaõ.
Marupá: planta de duas qqalidades, branco e
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vermelho. O denominado Marupâ-miri tem raiz medicinal.
jMeruncaâ : herva rasteira como capim (relva). Serve no curativo de diarrheas.
Macacacipô : cipó grosso, cujo leite he appli- cado a algumas moléstias.
J\Juràquetêca : cipó chato e dentadinho todo como serra: tem agua cristalinha que serve para re medio.
Marianinha : herva rasteira com ílorínhas azu- es. Serve para banhos dos que padecem hemor- rhoidas.
Maparájiiba: arvore excelsa de grandes braços íbihosos, semelhante a Massarandidia.
JMurátequera : cipó, cuja agua calveja a parte do craneo em que ella succédé cair.
Paô mvgirwba : jilanta de cspecie febrifuga.
Piquiá ; arvore, que serve para a construccaõ naval. A sua madeira naõ he nociva aõ ferro. Produz frutos mui oleosos e pouco polposos: saõ de figura quasi redonda e de casca azeitonada: teni no rego do caroço espinhos, e dentro do mesmo caroço uma pequena massa que também comem. A casca da arvore emprega-se na composição da tinta de escrever. O fruto come-se cozido. Emprega-se também a madeira desta arvore na cons- trucçaõ de pinas para os reparos de Artilheria.
Paô d’arco : arvore formosa, que serve na construcçaõ nautica e na Artilheria para varaes dos reparos. Ha duas qualidades de paó d’arco: o da terra firme, cujas flores saõ roxas, e o da varzea, cujas flores saõ amarellas.
Paó-setim: arvore, cujo lenho da taboas de 'còr amarella lustrosa.
Paô roxo : arvore que dá madeira desta còr.
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Acha-se em cUíTerentes partes, e nomeadamente com abundancia nas terras do Logar de Ayraõ no Rio Negro: bem como nellas ha breu, e lenhos estimaveis.
Pataiiá : palmeira, que dá fruto em cachos como a bacaba.
Paô candea: arvore resinosa, da qual qualquer fragmento incendido na extremidade dá luz clara e perenne.
Pumumbuca: arvoreta, que produz fruta semelhante a um cacho de uvas, mas de còr jalde. He o alimento usual da Pomba do mato.
Pindoha: palmeira, que cria um cacho de mais de noventa frutas dentro de um casulo: quando estaõ maduras desadherem-se do cacho, e entaõ cai o cazulo no chaõ pelo peso.
Piassaha: palmeira, cujo fruto he oleoso. A tona he composta de juncos mui flexiveis, que cin- gem em multiplicadas circumvoluçoens estreitamen- tê  o lenho da palmeira, que delles extrahe o nome.
Popunha: palmeira, que produz cachos de frutas com pequeno caroço umas, e outras sem elle. Saõ oleosas, e comem-se cozidas.
Pacova sororôcai especie de bananeira sem tronco: dá fruta que alguns comem.
Pacova catinga: he mais pequena que a precedente: dá fruto em cacho, que serve para tingir de roxo.
Paoãuba: palmeira semelhante aõ Assaizeirn. A casca he duríssima.
Paracauáxi: arvore gran<Ie, de cujas folhas queimadas o fumo converte em còr preta a da tinta, que daõ as linhas de pescar.
Pajcvxm: herva rasteira, cuja raiz e folhas se
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emprega em alguns curativos. A agua desta ])lan- ta dizem que cura as belidas de oihos. Também a mesma planta serve para tingir de atnarello.
P ln  pirioca: junco, que tem a raiz cheirosa e serve para remedio.
P a rir i: pianta semelhante aõ trevo. Serve para tingir de roxo.
Pitomba: fruta vermelha e arregoada, que a arvore Pitombeira produz em cachos.
Paò de JMacaco: arvore, cuja madeira tem uso na construcçaõ de casas e canoas.
Plquiarana: arvore grande de lenho alvar ou vermelho. Tem fruta parecida aõ janipapo, e por dentro tem no meio de espinhos uma castanha que se come. A flor he vermelha. A piquiarana vermelha emprega-se na construcçaõ naval.
Paô de moquem: arvore pequena, cujas folhas saõ usadas em curativos.
Paô de breu: arvore, que produz a almece- ga branca.
Paô de rosa: arvore, cuja madeira he usada na Marcenaria.
Paô mulato: arvore, de que se faz uso como da precedente.
Paô COT de laranja: arvore, cuja madeira he desta cor: acha-se no Rio Branco : serve para moveis.
Puruhi: arvore pequena, que dá fruta preta, doce, cheia de semente miuda: eiia toma da mesma arvore a sua denominaçaõ.
Panama: pe<|uena pianta, que tem o préstimo de prestejs, desvanecer nodoas de tinta de escrever e do ferro.
Paiurà: arvore; que produz fruto semelhante

• •

a um coco do tamanho de um ovo de Pato,
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dentro contem iima grande fava vermelha, que serve para remedio.
Paricâ : arvore, que dá fruta em forma de vagem, que denominaõ Curupá.
Pcicarátepú : herva rasteira, cujo leite branco he usado como remedio.
Pepino do mato : arvore, que produz fruta parecida ao pepino, porem mais pequena e de còr amarella. Tem leite branco: serve para remedio.
Paracaüba : arvore, que he o Angelim da varzea. -
P iix iri : arvore, que produz uma grande noz comprehensiva de duas amêndoas unidas, ás quaes daõ o mesmo nome da arvore. O muito oleo, que tem esvae-se na operaçaõ de as secarem aõ lume, restando-lhe delle uma pequena porçaõ. Ha puxiri de duas sortes, grosso e miúdo: este he mais ‘delicado assim no gosto como no aroma : he delle que se extrahe a casca norninada preciosa. Esta arvore he peculiar dos rios Urubaxi, Uajuaná, Inuuixi, Cauaboris, deílucntes no Rio Negro. O seu fruto foi colhido a primeira vez era 1775.
Paranauari : arvore alta e cojrada : o lenho dá madeira branca e leve : serve também na construc- çaõ de canoas.
Salsa parrilha : cipó que trepa a grenha das arvores, e tem raiz fibrosa e comprida. Produz uma fruta roxa e agradavel aõ palato : as flores saõ brancas.
Samaumeira : arvore alta e grossa, distende os ramos horisontalmente a grande distancia, produz fruto, do qual se colhe uma especie de al- ' godaõ alvo, que chamaõ Sumaúma, e que empre-
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gaò no enchimento de colchoens para o tempo de inverno por ser calida. O dito fruto he como um melaõ pequeno e longo: no interior tem a su- mauma circundando a semente. Cortaõ muitas arvores para formar duas ou tres arrobas deste seu effeito.
Sirmgueira: arvore da varzea, de que se tira a gomma elastica pelo estilo aprendido dos Cam- bebas, que foraõ os primeiros, a quem viraõ fabricar esta resina.
Sticuba: arvore alta, que da leite branco, o qual, e a casca e a raiz servem para remedio. Saõ amargosas a casca e a raiz.
Sumaúnm de Mam co: arvore alta, de que nauseem umas cabacinhas, e dentro destas ha uma felpa semelhante aõ Algodoim, â tpial daõ o referido nome, porque quando as cabacinhas estaõ verdes servem á glotonia do dito animal.
Sapucaia: arvore grande, que se enche de flores amarellas, bonitas mas destituidas de cheiro algum. Produz fruto quasi circular; de càsca dú- rissima, e dentro tem dez repartimentos occupa- dos de castanhas saborosas tanto assadas como cruas : para haver estas castanhas despega-se uma ta- pa com que a natureza fecha a boca desta es- pecie de ouriço: o qual serve também para remedio, O tronco desta arvore he empregado na cpnstrueçaõ naval.
Sapupira: arvore, cuja madeira tem uso na construeçaõ de casas.
Salm de M arajó: arbusto pequeno dos campos da ilha Grande de Joannes, cuja folha he iisa- <la em alguns curativos. Também alli fazem delia vassouras.
Salva do Rio Branco; he superior á prece-
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dente.
Sucupira: arvore, cujo lenho emprega-se na construccaõ nauticareparos de Artilheria.
Sormira: arvore, que dá frutos redondos como pomos. Ha destas arvores nos campos de Ma

capá e no Rio Negro.
Salsarana: cipó veliidoso, cuja raiz he aro- 

m atiça.
Sapateira: especie de murta de folha menos miuda que serve aõs Curtidores.
Soliãonia: planta, cuja folha he rernedio.
Serralha: herva de dous palmos de altura, folha recortada, cheia de botoens pequeninos, verdes e semelhantes na forma á pimenta Malagueta: serve para rernedio diurético.
Tatajuha: arvore, cuja madeira he empregada na construccaõ de casas, canoas, e embarcaço- 

ens de altura, e também na Tinturaria.
Taiiari: arvore cxcelsissima e notável pelas suas grandes sapopemas: nome que daõ ás largas pranchas que as raizes formaõ alteando-se sobre o lenho em feiçaõ triangular com a base do lado das mesmas raizes. A madeira desta arvore he mais leve e de menos dura que a Marapaiiba.,A tona he mui fibrosa, e distende—se bem. Os Indianos cortaõ da tona pedaços mui delgados, que lhe ser

vem para os seus cigarros.
l\icuni: palmeira de tronco todo cheio de agudos espinhos e sera ramo algum, tem no cimo tíliias de sete palmos de longor e todas recortadas, das (iiiaes se extrahe fibras parecidas aõ linho para obras íle gosto e perfeição e para serven- rnmodidades domesticas dos indianos, arvore magestosa, cuja tona he forte, al-tia nas com

Tiiruri: 10
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va, e distensivel.
Tucimcm: palmeira, qiie praduz cachos de cocos amarellos e vermeihos jiintamente.
Tamacuark arbusto, cuja raiz he remedio.
Tambork arvore grande do Tocantins, que serve na fabrica de canoas.
Taperehá: arvore ramosa de folha miuda: dá fruto pequeno, amarello, e agridoce.
Tmimcuarci arvore, cuja madeira serve para rapas de casa.
Timbo: eipo, que ha de varias qualidades conhecidas pelos nomes, Timbó-assú, Timbohi, e Tihibü-titica.
Timbü. da Capoeira: arbusto pequeno de folha cinzenta. A raiz he venenosa.
Taboca: cana rija, cheia de espinhos venenosos e de galhos com folha miuda. Nasce em grupos.
Tacuari: arvoreta de íbllia miuda. Nasce em grupos á maneira das Tabocas. Tem medulla, que se extrahe aqucntando-se aõ Iiimc.
Tabúa: especie de junco grosso e fofo de alguns lagos, de que fazem esteiras. Ha de duas qualidades.
Tamanqueira: arvore molle, cuja madeira emprega-se na construcçaô de casas e canoas.
Tamarindo: arvoie mui frondosa, que produz fi’uto do mesmo nome e bem conhecido.
Tajámembeca: iierva de folha mesclada de encarnado, que serve de remedio. Ha de muitas qualidades, que appiicaõ como antidotos contra peçcnha de reptis.
Tuixizeiro: arvore alta que assume este no- . me da formiga Taixi, que semjyre nella reside.; r
Trevo: herva rasteira de varias qualidades como saõ o branco, o roxo, o torcidinho, o cumpri-

1



S obre o P ara’, [59]
dinho, o de topete de Miitum pintado de branco e amarello, e o de Jacamira.

Violeta: arvore cuja tona serve para tingir: a mesma tona depois de apodrecida dá tinta de car- 
mim.

Veronica: cipo, cuja casca serve de remedio para feridas, deraõ-lhe este nome em razaõ da figura da fruta chata e ([uasi circular que produz.
Umiri: arvore, cuja casca lie encarnada; iie al- terosa e copada: produz fruto do tamanho e còr da azeitona, e algum tanto fragrante. Tem oleo de aroma agradavel em quanto he novo: depois lie insoportavei. Também he aromatica a casca 

do lenho.
Uauâsstr. arvore parecida aõ Coqueiro da ín dia, e o coco aõ Iiiajá. Ha no Tocantins.
Uaissima: arvore delgada de tona fibrosa.
Uassâssú: palmeira parecida aõ Jupati. Dá 

cocos qne os Indianos comem assados.
Urucuri: palmeira, cujo fruto produzido dentro de uma especie de curuálá serve aõs Sirin- gueiros para consistenciar a gomma elastica.
UamnimiTcputi: herva rasteira, que tem leite 

que serve de remedio,
Ubim: arvoreta uliginaria, que nasce em ma

ior copia nos* terrenos ensopados. Tem um pequeno tronco parecido com a cana da Índia. As 
folhas saõ largas, curtas e bifurcadas e o talo com-
prido, ■ , \

Uirari: planta da classe dos çipos. Tem casca
aspera e vcíienosa.

Uacapurana: arv^ore, de cujo lenho se tira ma
deira para casas, e da. casca tinta.

Vpinba: arvore, de que usaõ na consírueçaõ 
de casas e canoas.
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E nsaio C orografico

Ucuûbai arvore molle da beira dos rios: fem leite vermelho e medicinal. A fruta he oleosa a ponto de dar luz appiicando-se-lhe, lume: e da mesma fruta se faz uma massa semelhante a cera.
ürupt: especie de grande usnea nascida na epiderme dos troncos dos Acapús, Envireiras antigas, e Eao de breu, prostrados pelo tempo. He branco e de figura quasi circular com um pequenino pe, que o prende a tona da arvore.
Umari: arvore de cujo tronco se usa na cons- trucçaõ nautica. lem  fruto,̂  que consta sd de uma casca fina muito cheirosa que envolve um orande caroço. Ha arvores desta especie que dau " í̂rutos grandes, e outras, frutos pequenos.
Uixi.̂  arvore grande productora de frutos, a que daõ igual nome.
Urtifra branca: planta espinhosa, e cheia de agua medicinal.
Uarumá-mirk planta que cresce direita com folhas largas.
Uaruma-assã: he grosso o tronca e tem poucos galhos. ^
Ururhm: arbusto pequenino de folha miiida, veide por cima e amarella por boi.Mo: a raiz ser- ve de curativo de feridas: ha nas terras da Villa de Colíares.
UarumiUmembeca: he baixo e as folhas laroas e brandas. ^
Uacarácaá: especie de trevo aromatico.
Urucii: arvoreta^ que produz pequeninos ou-' iiços clicios de graõs, dos quaes fazem a massa, - que serve na Tinturaria.
UariíüTcúibom: arbusto parecido com a Abu- tua. usaõ delle para dissipai* iuchaçoeiis.

■ y



Urnariua: arvore odorífera e de préstimo para a Tinturaria.
Uajurú: arvore mediana e de muitos galhos, que produz fruta pequena do mesmo nome, roxa por fora e branca por dentro com caroço.
X iiríi: arvore prodiictora de ouriços compridos, cheios de castanhas oblongas.
Xiriuba: arvore, de cujo lenho incinerado fazem boa lexivia para sabaõ. Ha arvore desta es- pecie que cia de oito a quinze paneiros de cinza. O cerne he exalviçado, e a tona enfuscada.
Xiricaá: pequeno arbusto de folha comprida com a beira recortada e dura, que nasce as reboleiras e serve para remedio.

R ecapitülaçaô

De alguns dos referidos Vegetaes.

Palmeiras.

. Assaízeíra . Bacabeira ' Bussú 
\ Caraná 
1 Caufissu . Jamiri f Inajá . Jupati [ Muruti . í Mucajá [ Murúrnuru 
í Marajá 
[ Mumbaqueira t Patauá

•árvores leiteiras.

Arvoeiro: venenosa.AmapáAnaniAssacu: venenoso.C uru pita Caxinduba 
jVIassaranduba Mururé
Pepino do Mato Siringueira 8ucuba Ücuúba.



^ãrvores de conlrucçaò 
nauüca.

Anani amarello Bacuri 
Borajuba Castanheiro Cedro vermelho Cumaru
Cupiuba vermelha Gurijuba preta Itaúba 
Louro
Massaranduba Pcio amarello 
Páo roxo Paranauari Piquiá 
IhiracaubaJ 'fquiarana vermelha Pcto d’arco 
Sapucaia Sucupira 
Tatajuba U mari

Arvores de constriicçad 
de casas e canoas. .

Acapú 
Ajaraneira Angelim Acaricoára Anauirá Bacuri Bacuripari
Cedro vermelho e branco 
Cupiúba CondurúCumaru !
CaraipéCumati
Guariúba *Ipiúba I
Jacariúba ^Jutahi-assu e miri |
Louro vermelho e branco Marapaid)a Alarajuba 
Pao de Bíacaco l^iquiá



Paranauari Piquiarana Sapupira 
Tamanqueira Tatajiiba 
Tamacuaré Tambiiri Ucuííba Üpiúba 
Uacapurana Xiriuba.

Saõ estas as* madeiras, que julgáraò próprias para ambas as eoiisirucçoeiis pela sua solidez e consistência, que naõ as deixaõ empenar depois de 
lavradas, nem alterar-se facilmente expostas ao ar.

Jlrvores de carvoaria

An au irá
Caraipérana^IngazeiroI^acre
Macucá.

Jlrvores de construcçaõ 
de moveisCedroJacarandáLouro

MurácuátiaraMurápinimaMacacaubaMurapirangaPáo setirnPáo roxoPáo de rosaPáo Mulato
Páo còr de laranja.

Usos mais conhecidoŝ  que se fazem de 
aigimias plantas,

Com as íblhas do Bussú cobrem as casas, ou*.
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[64] E nsaio C orografico

de duraõ mais de dez annos sendo bem colloca- das, e fazem agradavel o tecto visto da parte in- terior das casas. Serve igualmente a folha do CJbim para colmar: mas para isso formaõ previamente panos, entrançando os talos das folhas sobre uma fasquia da casca do Assaizeiro, a que daõ o nome de Juçara. Da tona da Jacitára formaõ tiras es- 
trcitinhas, que suprem o junco Indiano usado na Alarcenaria para as cadeiras de palhinha. A casca do Uarurná-miri e a do Uarumá-membeca servem para tecer chapéos, urupemas, paneiros, atu- r̂ is, e tipitis. As urupemas quando saõ uns quadrados pequenos tem o officio de peneiras, e quando saõ uns grandes })aralÍelogramos servem á Pobreza de rótula nas suas portas e janellas: os aturas saõ uns cestos cónicos com cinco ou seis pes de pao, que nas Roças servem para transportar mandioca ou outro qualquer objecto rural: elles se  ̂parecem com os poceiros, de ([ue iisaõ os Vindi- madores na Europa: e os tipitis saõ uns tubos ou especie de salchichas com uma alça nos extremos que servem de espremer a massa da rnandioca, fir- mando-se uma das alças junto aõ coche e estirando-se }>ara o alto a outi‘a por meio de um espeque posto em o fulcro de uma travessa horisontal.Da casca do Uarumu-assú fazem tupés, que saõ umas grandes esteiras grossas para secar aõ sol o arroz, e outros eííeítos agronomicos. A folha do übim e do Uaruma-membeca usa-se para empalhar paneiros de farinha, e fazer toldas de canoas. A folha da Pacova-catiiiga serve para fazer poíjuecas e para empalhar grosseira mente: servi também para isto a foiiia do C aiiíissu,

Da mandioca Tucuman* ralada fazem beijú grande de forno: poem sobre a folha do Curumicauy
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S obre o P ara’ [65]
empalhaõ-no em um paneiro com a folha do As- saizeiro: passados dous dias usa-se delle diluido em agua, aÕ que chamaõ Caxiri. Da mandioca branca ralada e socada no pilaõ fazem uma massa que mettem em uma forma de figura circular, de cora- çaõ, de meia-lua ou de estrella, e poem no forno: a isto chamaõ beijú-xica, e foi inventado pelas mulheres Portuguezas á' semelhança das filhos de massa de trigo. Também da mesma mandioca e da chamada Tucuman fazem argolas a que dao o nome de biscouto. Da mandiocaba fazem mingáo. Aõ sueco da mandioca apertada no tipiti temperado com agua e fervido aõ lume depois de tirada a tapioca daõ o nome de Tucupi; o qual em- pregaõ em varias comidas. O tucupi crú he o que se chama Manipueira em outras partes do Brasil, e he mortifero nesse estado. A mistura de farinha de mandioca e agua fria he uma bebida, que chamaõ Ticuára, e que serve quando naõ ha que comer. Da mandioca .Tucuman extrahem aguardente chamada de Beijú.Da massa do coco Uauássú fazem mingaó: e a mesma massa assada serve de paõ. J}já. fruta Guaraná torrada e triturada no pilaõ e reduzida a massa em figura cylindrica mui compacta com os extremos roliços fazem os chamados paos de Guaraná : de um paó destes se tira a porçaõ que se quer ralando-o com a lingua do pei^xe Pirarucu, mistura-se essa porçaõ com outra de assucar e agua, e fica preparada a bebida. Ha opiniaõ de que a frequência do seu uso relaxa o estmnago, causa insoinnios e ate im|x>tencia.Bas Tabocas fazem paus de suspender as redes de transporte : muitos destes saõ pintados e dourados com esmero vistoso. Das mesmas Tabo-11
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cás fazem os Indianos ás poiitas das suas frechas. Do Urupe é 'do  chamado Mac'acanambi ha pessoas q̂ ae íazéni igUaría. lavando ps urupes e dei- tando^s jém ttfcitpi, ou ‘ehíarinhándo-os em mandioca'miuda, temperadas com manteiga de tartaruga, sal e alhò, e ènvólvehdo-os em folhas de pacova, a que cnamaõ fazer poqüeca, e . pondo-os depois a asáar sobre brazas. Os Tacuaris servem no uso do cachimbo.; A casca do Piquia empre- gaõ na factlira da tinta ^e ’escrever. O Caraiperednzido a cinza ’ serve para mistiirár com o barro da louça vulgar a fim de soportar o fogo. Datona do'Tauari extrahem' cütí^a muito delgadaque serve de papel para cigarros. Da matéria interna da frutá da Sumaumeira e da Mongubeiraenchem colchoes. Da'çasça iííterior do tronco dá segunda destas arvores ' fazem còfdás’para as' canoas e'barcos, ijãs fibras internas ' dàs folhas do Tucum (espedie " de linho) " fazem os Indianos redes para ‘dô'i'mir nominàdas fnaqüeiras', e matiris, que saõ uns sacos ,de divprsas formas e grand ura, e tudo i t̂o sem n^ais níaquina q|ire as hiaõs, fabricando 0 iio assas ' hno ‘e torcido; - , ■ "
O breu de, Anàni ‘ ̂ èmpregaõ nas puas das frechas. Da casca dó Turúri talháõ ’ sacos, carapuças, e sendaes,. que 'adereçáõ de pluipas. Da cas-

na riw» A.nf a ^que cinge do Biissii, e , que tamberanòminad Tui;ürí, feem  * carapuças. Dos braços da Pindòba e do' Jup$i;ti tifaq; talas,delgadas, de que fazem velas de . canoa, tecçndo^ás cbm a casca dá Mongubeira. Da Pigssaba íbrmaõ cordoalha de todo o lote. Dp léitií da'Siringueíra fabricaõ a gomma elastica pó  curuátá do Urucuri fazem isca para tirar jiune. Das broías do Tucuman teceni esteiras e chapéos. Das hastes do Caranú servem—
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se para bater o ajgodaõ destinado a fiaçaõ. Do Cururé, fazem sal secando as,folhas aõ Sol, queimando-as e Ter\^endo-as aõ ponto de consistência, de que se forma o sa l: he desconhecido se elle encerra menor porçaõ^ de sal alkalpio e maior de sal commum ou.- viceversa: he verosimil que os Indianos do Rio Negro aprendessem a extracçaõ 
deste sal dos Ilespanhoes seus confinantes,; os quaes na Europa teriaõ .visto n̂os suburbios de Ali
cante e de,Cartagena,i e ern outros lugares juntos aõ Mediterrâneo seçai’ ao' Sof plantas marinhas, e aõ depois,, queima-las e converteras , ein"̂  cipza, e extrahir-lhe o sal. T al.he o .procçssp que ob- servaõ os referidos jndianos ,com a dita planta: e por issQ napi estamos 5 íauthprisados pái:aj asseverar que elles, natural mente saõ taõ .bons salinei- ros de vegetaes como'os, dos pai;?es civilisados.Da fruta do Parica fazem os Selvagens, um tabaco que. usaõ. Jios seus Parasses.' Das íblhas do Ipadú torradas e reduzidas a p ó ,, e unidas com 
a cinza, da-folha, da^m,^ubeiira.y, íazem„upia su~, bstancia de qòr verde que comem os Sjlvicolas: ella lhes promoveuma iriaççaõ .amena, que hé para elles a .suprema dita. ^Da casca do Ingazeiro serv;eni-se. para a pintura dos Tacuaris; na .qual entra como colla. Da casca raspada do üirari usa-se na composiçaõ dp, liervadura das , freclias. D.a jP^xiiiba tiraõ juçara^ como as do Ássaizeiro. Da topa dos braços,,do Jupati formaõ feires que . accendem' para alu,miar em lugar de archotes: nisto he o Jupati ̂ se^ , melhante aõ Sinxo. madeira oleosa , e phlog^tica, í|ue ha 11a serra de ^sseri xia jíndíú. Do (t- a também usaÔ porque da luz sobàv̂ êí. Qs , aii- 
íi?tos antes de conhecido'o,uso ,da.cera,serviaõ-sb
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em lugar della das madeiras resinosas e odorife- ras especialmente do Cedro : sirva de prova o que 
diz Virgilio, Eneida livro sétimo.Da massa do Abacate fazem nma bebida a que chamaõ Caribe : e das írutas Assahi, Baca- ba, Patauá, Taperebá, Caraná, Muruti, extrahem vinhos, os quaes consistem na tintura das ditís frutas obtida pela fríccaõ de umas com outras da mesma èspecíe dentro dragua fria em um alguidar. Do Carrapato, Bacaba, Patauâ, Gergelim, e Andiroba fabricaõ azeite: este deiTadeiro be a- margoso, e serve tanto para luz como para fazer sabaõ: das arvores, que produzem esta fruta, a- bundaõ as ilhas da embocadura do Tocantins, rs 
adjacentes á costa meridional da Ilha Grande de Joannes, as da concha da Cidade, as ribeiras de Melgaço, Oeiras, Gurupá, Macapá, e outias muitas partes e terras uliginosas.Da fi’uta Jaracatihi servem-se as Indianas em ]onrar de sabaõ para restituir a roupa á sua pri
mi iva alvura : e também com a herva Santa Mana, ou com a folha do Mamoeiro auxiliaõ a virtude,do sabaõ na lavadura. Do fruto Anauirá fazem os Indianos tapioca para os seus mingács. Da medulla do Miritizeiro fazem varias obras como gaiollas, ix)lhas e forro de casas : da tona formão os pregos para a primeira e terceira das indicadas obras, nas quaes naõ empregaõ mais ferramentas do que urn íio para serrar e uma faca: o tronco inteiro desmouchado da rama serve de ponte no porto de muitas Roças, sendo lodoso, onde o prendem de maneira que com a enchente elle sobrenade. Da resina do Caju faz-se um uso continuo e geral para quantas cousas occorreni : com ella conglutinaõ obras ligeiras á imitaçao e
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r mais estavelmente que a gomma Arabia; no mi- ni^terio dos Livreiros tem a utilidade da preser- i'' vaçaõ do bicho, que come as encardenaçoens da ítí Europa : e finalmente ella naõ só colla a niadei-- f ra com uma firmeza duradoura, mas ainda o pro-- ïÇ prio cristal. Da resina do Jutahi usaô para fazer 
â ligar O barro da louça de fogao applicando-a tal‘ quai a arvore a produz em quanto a louça tem calor para a derreter, e ficando como vidrada per- (fe de O lustro indo aõ lume, ou deitmido-lhe agua ' -fi mui quente. Do Curauá íàbricaõ á maõ cordas uTtjpara suspender nas casas as redes de dormir: es- i tas cordas duraõ ordinariamente quatro annos e ' .ip mais do duplo deste periodo se eUas forem ungi- > :jldas da tinta muruxi. Antigamente houve um cu- rí ríjrioso que fez linhas das fibras desta planta, e com iá ellas um par de meias, cujo uso mostrou que eraõ ic mais asperas que as de linho: e no Rio Negro i-iífizeraõ cordas de rabeca, o que he boa prova da i.^sua rijeza, e por tanto muito conviria tratar d^ , 'i | cultura desta planta para com ella fazer-se vela- ■ i me e cordoalha. Também houve outro curioso que J  fez uma renda do mesmo Curauá.Da tona do Uaissima igualmente fazem cor-. Ji-i das, mas inferiores em qualidade ás do Curauá. i  Pela combustão da Xiriúba obtem-se as cinzas J  melhores que ha para as Saboarias: de ordinário I a incineraçaõ <le uma destas arvores produz onze alqueires de cinza. Do Cipó-catinga, do Uacará- caá, das raizes do Curimbó, do Jaiiára-taceú, da Salsarana, e do Cauré usaõ as Mamalucas para aromatizar a agua em que lavaõ a cabeça. Da ultima das referidas raizes tiraõ agua odorifera por distilaçaõ : e o Indiano serve—se da mesma raiz para instaurar a energia dos caens de caça quaa-

(S.
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do se manifestaô inertes em levanta-Ia ou naô fa- riscaô activamente. O mesmo Indiano, e ainda alguns individuos que o naõ saõ, quando andando á caça nas florestas se julgaõ extraviados costu- maõ fazer cruzes e rodinhas de cipó com tal arte que custe a dar com as pontas, e deitar umas e outras para tras sem olhar para onde as botaõ, e desta maneira dizem que acertaõ com o caminho de casa  ̂ do qual o Curupira os tinha apartado. Ghamaõ Curupira, a um Tapuia pequeno de pés ás avessas, isto he com o calcanhar para diante e os dedos para traz.Do Caimbé servem-se para lixar as cuias e os tacuaris. Da Baunilha pequena usaõ as mulheres nos dentes dos pentes. Do Timbó^ Timbó-as- 
sú, e Timbohi servem-se para pescar, batendo-os nos rios e lagos : elles embreagaõ o peixe e o fazem andar á flor da agua: estes Timbós saõ mais destruidores do peixe do que a Coca ou o Tro- visco da Europa. Também se servem da folha do Conambi contundida e nnsturada còm piraõ d’agua, e inserida no ventre do bicho do Ingá para ca- rear o peixe á tona d’agua. Da Sapateira, Mu- ruxi, e Pareça usaõ os Curtidores de coiros para obra de calçado e Correariii. ' Do Mucunan, 
Cipreste, Pacova-catinga extrahem tinta roxa : do Mangue, Muruxi, Maniaurana, Uruariua, Caápi- ranga vermelho escuro^ do caroço do Abacate, Carajurá,^ Pariri, Urucu, Eaca, a tinta encarnada*: 
do Acaricoará tinta verde-escuro : do Anil, e Cartelhana, azul: da Tatajiiba, Pacuan, Mangà- rataia, Guariuba, tinta amarella: do Macucii, e da Murta, tinta preta, e também* do Cuinati, naõ porque elle a'tenha, pois a«sua natúral propende 
para a de purpura, mas porque toma fixamente
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a cor preta por íneio da evaporaçaô da urioai as pintoras de cuias lançaõ sobre ' uma camada de arèa uma porçaõ de urina, e formaõ em ci  ̂ma uma especie de trempe de pao, sobre a qual collocaõ as cuias logo depois de tingidas do Cii- 
mati : volvidas vinte e quatro horas estaõ as cuias todas pretas-mui luzentes, e destituidas do cheiro da urina.

Da casca do Cacáo e da Ucuúba fazem cinza para sabaõ.' Da mandioca tirada do tipiti e triturada com* sal, alho, e pimenta da terra, fazem uma massa, â que chamaõ Arubé, paia desfazer no molho de peixe ou carne no prato.
Da sumaúma de Macaco houve curioso que fez' novello de fio.

' • . k ■

BlanUts usadas com o intuito de expulsar 
as enfermidades,

Do Guaraná se servem para as diarreas ligeiras, dores de cabeça, e doença de urinas. Porem a sua frèquencia relaxa o estomago de- algumas pessoas, e causa insonmios, e ha quem afirme qúe até promove impotência.
Dèite de Curupita para dor de peito e que- bradura. Folhas de Xiricaá para retençaõ de urina. Raiz de Manacan para dores Venereas. Folhas de Ipadú para chá applicado a dores de barriga ou do estoinago. Fava de Cupaúba e de Paiurá, e a raiz de Maropá-miri para diarrea. Cumacahi combinado com Cauárucaá para banhos dos enfermos de Venereo. Marapuama: re- medio analeptico. Andorinha e Meruncaá para banhos dos que padecem hemorrhoidas. Raiz de Jacaréruaitaüa pára feridas.- Doiradinha para e-



[72] E jvsaio C orografico

5
'ti!

.;îü

l j :

nietico. Raiz de Jatiiaùba ou de Marupa ou càs- ca de Sucuba para remedio catartico. Pacova-ca- tinga para ataques sanguíneos. A cinza da folha do Ararani para hidropesia. Leite de Amapá para dores em certas articulaçoens. Folha de Caro- ba ou de Camará de cheiro para dores reumáticas. A agua extrahida por incisaõ do grelo da Am- baubeira branca para dores do peito, sangue pela boca, e golpes Polpa de Avencaõ remedio peitoral. Folha de Aninga da beira do rio para ciiagas. Talo de Aninga-apára [>ara tolher a gangrena. Leite de Uácurauareputi para dissipar be- lidas nos olhos. Cinza dos ramos do Jaramacarú para a mesma moléstia do orgaõ visual. Leite de Pacarátepú ou raiz de Gapuhi para dores de olhos. Leite de Miiruré para dores gallicas: dá- se em pequena quantidade, e he necessário ter o cuidado de naõ metter as maõs em agua fria ou expor-se aõ ar*: este leite substitue o azougue. Piripirioca ou Caápitiú para febres. Leite de iVíassarandiiba para dores de peito : muitos sèm precisão o bebem no café: he precisa parcimônia no seu uso porcpie elle he glutinoso. Leite de Anani para fracturas. Leite de Pepino do mato para dores. Leite de Macácacipo ou Siringa para deslocaçoens ou luxaçoens. Leite de Sucuba para dores arteticas e inílaçoens. Leite do Jasmim do mato para obstrueçoens. Raiz de Tamacuari para gonorreas. Folha de Solidonia para qualquer simples ferida. Leite de ücuúba para feridas na boca. Raiz de Tajámemboca para resolver pulmo- ens. Trevo roxo ou Aiapana com leite de peito para acalmar dores de ouvidos: a virtude do segundo remedio he soberana. Raiz de Abutna para desopilar e dissolver congestoens. Folhas de
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-A.At)utua para tisanas contra as obstrucçoens hepa- ticas. Casca da arvore do Caju para icterícia preta. Raiz de Camapú com a do ürucú para icterícia amarella. Folha do Arvoeiro para hérnias. Raiz de Jauarataceú para sezoens. Jauaraissica com folha de Café para facilitar o menstruo. Folha de Caatininga com a de Caápitiú para desinílar o corpo. Suco de Jaramacarú para _aniquilar os humores que formaõ a obstrucçaõ do baço. Co- si mento dos ramos do Jaramacarú para as inflam- maçoens do intestino recto. Leite de Caxinduba, remedio anthelmintico. Caúcaa para defluxo asmático. Resina de Jutahi e Carajurú entraõ na pre- paraçaõ de alguns remedios. Folha de píio de mo- quem para clia dos que sofrêraõ alguma queda: no dito cha batem um ovo. Agua de ouriço de Sapucaia para retenção de urina. Raiz de Urtiga branca para quem lança sangue pela boca. Puxiri fino ralado para vomitos e diarreas. Folhas de Cipreste para indisposiçoens do utero. Com a casca do Birussú se defumad os índios na crença de ficarem isentos das bexigas.■ A virtude salutifera das indicadas plantas e de outras, que se naõ mencionaõ por naõ estirar a nomenclatura, tem chegado á noticia dos moradores por meio da pesquiza dos Indianos; os qua- es impellidos pelo sentimento das precisoens natu-  ̂raes observaraõ as producçoens da natureza, e pro- curáraõ distinguir assim aquellas, em que podessemachar satisíacao seus desejoslhes podessem servir para guarecer as suas enfermidades. Muito conviria que os Medicos fizessem destes e de outros vegeíaes, que se devem herborizar, uma farmiacia local, que sera mais pre- sentanea e estrenua em expulsar as doenças do



que a presente, pela qual de ordinário o aparáto de um laboratorio pharmaçeutico se exercita em preparar medicamentos com hervas oííiciiiaes idosas trazidas do Hemispherio antipoda. E alem disso se evitaria o estrago, que causaõ os chamados curativos dos Curiosos e boas mulheres, os quaes todos propoem com as mais beneficas intençoens o uso destes remedies do paiz como adequados para obstar aõ progresso fatal de varias moléstias. Remedios, que umas vezes as curaõ, e outras as aggravaõ, e até mesmo as tomaõ mortiferas. Nesta materia em nrn nada ha de regular e metho- dico, particularmeiite pelo que pertence a moléstias geraes, sejaõ agudas ou chronicas: nas tópicas poi’em ou locaes externas tem-se notado algumas curas prodigiosas, e por isso os mesmos remedios se qiialificaõ dignos da confiança de qualquer enfermo.
Estado actual da Jlgricultura,

A agricultura do Pará jazeo languida e amortecida ate o anno de 1670, em que novos lavradores vindos de Poilugal empregáraõ nella os seus cabedaes e trabalhos: e a pesar da ignorância dos Intendontes Geraes das Colonias, Gommercio e Agricultura, criados em 1707, a lavoura cresceo alguma cousa, e por isso animou a Gamara da Capital a pedir aõ Ministério em 1749 a remessa de navios, que viessem buscar carga porque se estava ]i^dendo uma grande quantidade de generös. Em 1758 teve um animamento positivo e coetaneo com a restauraçaõ do Conimercio, de que os habitantes até entaõ estavaõ escandalosamente segregiidos, gemendo debaixo da má dii^ecçaõ dos 
referidos Intendentes, e do predomínio de seis I i: >í-'S
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Commiinidades Ecclesiasticas, cuja maior parte simulando observar o intuito ascético dos seus Fundadores só curava de afagar a sua desmedida e incomensurável cobiça, monopolisando os Indianos, sobre os quaes tinha arrogado dominio exclusivo.
Esvaecidos os empeços deviaõ os trabalhos agronomicos entrar na direcção indicada e fauto- rizada pela protecção de amigo Governo. Porem naõ aconteceo assim; todo esse animamento ficou illudido pelos lavradores em geral, os quaes nunca se descartâraõ do pernicioso methodo dos der- ribamentos, e dos incêndios das matas debaixo do pretexto de estarem as terras cançadas, e de ser necessário buscar outro lugar para fazer as sementeiras, e por isso jamais quizeraõ prestar industria fértil, escolhendo terreno perpetuo de lavoura para colherem delle por meio do estudo e da experiencia o partido possível. Com aquel- le péssimo methodo, copia do bruto costume, que tinhaõ os Sylvicolas na sua acanhada agricultura, cultiváraõ os Europeos no principio do seu assento no paiz, e com este mesmo methodo ainda hoje os seus descendentes fazem derramar suor no agricultamento das terras, sem que a bondade delias lhes possa fazer conheçer a precisão de um novo cultivo, e de uma nova agricultura.' Debalde alguns Governadores e Capitães Ge- neraes concorrerão aõ bem da lavoura disti ibuin- do bons escriptos, que contribuíssem para arrancar o Agrícola do seu estado principiante e prejudicado, e applicando meios de persuaçaõ e de emulaçaõ exclusivos de todo e qualquer acto ostensivo de authoridade a fim de se observarem todas as medidas emanadas do Ministério para fo-
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mento de uma agricultura naõ prepostera e áe- sordenada como estava sendo, e a bem da qual era por extremo necessário fazer ligar o estudo das plantas com o trabalho, que as tem por objecto: unico meio de faze-la checar aõ estado florente, que perrnitte a natureza do terreno.Uma lavoura erratica, que annuaímente arro- tea e abrasa monstruosas arvores, que saõ a aristocracia da vegetaçaõ, exige um proporcionado numero de maõs derribadoras. Ora este numero de maõs derribadoras quer dos Cafres, quer dos In dianos, he Q que falta geralmente: mas naõ obstante esta deâciencia taõ essencial permanece a lavoura com o seu caracter de parasita da natureza, pois G agricultor naõ quer empregar diligencia alguma, nem ligar a industria hnmana com a natureza para augmentar e melhorar as plantas, adop- tando os novos m^hodos, que a civilisaçaõ vai introduzindo em outros paizes: methodos, que naõ podem deixar de produzir exuberantes ventagens em terras como as do Pará refrigeradas e humedecidas por iníindos rios.Frustranea foi a liçaõ, que se deo no, Xingu em 1710, e na Barra do Rio Negro e no Marajó em 1707, de lavrar com arado: este tirocinio naõ se propagou. Contínua por tanto o prisco methods de holocaustar as matas: e quando o incêndio á redea solta lavra estrepitoso pelos derrubados e secos arvoredos he grande o contentamento da agrícultor porque se vê dispensado de formar 
coivetras, as quaes consistem na fadiga de colligir em pilhas os lenhos escapados aõ incêndio, que novo foga deve tragar.Qualquer homem reflexivo e de coraçaõ bene- íico, naõ pode isentar-se de sentir profunda con-
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doleiicia á vista do alboroto das labaredas desenfreadas , que o lume devolve, arremessando-se pelas ramas de uns troncos â  outros com clamorosa fúria e cevando-se em tantas plantas apreciáveis
cruelmente derrubadas.

'Tíl

. . . . . . . . .  Que de si doux ombragesSoient exposés â ces outrages l
Se assim clamou indignada a sensibilidade do ic-fc ingênuo La Fontaine vendo o Lenhador, que des- í f poja a floresta de seus enfeites, qual naõ seria o ik |  seu tom aífectuoso, e activo interesse, se elle vis- 

:Li. se uma queimaçaõ de preciosos arvoredos!Tal tem sido, e está sendo o estado da mais nobre e da mais util de todas as Artes, e que he a principal fonte da prosperidade publica. Que melancólico futuro se apresenta aõ agricultor do Pará! As maõs dos Cafres já naõ podem ser compradas á face do Tratado sobre a extinção da escravatura Africana: os escravos presentes continuando o mesmo systerna de trabalho e tratamen- , I to hygienico naõ podem ter larga duraçaõ segun- I do nos induz a julgar a sua bem sabida força vi-  ̂ tal, e a ordem do irregular deperecimento delia: e os que vierem com o destino de introduc- çaõ clandestina caro haõ de custar, e a tal preço l^^ui poucos poderaõ comprar. Recorrer aõs braços dos Indianos serris também naõ he possivel porque naõ ha nenhum systema effectivo de os civilisar, e os descendentes dos broncos Sylvicolas antigamente Aldeados vivem soltos de toda a policia, e taõ independentes como os seus avós an
tes de descidos da espessura.Nesta extrema carência de braços serviçaes

I
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^iie fâra o lavrador ? Lamentar profundamente pezaroso o seu duro capricho obstinado, que naõ lhe consentie separar-se do rude methodo, que lhe fez padecer duplicado destroço nos seus altos arvoredos orgulhosos, e nos seus escravos, cuja mortalidade teria seguido a mesma marcha da mor- talidadé da populaçao branca se houvera praticado outra economia rural, e se tivera empregado o arado e outros instrumentos rústicos, os quaes tèni por certo a ventagem de pedirem poucos braços, e de fazerem mais fértil o terreno onde o seu uso he constante. Todo o chaõ coberto das vaãs éxuberancias da vegetaçaô rapida, ou de hervas empeciveis aõ crescimento das plantas, cujas raises implexas encodeaõ a terra, e a furtaõ á impressão do clima, deve ser aberto pelo arado, e 
cavado, fossado, revolvido e surribado para qué ás suas partes internas fiquem postas ehi contacto com a acçaõ immediata da Atmosphera. A terra torna-se mais bella pelas lidas do cultivo; ella agu- dada de mediana cultura se desabrocha em varia
das colheitas, e com profusão recompensa essas

o  mesmo prospecto da lavoura actual nada têm de aprasivel para quem se acolhe aõ seio da natureza, e busca o campo para objecto do seu recreio mais suave. He severo o quadro, que um roçado dá aõs olhos: e he mui saliente a diffe- ’ rença deduzida do seu parallelo com um terreno lavrado aõ modo Europeo: neste nada impede o 
passo a quem por elle discorre, e naquelle apre- sentaõ-se miseráveis restos do incêndio, páos metade ahrasádos, uns ainda manentes nas suas raizes, outros abatidos, que molestaõ a passagem.

A esta falta de industria na lavoura addicio-
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P apoucamento (Jos Proprietários ruraeS; ena faxer um cultivo, que abrace os generös commer- eiaes e os j necessários á vida. A plantagem do ar?- ro2 e do algodaô, he o capital objecto das lidas agrarias nas Fazendas adjacentes á Cidade: todas as mais plantas saõ agricultadas em porçoens mini? mas. Da propria mandioca poucos fazem avulta? da cultura: esta plaiitaçaõ parece privativa doî  pultores de acanhados prédios, pois entre estes el- la he taõ certa çomp a do arroz e do algodap entre os lavradores que possuem escravos.Outro damno naõ escasso, que represa a am? pliaçaõ do çominercio da Provinda, he a inconstância com que os lavradores regulaõ os seus tra? balhos agronomicos, mudando facihnente de um para putro genero logo que lhe sentem qualquer abate no trato mercantil.
Em nenhuma Fa?enda se vê um prado artificial, um l^omar, que v contenha as arvores po- miferas domesticas e perigrinas, nem as beldades de um Horto regular, onde cresça toda a hortaliça que do terreno mostre namorar-se. Vio-se hos  ̂quintaes dos Ilheos Açorianos, prímordiaes habitadores da Villa de Macapá, a hortaliça patente? ando toda a fecundidade: os nabos ali vegetárap sem difierença dos da Europa: porem este exemplo naõ teve a fortuna de os estimular a empre- hender semelhantes cultivos.
As mesmas agrestes plantas como a salsa par- rilha, as palmeiras de piassaba, as arvores de recendentes gommas e balsamos salutiferos, de cravo, de baunilha, de oleo, de breu, de estopa, e outras mais que pelos ^eus usos na vida social saõ haveres importantíssimos das florestas do Amazo

nas, eque por isso merecem ser cultivadas em

♦
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grande, ainda naõ tem sido reduzidas a cultura e î trato regular: continúa-se portanto com a sua ap a -- nhadura pela mataria com despesa, trabalho, e 3 ruina das mesmas arvores, as quaes ficaõ perdi- 4 das pela bronca maneira de lhes extrahir as suas 3 estimáveis producçoens: maneira, que nos recor- ' da a estúpida bruteza do Sylvicola prostrando a e arvore para empolgar o fruto.Desta arte se ha procedido até o presente em I despeito de tantas ordens do Gabinete de Lisboa t subsequentes á Provisão do primeiro de Dezem- * bro de 1677 á cerca do augmento do cacao e í baunilha; á Carta Regia do primeiro de Abril 1 de 1680 sobre a cultura do anil; k Provisão de  ̂2 de Setembro de 1684 sobre a plantaçaõ de í cravo e canella nas abas das Povoaçoens; e aõ \ Alvará de 4 de Maio de 1740 sobre o malefício feito : nas baunilhas pelos pesquizantes de drogas.O estabelecimento do Jardim Botânico e de : Plantaçoens também naõ provocou a mais leve mudança no antigo systema agrícola, nem taõ pouco inspirou o minimo desejo de possuir bosques ■ artificiaes de madeiras de lei para occorrer prom- • ptamente com lucro certo ás precisoens e delicias da Sociedade. Persiste-se em antepor-se-lhe a . diíficil e trabalhosa acquisiçaõ das indicadas madeiras pela espessura onde dispersas existem, e onde ainda naõ chegou a guerra da lavoura. Em sum-. / ma nem para agiâcultar as plantas, que saõ de mais immediata utilidade nos usos da vida, serve de incitamento a prosperidade, que ha tido o moderno cultivo da Cacáoseira desde que houve quem se abalançasse a imitar os que em 1740 tinhaõ “ principiado a cultivar esta noz oleosa d’antes taõ disputada 110 seu apanho pelas ilhas do Amazo- •
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nas. Grata recordaçaõ se ' consagre a esse nova Antesignano dos agricultores do cacao: delle se derivou de tal sorte o progresso desta planta que hoje tem mettido a fortuna nas casas dos seus cultores, dando lindo enfeite ás ribeiras do Amazonas entre as Villas de Monte Alegre e Óbidos.A plantaçaõ, que em certas partes da Província se exercita com mais alguma amplitude, he a do 'arroz, do algodaõ, do cacao, do tabaco, do cafe, e da cana de assucar. Esta ultima, que era 1667 foi transplantada da ilha da Madeira aõ Pará por ordem do Conde de Castello Melhor, primeiro Ministro de Estado e mui zeloso, activo e desinteressado, naõ tem sido proporcionalmente taô feliz como na dita ilha, onde a sua vegetaçaõ prosperou tanto nesses remotos tempos que ali houve annos em que o quinto do assucar rendeo aõ Mestrado da ordem de Christo para cima de sessenta mil arrobas. Todas as mais plantas apparecera cultivadas em p'iquenas porçoens e por poucos lavradores. Quanto áiiais estudo e aíFan requer o amanho de  ̂ uma determinada planta, mais o lavrador teme en- tranhar-»se na tarefa: as diífieuldades o acanhaô.O mesmo anno rural, isto he, o tempo de roçar e plantar naõ he igual para todos os lavradores: uns plantaõ o tabaco e feijaõ dentro do espa-  ̂ço de Junho a Agosto: outros em Maio e Junho.' yi) algodaõ, arroz, maniva, milho, cana, e carra- 
y  J&ato, plantaõ muitos no tempo que decorre de Janeiro. a Março: outros semeaõ o algodaõ em Dezembro, o arroz em Janeiro, e o milho e maniva em Março. Alguns também fazem estas planfaço-^ ens de Julho até Janeiro: quasi todos costumaõ plantar cumulativamente o algodaõ, milho e maniva; era outras partes observaõ a regra de fazer os ro-13
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çados e plantaçoens começando em Agosto e concluindo em Novembro ou Dezembro. A imica planta que quasi em todo o tempo se pode confiar á terra he a maiiiva.
Os plantios da Cidade, e dos seus arredores saõ de moderna data: e com tudo elles patenteaõ aõs olhos do observador intelligente o pouco gosto e saber na sua horticultura, e que nem de todos os moradores merecem o cuidado de serem pos- suidos. Vé-se em vários quintaes e Rocinhas no artigo de arvores fructiiosas as que ofíerecern a Manga: o Biribá: a Ata : o Jambo: o Abio; o Ja- nipapo; o Coco: o Abricoque: o Abacate: o Abacate de Cayena verde e roxo: a Laranja da China: a Laranja Tangerina vulgarmente chamada de Camuta: a Laranja azeda denominada da terra: a Jaca: a Roman: o I^imao doce : o Liniaõ azedo: o Çaputi: a fruta da arvore do paõ: a Banana de Saõ Thom é: a Pacova: o Pacoví: a Banana do H aitj chamada vulgarmente de Cayena, cuja massa he da cor da do melaõ: a Banana roxa e a 

Banana branca transplantadas de Cayena pelo Primeiro Tenente da Marinha Joaõ Gonçalves Correa: Uva moscatel e Uva preta.
Quanto ás hortaliças e frutas hortenses apre- sentaõ~sq as seguintes. A Couve Murciana, a tron- chuda, a de repolho, e a Galega: a Alfáce pequena e a grande recortada: a Mostarda: o Rábaõ: “L- ^ Chicorea: o Jambu: a Vinagreira: o Carirú: o Pepino: a Beringela: a Abobara branca: a Abo- 

bara vermelha chamada Jurumú: a Taqueira, espe- cie de Jurumú pequeno e chato de casca exalvi- çada e lisa: o beijaõ e a Favinha de varias qua- hdades, a Ortelan : a Cebolinha: a Segurelha: a Salsa : o Coentro; o Endro: a Alfavaca; o Comi-
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nho : O Quiàbo de duas qualidades : o Maxixo : o Tomate: a Melancia: o Melaô: o Ananaz grande: o Ananaz pequeno nominado Uacaxi, que he o mais mimoso: a sua eminente doçura sobremaneira o distingue do Ananaz do resto do Brazil, e por isso mais exactamente lhe cabe o que disse desta fruta o Padre Frei José de Santa Rita Du- raô no seu Caramuru C. VII. pag. 43.

Das frutas do paiz a mais louvada He o Regio Ananaz, fruta taõ boa,Que a mesma Natureza namorada , Quiz como a Rei cingi-la de Coroa.
Na classe de raizes farinaceas e alimentosas ha em abundancia as que se denominaõ Carácuhi : Cará rabo de Guariba : Caráassü : Batata roxa : Batata branca : Batata amarella : Batata mucura- arapiá: Meiri : Uariá: Macacheira ou mandioca mansa : raiz Tajá semelhante aõ Cará, e ha de duas qualidades, uma branca, e outra amarella. Cará do Ar, que dá em latada como o Maracujá : he de casca parda, quasi chato e pouco longo e mas- 

- sa amarella.x\s Pimenteiras da terra saõ varias: e as suas respectivas pimentas saõ denominadas Mprupi ; pequena e dividida em gomos e de còr amarella: Pi- rahiba-reçá ; redonda, pequena, e encarnada : Por- ta da rua'; amarella, quasi redonda e pouco mais avultada que a precedente: Pacova; comprida e amarella : Malagueta ; bem conhecida de todos : I^e- vanta Frade ; vermelha, mais pequena que a Malagueta e do seu mesmo feitio: Uariquena; verme-^ lha, longa, redonda e menos caustica que a precedente : Jacaré; roxa, e pequena: Muácára; ver-
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melha , grossa e curta.
D e  todas as sobreditas frutas e hortaliças naõ 

ha aquella abundancia, que em outras terras farta
o Mercado : muitas vezes algumas delias saõ dona-
tivos dedicados pela lembrança dos Am igos, ou pe^ 
los obséquios do trato humano.

A  materia me pede aqui seu termo: e toda
via naõ me privarei de fazer uma mensaõ succin- 
ta de algumas flores, que no Pará se cultivaõ naõ 
em jardins de regalo, cuja arte se desconhece, mas 
nos quintaes daquelles que se aprazem de possuir 
estes thesouros esmaltados do fragrante im pério de 
Flora. E is os seus n om es:

Rosa de Alexandria: Rosa branca ou M os
queta : Rosa M ogorim : Rosa do m ato: Rosa ver
melha. Cravo rosa: Cravo rajado: Cravo de qua-
tro especies : Papoula : Jasmim do Cabo ou Flor

diiide G eneral: Cachia ou E sponja: M alm equer ro
x o : MaTmequer branco: M almequer de tuíb: Jas* 
mim da Europa M iridional: Jasmim d eC a y en a ;  
Prim avera: A ngélica: Angélica dobrada: Adalia: 
Suspiro roxo: Suspiro amarello: Caracol: Macá^ 
r ia : G irasol: C oral: Perpetua branca: Perpetua 
roxa: Perpetua encarnada: Crista de Galo: A s- 
sucena de duas especies: M elindre branco: M e
lindre encarnado: Suspiro de Venus.

Hervas aromaticas. M angericaõ de duas quali
dades branco e verde: M angerona de folha m i
úda e grauda: Bergamota roxa, e de folha larga 
e crespa, e de folha recortada: A lecr im : M alya- 
rosa. Alfazema de hastes pequenas e sem espi
ga . Pataqueira: V indica, a que outros chamaõ 
üarum á por ter com elle  parecença, e só esfre- 
p d a  he que exhala o arom a: esta planta dá também dores cheirosas.

i:-
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Devem ter mençaõ duas hervas naõ aromati- cas, que pela sua pintura lhe daò logar entre as flores: uma he verde matizada de branco e cha- maõ-lhe Brasileira, e a outra he verde esmaltada de amarelio e encarnado, e por isso tem o nome de Papagaio.
Anlmaes quadriipeães.

Æita : he o maior animal dos matos do Pará. Tem còr parda: he baixo das pernas, e de patas íendidíis como as de vaca : o rabo curto : beiço superior mais comprido que o inferior: sustenta-se de frutas e hervas: a carne dizem ser gostosa: a pelle he mui rija : domestica-se sendo pequeno a ponto de comer e brincar com os gatos e caens.
Jcutípurã : macaco pequenino de pelle felpuda de cor do ébano lustroso, as patas veludosas, e longa a cauda, que traz sempre revolta para a frente em feicaô de pennacho. O opulento sonb deste animal he objecto da cantiga, com que as Indianas cosíumaõ adormecer os seus filhinlios. Eis a letra da cantiga no romance destas mulheres: =  Acutipurii ipuru nerupecé cimitanga-miri uque- re uarama =  : cuja versaõ diz Acutipurú empresta-me o teu sono para minha criança tamberat 3dormir.
Capiuâra : especie de porco montez sem rabo e de pelle coberta de cabelos de còr loura imperfeita.
Outia: semelhante aõ Coelho da Europa, porem de orelhas redondas e pelle menos fina e de còr differente, pois umas saõ vermelhas e outras pretas. Das pelles deste animal fazem consumo os
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Sapateiros.
(hmti-^mundé : he grande e semelhante no cor* 

po a um gato, e na cabeça aõ porco.
Coati pequeno : ha-os de còr branca, ou vermelha ou preta.
Coelho : especie diíTerente dos da Europa por

que tem um pequeno rabo. A chaõ-se nas terras 
dos Apinages no Tocantins.

Ciiriacú : veado pequeno.
Ciiaiá: mono de pelle preta e vellosa.
Ciichiú : he de còr negra, cabello da cabeça 

apartado naturalmente em dous topetes lateraes, e 
a cauda assás cabelliida, e por isso excellente pa
ra espanador, a que de ordinário he destinada 
quando preaõ este animal.

Ciiachini: semelhante aõ Cuati, porem um  
tanto desfalcado de pello. Anda pelos M angues, e  
sustenta-se de carangueijos e de Caracahirus.

Caõ montez: pequeno e de corpo longo.
Guariba : especie de Macaco de pelle preta e 

de pelle loura: uma e outra muito se distingue 
entre as varias castas de Macacos pelo costume" de 
gritarem durante a quadra pluviosa formando um  
écho que se ouve em grande distancia por causa 
de um canal ou valvula, que tem pegada á traca- 
arteria, em cujo logar se demora por algum tem 
po o_ar, que recebe, e este lluido agitado forma 
entaõ o som. Os machos tem certas continhas no^ í̂? 
abdomen (jue dizem  os Indianos que postas á rodi^  
da cintura de quem padece hemorrhoidas tem a 
propriedade de guarece-las. A  gordura deste ani
mal também possue a virtude de desvanecer tu
mores gallicos. A  Guariba mãi por onde anda le
va os filhos íis costas, e nellas os cria como o Filan- 
dro do Surinam até poderem andar sós ; quando

b
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succctle morrer a mãi o pai toma posf?e da carga. 
H e sempre escravo do ardor que o aíFoguêa por
que he animal muito lascivo.

Ileá : especie de Macaco. H e pequeno, alva« 
çaõ, e noctivago.

Hirára: Macaco semelhante aõ Gato no tama« 
nho e na pelle variegada, porem a cauda e as gar
ras saõ maiores. - <s b

Içá : Macaco pequeno de boca preta.
Junmci: outra qualidade de Macaco de boca preta.
Lontra: amphibio do Tocantins, Os Indianos 

lhe chamaõ ííiauá-cacáca.
 ̂Macaco de prego: animal de sua especie mui 

trivial.
Macaco barrigudo: ha~os no R io Negro. Saô 

pretos e cinzentos de ventre volumoso.
Onça: semelhante aõ Gato, mas corpulenta, de 

grandes unhas, feroz, astuta, e robusta': d istingue- 
se pelo matiz da pelle. A de peilo todo verm e
lho chamaõ Siiásuainga: a que lie pintada de bran
co, de preto e de pardo, tem o nome de Pacova- 
sororoca: a de pelle azevichada denominaõ T ig re:  
a pequena mosqueada como a Pacova-sororóea he 
conhecida pelo nome de Maracajá: e a grande de 
còr cinzenta daõ-lhe a denominacaõ de Tapiralii- 
auára. D uplica a ferocidade quando está na brama.

Preguiça: animal que anda mui lentam ente: 
o'corpo revestido de j>elIo exalviçado: olhos pre
tos. Naõ oífende se naõ quando llie pegaõ, e en- 
taõ com as encurvadas garras naõ só arranha, mas 
ás vezes âs crava de sorte que custa a extraiii-las. 
Come toda a qualidade de folha, e cria os filhos 
ás costas como os Macacos.

Porco do mato: de còr parda e  pequeno, seme-

È



k

I

E nsaio ÇoRoei^^Fiço
lhante aõ porco dom estico: teui o rabo muito cur
to : andaõ sem pre em bandos.

Paca: especie de porco pequeno, de barriga 
grande, pés e maõs curtas, unhas semelhantes ás 
do ca õ ; a pelle branca ou vermelha raiada de pre
to aõ comprido: he muito boa carne quando está gorda.

Raposa: animal idêntico aõs desta especie na 
Europa. H a nos campos do Tocantins.

èkmiá: cutia pequena como arganaz e  com  cauda.
Sauin: Macaco de cheiro, pequeno e de pel- 

lo lustroso de còr preta ou cinsenta, ou de pérola, 
e tem orelhas redondas. Algum as pessoas, que pos
suem estes animaes, os ornaõ com brincos de ou
ro nas orelhas.

Taititú: especie de porco do mato.
Pamaiidvá bandeira: assim denominado pela  

cauda cabelliida sempre alteada: he de còr preta 
e grandes unhas; as formigas lhe servem de pasto, 
e para isso tem a lingua cylindrica e comprida., 
E ste animal he adversário da O nça: e  ambos fe
necem  quando contendem.

Tamandmhi: he pequeno, felpudo e macio, de 
cor al vadia ou amarei Ia ou branca mesclada de pre
to. liaras vezes apparece de dia.

Veado do mato: assim chamado porque naõ, 
tem hastes: he semelhante ás cabras no corpo, eí*' 
taõ lascivo como ellas: as fúrias do amor o inílam- mao todo.

Veado branco: he pequeno.
Veado anhen^a: he o que lem  hastes.
Veado vermelho.
V cado do campo: d istingue-se pelos frondosos 

cornos. A s peiles destes animaes ciirtidaS; duraõ
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muito, e sao macias: e por isso saô comparaveis 
aos Cordoroens.
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Anambt : pequena e delicada pelo complexo de todas as cores : edifica o ninho debaixo do chaõ.
^raçari: da familia dos Tocanos: he pequeno.
Jlrám  : encarnada, azul e preta,
JÍrirambá: fabrica o ninho em tocas subterrâneas: poem dous ovos: punge-o Venus no tempo das chuvas : sustenta-se de peixinhos : tem olhos pretos : da mesma còr salpicada de branco a plumagem do corpo, menos o peito, que he de còr tirante a vermelho.
Anacan : de còr vermelha e roxa.
Aracuan : apparece em bandos de très a cinco cazaes : come quasi todas as frutas dos campos : tem este nome que elle mesmo articula; he saborosa a carne : faz ninho alto.
Anú : todo preto : corpo pouco menor que o do Pombo : cauda grande : he tido por agoureiro.
Arintna : de còr verde ’ e aziil.
Acam n: o corpo tem entre o branco sinaes pretos e castanhos, e o peito e o bico saõ alvos: lie adversário das cobras e tido como agoureiro. O bico convertido em pó serve de triaga.
Anucaroca : he maior que o Anú e da mesma còr deste, mas a cabeça differente no feitio, e o bi

co enfuscado.
Ampapã : malhado de branco e preto como a 

Pega: he nocturno.
Acuraua; voa de noite: vive de bichinhos: faz ninho no chaõ e ali cria dous filhos. Punge-o Ve- nos no Veraõ.; Bemíevi : çanta pronunciando o nome por quç14
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he coiïheeido.

Bcija-Jlor : admiravel pela viv^eza dos cambi
antes mormente vistos por meio do Microscopio. 
Sustenta-se do sueco das flores e orvalho. E xerci
ta consorcio no inverno : produz dous filhos, e  
gasta mais de cinco semanas na incubaçaõ. H a  
outros de pennas todas amarellas e da mesma gran
dura.

Colhereíra : cria-se pela borda dos rios : sus- 
tenta-se de p eixe que busca : tem olhos pretos, e  
o bico còr de rosa e  do feitio parecido a uma 
colher, e disso deriva o nome que tem. O veraõ 
he o tempo em que ella sensivel attende o afla- 
go á sua propria especie. Poem  dous ovos.

Cujubi : he listado de branco e  preto no col- 
h) e cabeça, a plumagem no corpo he de cor t i 
rante a vermelho, mais corpulento que a Galinha, 
bico curto e  pernas um tanto compridas.

Curicaca : branco no corpo e na cabeça pre
to: D a  femea ha quem diga que em certos tem 
pos mostra os indicios da menstruaçaõ.

Caracaraes : alim enta-se de bichinhos : poem  
dous ovos : faz ninho nas arvores : o seu tem po  
da cfSpula he o inverno : tem olhos pretos : he in i
migo das galinhas.

Cardeal: v ive alim entando-se de bichinhos, 
sementes de algumas plantas e de arroz : anda em  
pequenos bandos : poem dous ovos : tem olhos pre
tos : he no inverno que elle poem em acçaõ o cre-»-., 
ador principio da existência animal.

Carará : cria-se pelas margens dos rios : sus- 
tenta-se de p eixe : no inverno he o seu coito ; cria 
dous filhos: tem olhos pretos.

Vüuintaú : he ribeirinho, e corpulento : tem j 
grandes sancos, e uma pequenina haste sobre a raiz
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do bico, a qual he especioso antídoto contra os a- taques de estupor, e preserva das repetiçoens aÕs que o padecem quando tem a lembrança de o trazerem atado á parte que foi acommettida; as pen- nas ministraõ com o seu fumo quente quando queimadas a agitaçaõ perdida, de sorte que com o uso das defumaduras se chega a conseguir o restabelecimento. Sustenta-se de peixe e d a  cgmaroens. Referem os Indianos que quando se apresenta na beira de algum lago nenhuma outra ave desce a 
beber agua sem que primeiramente elle apague a própria sede.

Campirâ: ave ribeirinha.Cangatá: sustenta-se de frutas. Ha certa ès- taçaõ em que naõ apparece; faz ninho nos arbustos e cria dous filhos: tem olhos pretos mui vivos. He no veraõ que o punge Venus. A esta ave cha- maõ também Temtem do campo.Codorniz: pouco diversa da que he conhecida por este nome em outras partes.Corcovado: pequeno e todo azulado escuro. Dizem que morre quando ouve uma ventosidade.Ciriema: de còr cinzeta mesclada: só canta quando lhe batem um ferro sobre outro. He ave dos campos do Tocantins. 'Corta-agua: aquatica: deduz o nome de an* dar quasi seinprò com o bico pela agua.Ouráxiué: cinzento e pernas pretas r tem bom 
canto.Carácarahi: de bico assacino. Aíferra com as despiedosas unhas toda a voaria menor para se manter.Caraõ: ave das trevas que exprime o seu np- >me.

Curuja,

í
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E nsaio C orografico

Ema: sem diiferença das que assim se deno- minaõ. Achao-se nos cam}3os do Tocantins.
Guará: plumagem mui agradavel pelo vivis- simo encarnado sem mescla de outra cor: o bico he comprido, delgado, e um pouco revolto. Esta ave antes de ter a dita còr apresenta-se primeiramente revestida de pennas brancas, depois ellas inostraõ còr negra, e d’alii a certo tempo passaõ 

para cor* d e‘rosa, que he a penúltima das quatro com que a natureza se apraz de pinta-la.Ganço : grande e de còr de rosa.Gaviaõ : ave carniceira.
Gaviaõ real: de còr preta, maior que o precedente, e tem na cabeça as pennas em forma de coroa: íaz o ninho em arvores excelsas: cria dous filhos : tem olhos pretos.
Gaivota : os Indianos lhe chamaõ Atiantin : os ovos desta ave tem casca fina e toda cheia de malhas pardas e negras : saü mui semelhantes no gosto aõs da galinha.
Garça real: grande, branca e azul, com plumas esplendidas, que longas nas costas lhe fluctu- aõ: tem os olhos pretos: sustenta-se de camarocns e peixinhos nas praias e lagos. Faz o ninho sobre paos altos : no fim do inverno he que o amor a ate a.
Garça pequena: ribeirinha como a precedente. tem corpo menor, e he destituida de plumas grandes nas costas como tem aquella.

Ilummra : noctívago: sua gasnada semelha-se aõ som que faz a chita quando a rasgaõ. Os In
dianos tem para si que esta av(í gasnando aõ pas- , sai perto da pousada de alguém ihe designa o seu finamento.

Jacamhn : verdenegro no dorso e preto no res-
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to do corpo, ou preto na icabeça e peito e o dorso cor de cinza, ou fmalmente o dorso e cabeça pretos, e o peito e o bico verdes : estes ultimessaô do rio Solimoens. Esta ave domestica-se facilmente : e entaô demonstra genio mesureiro : ella chega-se a qualquer pessoa, abre as azas, e agacha—se até cozer o peito com o chaõ: alein desta sua cortezia Asiatica tem a particulari^pcle de absorver pelo oriíicio adjacente aõ lírcTpigio ifma pec|uena porçaõ de ar, (|ue revolve no interior de sorte que estronda com pouca diíFerenoa de um rufo de tambor. Ella faz isto quando lhe ar- remedaõ a gasnada : também gosta de tomar os 
pintos as galinhas para os criar.Jacú : ave que come toda a qualidade de pimenta: he parda e da grandura de uma franga.Jacútinga: alvacenta e semelhante íi precedente.Inambú-tCró : do tamanho de uma galinha e na còr pedrés : ovo azul : tem este apellido porque de noite de hora em hora canta a palavra tóró.íiiambú-quiá : na còr cinzenta ; o ovo he ver
melho.Inambú-pêoa: he pequeno: e ovo vermelho.Junitl : pomba cinzenta de peito exalviçado.Jaburú-moleque : ribeirinha, toda branca, de grande collo e longos sancos, e olhos pretos. Siis- tenta-se de peixe pelos lagos e rios : sente a cham- ma de amoroso transporte no fim do inverno : incuba dons ovos no veraõ : forma o ninho em arvores altivas e depois de emplumados os filhos vo- aõ para o chaõ, e ali andaõ algum tempo juntos com os seus générantes aprendendo a pescar.Japim : pintado de amarello e preto : em todo o anno arde pela feraea com o fogo que a ternura accende : he por isso mui proliíicante : raro he

\ .
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o mez em que os ninhos deixaõ de ter filhos otí ovos: nutre-se de insectos e laranjas: anda em unioens compostas de mais de duzentos. Busca arvores altas e Larangeiras para fazer o ninho: he de notar que toda a arvore, em que se achaõ estes ninhos tem também um de Cabas. He alegre e arremedador das outras aves. Os ninhos saõ te
cidos , admiravelmente de uma especie de junco, mhgos, redondos, e suspensos nas pontas dos ramos de arvores alterosas: e assim daõ ás arvores uma certa graça.

Japú: parecido com o precedente na mescla das cores: aninha-se nas cavidades das arvores.
Juparã: mui bem enfeitado com a pluma còr de rosa.
Japacanin: da grandura de uma galinha: tin- ^ -Jh e  as pennas varia còr de branco e fusco. Esta ave sobe direita ao ar, e desce na mesma direcçaõ vertical, e tanto na descida como na as- censaõ ella articula o nome, por que he conhecida.JN utre-se de frutas, de insectos, do mel das flores e do orvalho.
Jacurutú: ave das trevas: de cabeça parecida com a do gato. Ella he a que mais apavora quando quebra a mudez nocturna com as suas gas- 

nadas lugubres: alimenta-se de outras aves, que empolga, e de cobras e de toda a qualidade de reptis :o  seu triste retiro escuro he nos Taboca- c s : ah fabrica o ninho: vê pouco de d ia : hindo- 
se subtilmente por detrás delia apanha-se: dá de comer aõs filhos de noite.

Inhuma: unicornio do rio Madeira: he efficaz destruidor de veneno.
Jurutmãi; ave noctivaga. He das lucifugas a menos medonha: tem a grandura e a còr de uma

. à  \ '
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galinha pedrez ; a boca he granda, e sulta guinchos que assemelhaô gargalhadas de* quem mofa.Æutuïïi : ave do tamanho de um perù com pliH minhas na cabeça onde as ergue formando um toucado vistoso. Ha--os pretos e brancos : e também pintado e pequeno, a que chamaõ Mutum-pinima.Marreca: ave bem conhecida.

Marreca--pahi ; a que tem coroa na cabega.Marreca ananahi : a pequena. '
Marreca-fanhosa: a que tem o cantar gan-̂goso.Marrecad.
Maçarico real : anda pelos lagos a mariscar : também de noite passa para os campos em pinhas: comem pedrinhas : voa com muita rapidez, e canta assim de dia como de noite.
Mergulhão : pesca no fundo dos rios e dos la? 

gos. Maitari: ave ribeirinha como o Jaburu, porem mais pequeno que elle, e tem os olhos verdes com um circulo louro.
Maracanan: papagaio todo amarello.
^Murucututu : ave nocturna de còr pedrez e o- Ihos amarellos. Ha-o grande e pequeno: deste os Indianos tiraõ presagio de qual será o exito dq caso, cujo futuro especulaõ. A esta gente muito opprime a fé estúpida em aves reputadas pregoei- ras de avisos do mal futuro : o que naõ nos deve admirar, pois o homem ainda o mais allumiado naõ sabe descartar-se de um temor supersticioso quando a sua esperança a ponto de esvaecer-se a- palpa debalde nas trevas em cata de um confortowMatintaperêra" : ave pequena e cinzenta que*^ profere esta palavra.
Maria f í  he dia: avo pequenina,> alvacenta, que

4
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diz estas mesmas palavras.
Morcego': ave equivoca; isto he, implume com cabeça de rato. Ha-os de azas naõ mesquinhas, e brancos nas vertentes do rio Anibá.
Pavaõ : ave pequena e delicada na diversa pintura das pennas, porem muito menos formosa que a deste nome no outro líemisferio : tem longo .bicp,,_̂ e pernas compridas: he optimo colhedor dé" moscas :*cria-se pelas margens dos rios e lagos : come camaroens, moscas e mosquitos: incuba do- us ovos, que poem : leva cinco semanas na incu- baçaõ : no inverno he que sacia o ardor com os ternos assaltos do esposo: faz o seu ninho de barro ou tujuco sobre paós altos e tortos, e quando o está fabricando toma a miudo agua no peito para molliíicar o barro : o seu canto naõ he desagra

dável.
Piranha : ave preta assim denominada pelos Indianos por ter a cauda a forma de uma tisoura 

aberta.
Papa arroz : ave pequenina preta : a femea lie parda, olhos pretos. Poem dous ovos, e os incuba em vinte dias : a sua cópula he no invérno.
Picapaô : he todo preto, e a cabeça vermelha. Ha-o grande e pequeno : a respeito desta ave dizem os Indianos que ella se serve de certa her- va para despregar a tapa da boca da sua toca quando assim a acha fechada por alguém, e que todo aquelle que nessa occasiaõ apanha a indicada herva pode com ella. abrir a porta da prisaõ, em que se achar. Sustenta-se de bichinhos, que inda^ ga na casca podre dos paós : bate a compasso com o bico fazendo um estrondo que se ouve aõ longe : faz o ninho nos buracos dos paós : poem dous ovos : Ï10 inverno he que se arremessa a unir-se á fe-
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mea.Papagaio murajuha:áQ còr amarella, e verde 
e encarnada.Papagaio real: testa e os encontros das azas 
de còr amarella.Papagaio sertanejo: testa, dorso, e encontros 
das azas encarnados.Papagaio curica: um pequeno sinal amarello na cabeça e nos encontros das azas. -------Papagaio moleiro: corpo grande, todo verde.Papagaio pequenino: corpo pintado de verde e roxo. Todos incubaõ dous ovos, e fazem os ninhos nos buracos dos Murutizeiros, e andaõ em grandes bandos. No inverno he que os punge Venus.Papagaio de matapi : corpo todo purpureo.Periquito: avesinha pertencente á familia dos Papagaios. Entre os Periquitos ha-os de cabecinha encarnada : e outros todos amarellos com algumas pennas azues e verdes : e outros todos de um encarnado vivissimo: de cuja qualidade ha-os no To
cantins e no Matapi aõ Sul de Macapá.Pipira: pequeno de corpo, preto, e de boca 
enorme.Pitauan: articula o seu mesmo nome. Pardo por cima, amarello por baixo, cabeça preta circu
lada de branco, olhos e bico pretos.Piaçoca: pequeno, còr de rosa, e perna fina.Pomba ; de muitas qualidades, A pintada pelo pescoço com olhos e pernas escarlates he chamada Torcaz: ha outras que saõ todas roxas e as pernas encarnadas; o seu ordinário alimento he a fruta chamada Piimumbuça, menos no inverno que se sustenta da frutinha do Aturiá, e então saõ margosas as Pombas porque a dita frutinha lhe communica a sua qualidade amarga. Ha Pombas15



E nsak) C orografico

ii

«‘i.liliv
m rH

pequenas cinzentas, que fazem grande estrago nos ai r̂ozâ'e .̂ Todas estas aves iazem o ninha em arvores altas: he no inverno que as punge Venus: elias saô muito esquivas no mato: porern colhidas pequenas nos ninhos, e criadas em casa ácaõ como as mansas.
Pato do mato: de còr preta com os encontros das^jizas brancos, Naõ tem tempo certo de o pun- ' gir Velius,* pois logo que cria os primeiros filhos continua a pratícaf nova postura, a qual consta ás vezes de vinte e cinco ovos: edifica o ninho sobre páos alterosos, e logo que termina aincuba- çaõ a femea e o macho poem os filhos no chaõ a um e um. Estes patos sao mui fugitivos e indóceis para domesticarem-se: he tanto o seu genial pendor para o mato que tém sucedido metter-se ovos M incubaçaò de Patas mansas, e logo que sahem da casca as desampárad. A pelle do peito destas nves fica excellente para varias obras sendo bem limpa de toda a gordura, e estertdida por espaço de cinco dias em quinze canadas de agua misturada com cinco onças de pedra hume e um mólho de casca de Parecá bem contundida. Ha outra 

qualidade de Pato do mato denominado Piqui, que he dé grandura de um Pombo, porem mais extenso o intervalle dos encontros das azas e as pennas tem còr roxá mesclada de còr de ouro mui luzen- te: esta ave exercita-se como o Mergulhaõ, e sus- tenta-se de camarões e matupirís.
Perdiz: nos campos" de Tocantins,
Papaterm: pequeno e preto de crista grande. |  
Quirirú: pequeno de còr amarella riscado de preto. .
Rolinha: pomba pequenina: come pedrinhas, 
Roíissinol: ha de très qualidades: e nenhum co-

L i
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lïio O da JEuropa que emprega da uoite as ^horas em dobrar os seus accentos maviosos.

Rendeira: pequenino e alvacento: arremeda eom O biquinho no lenho das arvores o som resultante do movimento dos bilros na almofada de renda. .
Sarurina^* pouco diversa do Inambú.
Saraciira: anda pelas margens dos rios^/cpme 

peixinhos, bichinhos, e arroz: fabrica'olîihho sobre os arvoredos: he verdoenga no corpo, nas pernas verde e os olhos pretos e mui scintillantes .de maneira que parece ter còres differentes. A carne he saborosa. Os Indianos cliamaõ a esta ave galinha do mato porque o macho canta ás mesmas horas que os Gallos: e dizem que as Saracuras pronos- ticaõ chuva quando cantaõ, e que também cantaõ na reponta ída maré.
Èigmia: do Aamanho da precedente, mas parda na cor: andarem bandos pela coma das arvores na beira dos rios.
Socô: preto, pequeno, pescoço longo: boa carne: >he ave ribeirinha.
Sahi: maior que o precedente: he azul e pardo»
‘Surucua: especie de pomba de plumagem azul e amarella; tem canto melancólico,
Siipi: da grandura media entre o Temtem e o Beija-flor, ç de cor varia. Klle incessante articula o seu proprio nome, o qual no romance Indiano equivalle ás palavras -  He verdade—. Os Indianos fazem uma infusaõ desta avesinha torrada e convertida em pó para medicamento da tosse.
Surucuá-tàtá: matisado de amarelio, encarnado e branco. ^
Téotéo: pequeno e pardo: dá grandes gasnadas: he compajiheiro ordinário das Marrecas nos campos*
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Tocarto: verde no corpo, peito amarello, oti peito encarnado orlado de amarello, ou peito branco circuitado de encarnado: o bico longo. He a única ave que naõ se empoleira nos ramos das arvo
res, pendura-se delles. '

Tambuiaiá: ave ribeirinha maior que o Jabu- rumoleque: corpo branco, cabeça preta, e peito 
encarnado*

Tüjúju: ave ribeirinha de corpo branco e aza e olhos pretos: sustenta-se de peixes: he no fim do inverno que a femea contempla o seu amante e naõ he indifférente a seus transportes: edifica o ninho no cocuruto da grenha das arvores mais proceras: naõ poem mais de um ovo, e dizem os curiosos que uma vez nasce femea e outra macho, e que andaõ com as mais até formarem um cazal. Os Tujújús andaõ em bandos: e ha logares como nas vistosas praias do Sõlimoens aoiide apparecem em alas concertadas. Ha Tujúju, que tem de peso para cima de vinte arrateis.
Tamurúpará: todo azevichado com o bico da côr carmesim. He esta a unica ave que o ardente e habilidoso Japim naõ arremeda: e dizem os Indianos que isto he porque o Tamurúpará ameaça o Japim com a cor do seu bico dizendo-lhe que he o sangue, que elle tirou dos seus progenitores.
Temtem: ave pequenina de côr verde, e de excellente canto: tem a propriedade de imitar as vozes de quasi todos os passarinhos que ouve: quando gorgea observa-se que se dilata mais de vinte e cinco minutos: e alguns ha que fenecem cança- dos do gorgeio: he no inverno que os punge Venus: poem dous ovos: os seus ninhos saõ sobre arvores, e feitos como uma casa toda tapada tendo

ü



S obre o P ara’. [101]

'ü'JKI 
ly:-;-»
> 1)■ r̂.)

'ÍÍ
■ A . .Í 

}

J
1

■‘.1i'
. - .J

SÓ duas portas, uma por cima e outra do lado. As femeas saõ de còr parda tirante a amarello escuro: naõ cantaõ, só daõ um pequeno sibilo: nutrem~se de goiabas, pacovas, mamoens e frutas de murta: duraõ empoleirados em gaiolas mais de um anno.
Uaraúna: todo preto: deposita em nbilios dos Japins os proprios ovos para ver sem cusio prosperar a preguiçosa prole.
Uaracêuerá: idêntico aõ Bemtevi na grandura: tem a còr carmesim mui vivo no corpo, e o peito amarello. Esta ave quando a qualquer hora da ma- nhãa se abalança a talhar os ares eleva-se verticalmente, e naõ desce sem que o Sol chegue aõ Meridiano do lugar.
Urubú: todo preto: sustenta-se da carne de todo 0 animal morto, que tem principio de putre- facçaõ.
Uruhú-tlnga: todo branco, e olhos pretos. Todos os Urubús saõ dotados de instincto, que os obriga a buscar por toda a parte cadaveres corruptos que lhes aplaquem a fome. O Urubú-tinga logo que percebe exhalaçaõ cadaverea desce aõ lugar delia, onde já acha Urubus, os quaes naõ comem sem que elle comece a refazer-se da fome: esta he a razaõ porque os Indianos ajuizaõ que o Urubú-tinga he o Monarcha dos Urubús. Igualmente dizem que elle se eleva em seu voo acima da re- giaõ das nuvens: e supersticiosos asseveraõ que toda a frecha que tem na extremidade pennas desta ave acerta o tiro no objecto sobre que he enristada: e íinalmente que toda a causa crime que for escrita com a penna, que tem dentro area branca e finissima, o Magistrado ha de seotenciar- a feT- ̂  vor ainda que ella seja injusta.No alto do sertgõ da Provincia, excepto o rio
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Madeira onde se divisa o menor numéro de aves todos os mais rios mormente o Negro, o Branco, e o Solimoens ministraõ amplissimo supplement© á Ornithologia Paraense; nos campos, nas montanhas, e na espessura, que acompanha as margens desses rios, saõ innumeras as aves, e de algumas o doiioso atavio detem os olhos. Disto ja se vio uma^^rova irrefreável na optima collecçaõ, que o defunto ‘ Cwdhel Francisco Ricardo Zani, remetteo para o Muzeo Nacional do Rio de Janeiro no anno de 1831. Cuja collecçaõ teria sido completamente preciosa se a operaçaÕ, eom que preparáraõ aquelles lindos plumosos individuos do Reino animal, naõ tivera estragado um tanto o engraçado e vivissimo esmalte das pennas, no *qual muitos eraõ rivaes do Íris.
He bellissimo entre todos os passaros do sertão do Pará o denominado Gallo da Serra. O seu vulto maior que o de um Pombo he emplumado de branda penna còr de ouro brilhante, e a crista levantada da mesma còr enfeitada na orla de vermelho; no yôo transcende o Maçarico real, e o seu canto assemelha-se aõ clangor agudo do clarim Ma- vorcio, Este passaro lavra o ninho de terra no in

timo reconcavo dos penhascos ou sobre a superficie das serras, esteja ou naõ essa superficie vertical aõ horisonte; e ficaõ taõ duros que com sobeja diífi- culdade se pode desmantela-los: a sua figura tem parecença de um piaõ de guarita de muralha. Estes garbosos passaros tem o uso de sairem uma vez no anno do seu habitual recesso, e apparecerem no contorno das paragens habitadas. Os Caçadores referem- que elles costumaõ pousar nas franças de qualquer arvore de empinado tope, e delias descer alguns para formar aõ pé da mesma arvore
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S obre o P ara’.
uîH terrei^mho bem limpo em torno do quai dei? xaô remanecer certos pequenos arbustos, em cujaŝ  hastes empoleiraõ-se, e alternos passaõ de um para outro arbusto, e descera aõ terreirinho onde tra- vaõ ligeira dança até cançan depois remontaõ a grenha da arrore, da qual se arremessaõ outros para exercitarem a mesma coréa genial. Tendo todos acabado de brincar arrancaõ d’alli deixando um companheiro de atalaia, o qual raras vezes abandona o lugar antes de ser sub^ituido: e se acontece que o Caçador o mata, ou se elle proprio se ausenta os Gallos elegem logo outra arvore. Estes passaros saõ mui variaveis no alimento: diariamente buscaõ cibato em todos as arvores fecundas.- O destro Caçador para os prear tece laços mui subtis no mesmo lugar que elles preparaõ para os seus brincos: ou espreita a occasiaõ em que elles gozaõ as dilicias do banho nas consentes junto aõs penhascos, á sombra dos quaes lhe faz pontaria para que lhe chegue o tiro. E  quando por qual(|uer destes modos nada consegue mette um pedacinho de folha de Ubim entre duas palhetas de üarumá» e as applica á bocca, e assopra de tal soi’te que arremeda o canto do Gallo da Serra: e por este reclamo obtem que esta ave se aproxime, e venha a ser victima do som da morte.A femea destes passaros he total mente differente na còr das pennas: ella equivoca-se muito com uma galinha preta.

Peixes.

\

Arauanã: comprido, estreito, chato, escrríríoso" e espinhoso: naÕ tem máo sabor: cria e agasalha na garganta os filhos logo depois de sahidos da ova;
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a lingua he uma boa grosa para ralar: acode aõs sibilos do pescador.Jlcarâ: chato e redondo. Ha outro, cuja cabe
ça he comprida.^carâ-acangapuá: outra especie de Acará.Anujà; comprido e amarello. He gostoso.Aracú: he semelhante á Tainha, escamoso, mais pequeno e mais farto de espinhas que ella, e na sua mesma especie différé na còr porque uns saõ brancos, outros pretos, e outros pintados como cobra.Arraia: de quatro especies nominadas Jabura- na, Cuati, Auitatá, Jamanta: esta ultima he grande, mas naõ como a que apparece nos mares d’entre Tropicos.Arraia de fogo: a que tem na pelle manchas colloridas. Todas ellas tem ferrões na parte posterior do corpo mui venenosos.Barbado: peixe do Tocantins semelhante á Pi- ramutaba e maior que ella.Baruruà,Bagre: branco, ferraõ grande e venenoso: ha~o grande e pequeno.Bacu: dorso enfuscado, e a barriga amarellen- ta: escamoso.

Camorim: comprido, chato, pouco branco, escamoso.
Caranha: escamoso, e semelhante aõ Tambaqui.Cuiúcuiú: be um Bacu preto.Carauátahi: peixinho com très grandes ferrões.Curiman: especie de Tainha grande de escama metade branca e metade preta.
Curimatá: escamoso, branco, e do comprimento* dé^dous palmos.Curupcté: semelhante aõ Pácú.
Chicote: pelle lisa, grande, comprido, e seme-

y>
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lhante aõ Surubi.

Carassassú,
Dourada: pelle lisa e de côr segundo o seu nome: he grande.
Gurijuba: de pelle amarella sem escama. Faz- se grande consumo deste peixe ou fresco ou seco ou salmourado. Elle tem entre a cabeça e a barriga por baixo do buxo uma grude alva, que h e ; ob- jecto de exportaçaõ: desta grude, que he superior ás icthyocollas da Russia, algumas pessoas usaõ no café, lançando uma pequena porçaõ para precipitar aõ fundo o p6.
ItuhL
Jutuarana^
Jvjú.
Jandiá,
Jaraqui: de escama miuda, grande, e branco.
Jaic  do feitio do Jandia, e maior que elle.
Leitaõ: peculiar do Rio Madeira: e dizem ser gostoso.
Mandubê: pequeno, branco, cabeça chata, he mui saboroso.
Mandihi.
Matupirí: peixinho parecido com a Sardinha.
Mussú: semelhante á Lampréa.
Mapaiari.
Mandi,
Mapará.
Marapaiá: especie de Tainha pequena de escama semelhante á da ciiriman,
Pacutinga.
Paaipitanga,
Pintará.
Pirandirá,' Pacú.

16
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Piráhiapcoa: cetáceo de cinco palmos de comprido: parece páo pintado.
Pirapema: í^rande, esguio, escamoso, branco: t ĵuando he visto saltar fora d’agiia, que o faz com força e com frequência, conta-se de certo com o cardume de Sardinhas que vem adiante delle.
Pescada: preta e branca.

:Piramutaba.
Pacamon: vive pelas taliscas dos rochedos.
Piranha: cujos dentes saõ mui cortantes.
Puraquê: da feiçaõ de cobra,  ̂ pelle lisa, farto de gordura, oviparo, cria os filhos entre as guelras, tem de ordinário oito palmos de comprimento e dous de grossura: ha-os de peso de mais de quarenta libras. Tem este peixe a terrível qualidade de privar de toda a acçaõ o corpo, que chega a tocar. Neste fenomeno do seu choque electrico he igual ás Tremelgas das costas da Europa e da grande Peninsula Africana, mas naõ na figura porque a Tremelga tem parecença de Arraia.
Piránamhã: de excellente, gosto.
Pirátiquêra: especie de Tainha pequena.
Pirára.
Pivápucú: grande, branco, roliço, e de escama miudinha.
Pirábanha: branco, oblongo, chato, largo, e de escama miuda.
Pirápitinga: grande, chato, escamoso, e de bom sabor.
Piráarára: grande, escamoso, e vermelho. >
Piráa7ídirá: tem no queixo inferior dous den- 

affudos e compridos, e o focinho parecido com G do ^loreego.
Piraurucú: depois de seco arremeda na còr o 

Bacalháo, mas he diverso no sabor. Deste peixe

?



S obre o P ara’. [107]

e.

•Hfi"I?
*

>4

Í-3i

OS Lavradores fazem provisão para os seus escravos: e delle também comem as tripulaçoens das canoas do commercio interno. O mesmo peixe cria e agasalha os filhos entre a$ guelras: a sua lingua he uma excellente lima para ralar Guaraná, Pu- xiri, Cumaru, Semente preciosa, e outras cousas semelhantes.
Pirauiba\ cetáceo volumoso e oblongo. Q,uando ella he pequena que naõ excede o longor de tres palmos chamaõ—lhe Filhote: e entaõ merece de algumas pessoas particular apreço. Com tudo nem este, nem outros naõ escamosos como elle ninguém que tenha regimen dietetico se atreverá a come-los assiduamente porque sabe que todos fazem espessos os humores, obstaõ a transpiraçaõ, e causaõ a 

elephancia ou asquerosas e comedoras costras na pelle.
Peixe-boi: peixe mais singular que todos os do Amazonas: da sua cabeça semelhante á de uma vitella lhe proveio a sua denominaçaõ imprópria: a grandura he quinze a vinte palmos: tem dous nadadores á feiçaõ de maõs perto á cabeça: naõ sai em terra, levanta somente a cabeça para pastar a herva das margens dos rios: a femea tem peitos, em que amamenta os íilhinhos, que traz unidos a si: tem o gosto e apparencia de carne: deHa assada ou frita conservada em azeite das banhas do mesmo peixe enchem potes para o consumo popular: a carne assim preparada chamaõ-lhe Mi- xira: e da mesma carne fazem chouriços gostosos com as suas tripas. Ha outros peixes-bois que dif- ferem destes na corpulência, que he maior, e na gordura e toucinho, cuja quantidade h^^ ty. mui pouca carne se lhe divisa: a estes chamaõ peixes-bois de azeite porque só para isso servem. Nos lasios do districto da Villa de Faro ha muitos
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desta qualidade, e alguns tamanhos que de um se pode extrahir quasi uma pipa de azeite.Suriibi.Surublã.
Sarapô: pequeno, longo, do feitio de cobra.Sardinha: grande e pequena: uma e outra diversa da de Portugal: os Indianos lhe chamaõ Apapá., Tucunnrt: escamoso, enfuscado, da graiidura de uma Tainha grande.
Tambaqiã: preto, redondo, e gostoso: he quasi semelhante aõ Pirapitinga: différé so na escama, que he mais grossa e amarellada.Tatuarana.Tainha.Tarihira.
Tamuatá-caínbeoa.
Tamuaíá-cupim: he mais saboroso que o precedente.Uaqui.Uaquihi.Uaracú.
Uaracapuri: peixinho esguio e preto.Uritinga: como um Bagre, mas branco.

Maneiras de pescar.
Os Indianos e Mamalucos pescaõ nos rios, nos lagos, nos Igarapés e nas bahias, com rede, com frecha, com anzol em caniço ou linha, com Tim- bó,  ̂ limbó-assú, Tirnbohi, Cunambi, arpaõ, Ca- curi. Pari, Matapi, Gapuia, Camina, Maçara, Pes- 

tó-xÇ-Mpponga; destes differentes meios de arte subtil7 com que elles ardilosos aparelhaõ aõ peixe laços inevitáveis, e com que obtem certa e segura subsistência, eis a idea da maior parte delles.
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O Timbo, Timbo-assu e Timbohi, batido nos rios conio em outras partes do Brasil praticaô com 
O Tingui embriaga o peixe e o traz a flor d’agua. Estes cipós saô mais destruidores da especie piS' cativa do que a Coca ou o Trovisco da Europa.O Cunambi misturado com piraô d’ agua e mettido no ventre do bicho do Ingâ atrahe o pei- xe á tona d’agua, e entaô he tomado em um pa- neirinho sempre prompto para esta apprehensaÔ.O Cacuri he uma especie de cesto feito de Jupati com a boca afunilada, d’onde o peixe que por ella entra naô pode sahir. Em outras partes do Brasil daõ aõ Cacuri o nome de Giqui: com o Cacuri tem parecença a Nassa da Europa, que he um vaso de pescar feito de vimes e differente do Botirao, com que pescaô Lampreias.O Pari he uma esteira de Maraja, com a quai se crusa o Igarapé, atando-a em varas cravadas, a 
que chamaô Paritas.O Matapi he semelhante au Cacuri, porem he 
mais oblongo.A Gapuia consiste em fazer o que chamaô Mucuoca que he atravessar o igarapé com anin- gas e tujuco encostado em paos cravados a prumo afim de naô passar toda a agua, e em bater o Tim- bu para fazer andar o peixe sobreaguado se o lugar he algum tanto aquoso, e se tem pouca agua o peixe he tomado á maõ dentro delia.A Camina he uma armadilha, que consiste em uma vara fincada por uma extremidade, e pela outra forçadamente acurvada e presa dentro d’agua em um gancho de páo disposto de ^rte__em^ um pequeno cesto atado na mesma extrenlurade da vara que logo que o peixe toca na ceva a vara desprende-se e vem aõ seu estado natural tra-

I,
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zenão acima o peixe dentro do cesto.
O Maçará he um Pari com porta para o peixe.O Pessá he uma pequenina rede em um arco de pao ê  pendente de uma vara, com a qual a meneiaõ dentro d’agua. O Pessá naõ diíFere muito de uma rede, a que em outros lugares do Brasil chamaõ. Jareré. |
A Moponga he alvoroçar a agua com os bra- *| ços a fim de fazer remontar o peixe o igarapé para onde está estendida a rede, ou para onde intentaõ construir Mucuóca.

Mariscos.

<B.carv, de uma so concha com um orificio, quelhe serve de boca.
%ímú\ semelhante aõ Camaraõ, e mais pequeno que elle, e saboroso. Ha—o no rio Tocantins.
Carangueijo: na costa oriental da entrada do i Pará. I
Camaraô: na costa oriental da entrada do Pará, e nos rios adjacentes á Cidade.  ̂ I

 ̂Caramujo: na costa oriental da entrada do Pará.
Itan: parecido com a ostra, porem maior que ella: ha no rio Tocantins.
JPcixc—cavalloi marisco de 4 a 5 pollegadas de comprimento, chato, de cabeça parecida com a do cavallo tendo uma pequena tromba e cauda seme- i Ihante a da Serea: ella lhe serve de meio para I mover—se como cobra na agua; cria—se e apparece nas raizes das xiriubeiras que estaõ dentro d’agiia; serve para curar diarrea; e acha-se na costa das Vil- ?ás'"\íá vigia, e Cintra.
Lagostim: na’ costa de Macapá.
Mixilhad: na costa oriental da entrada do Pará.

>1
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Ostra: na costa oriental da entrada do Fará: também ha em algunS' lagos e bocas de "̂ alguns Igarapés, da qual se pode tirar madrepérola.
^ r a r â : parecido como xiri, porem pequeni* no: lie alvo e naõ recortado o casco; o vermelho cliamaõ sarará^péoa,
Uaracahirú: especie de pequeno caranguejo vermelho.
Xiri: genero de caranguejo: lie pequeno, corpo e pernas chatas, vermelho por cima, alvo por baixo, e casco recortada* a carne e gordura he mâ » is saborosa que a do caranguejo.

Reptis,
^cutiboia: cobra da còr da pelle de Cutia.^raraboia: cobra vermelha. He bastante venenosa: 0 seu veneno he dissolvente. Sustenta-se de lasar- tos e de toda a qualidade de sevandijas, que apanlia.Bola-asseca: cobra aníisibena ou bicipite, isto he, que tem duas cabeças, uma em um extremo, e outra no outro extremo.
Boiass^ú: cobra amphibia e corpulenta qual palmeira enorme: he devoradora de todo o animahtem olhos grandes e mui luzentes como o rubim de Geilaõ.Cascavel: cobra que* estrondea com a cauda: tem as vertebras forradas de uma tonasinha cornea.Camaleaõ: oviparo; a sua postura consta de mais de vinte e quatro ovos: faz covas nos areaes e debaixo do chaõ para a incubaçaõ: tira os filhos no veraõ: o tempo do seu coito he no fim do inverno: acabado o periodo da incubaçaõ .scj-̂  bem os filhos ás arvores, e ali principiaõ' ‘a "comer folhas, que saõ a sua vivenda. Os Indianos 

comem este animal e nelle tem um acipipe, que



muito lisongea o seu palato.Coral: cobra amphibia venenosa.Cururuboia: cobra que de ordinário existe junto á raiz das arvores revoluta de modo que parece um sapo.
Caninana: cobra volumosa muito peçonhenta, de pelle tricolorea azul, verde e branco.Giboia : cobra, que mata envolvendo-se na victima, comprimindo-a a esmagar, e depois de a humectar com a boca, engole-a. Quando o Veado a vê corre très vezes na frente delia aproximan- do-se-lhe a ponto de ella o prear que para isso se distende toda.
Hiaidiboia : cobra, que ennovela-se formando um disco de maneira que figura um Jabuti : e por isso os Caçadores para naõ pagarem com a propria vida o seu engano sondaõ primeiro com um paó.Jararaca: cobra de cabeça chata, e com as escamas pintadas de branco e roxo; he mui venenosa.

Jararaqiãnha de cauda amar ella : cobra pequena, que só diífere da Jararaca na cauda.
Jaquiranabfiia : cobra longa très pollegadas com um ferraõ mortifère no peito que canta como Cigarra. Os Indianos quando lhe ouvem o estridor queimaõ logo algodaõ ou trapos, e com esta fii- migaçaõ a fazem retirar, Esta cobra he um pequeno Amphitera,
Jaciiruarú : especie de Sardaõ grande de dorso preto e peito amarello. A pelle he applicada a dores Venereas ; e a gordura serve para desar- ‘

enterrados que estejaõ. Esf^miimal quando luta com a cobra ainda a mais pujante em peçonha nunca he por ella despojado da vida, porque logo que §e sente luuitò^^noi’-
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dido corre aõ mato em cata de um contraveneno incognito aõs curiosos, que opera igual effeito aõ da herva Mongus, com que na Europa o anima- lejo deste nome, inimigo da cobra, dá remedio á mordedura delia.
F a r a u á b o i a :  cobra pintada com as cores do Papagaio.
S u r u c u c u :  cobra taõ peçonhenta que ainda depois de morta o seu dente he occisivo. Entre os Indianos voga a fabula de que as Pacas procedem destas cobras, porque nunca viraõ que este réptil odendesse aquelles animaes, mas sim que vive com elles amigavelmente.
S u r u c u r a n a  :  cobra, que he Surucucu nao verdadeiro.
S a c a h i b o í a  : cobra que he da còr do Sacahi. Dizem que só tem veneno durante^ um mez do anno, e qual elle seja ignora-se.
S u c u r i j ú  : cobra amphibia, e a maior de todas. JVIata por meio de apertura athletica cingindo o corpo do animal que se propoem tragar, e cravando - o ferraõ da cauda: dizem que este réptil cora o seu humor salivoso unge e lubrica o corpo constricto e quebrado, e ainda que elle seja grande todo lentamente o engole ; depois estira-se em um retiro, e ali jaz inerte e abatido até quo lhe apodreça o ventre e despeça tudo quanto tragou. EíFeituado este despejo aparta-se d^aquelle lugar, e começa a reformar^-se, crescendo-lhe a carne, estendendo-se a pelle, e restituindo-se á pristina forma. Esta mesma noticia transmittio o illustre Jesuita José de Anchieta na sua Carta Latina dirigida aõ seu Prelado á cerca das PrcKfuc- çoens do districto da Cidade de Saõ Paulo: sombre' cuja noticia Diogo de Toledo Lara Ordonez,17
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Correspondente da Academia Real das Sciiencias de Lisboa, e illustrador da dita Carta, se expressa dizendo que sempre a conceituara fabulosa. Muitos Leitores sem diiíiculdade estaraõ por esta opinião. Dizem que a gordura desta cobra he excel- iente para eontusoens.
7\icanaboia: cobra^ que nas cores temseme- Hiança com o Tocano vermelho.
Tarahmiboiai cobra amphibia, que naõ tem peçonha.
Teíúcema: lagarto pequeno de pelle lisa, par- daça e lusciite. Este réptil he uma especie de cosmético para as Indianas ; as quaes roçaõ com elle a cara para que naõ lhe nasçaõ espinhas.
Teiúcütacai lagarto pequeno de pelle escamosa, alvo no ventre e negro no dorso.
Tamacuarê : lagarto pequeno parecido na cor com o precedente, mas a pelle he lisa. Os Indianos servem^e deste réptil umas vezes para curar dispnea, e outras para compor os seus filtros, persuadidos de que com elles restituem a si os agrados das inconstantes. Naõ saõ os Indianos os únicos que daõ assenso a estes amavius: também ha no Mundo muita gente, que a elles se assemelha na crença de lim prestigio que devia ser julgado

Supersticioso embuste, ultimo asilo De encanecidas enrugadas Velhas,Que as bandeiras venaes da torpe Venus Invalidas largaraõ.
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f Segundo o exprimio o General- Stockier na ■  Ode sétima das suas Poesias h  ricas.
Uúcuáboiüi cohxn do campo. y  S
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Ciirvrû ; grande, de cor negra ; tem pelo dorso varias prominencias pequeninas cheias de leite, as quaes sendo batidas com um paó arrojaõ o leite, cujas espadanas acertando de rociai* os olhos do oífensor lhes promovem a parlezia, e cobrem com denso véo os globos. A pelle deste animal amphibio sendo recemtirada dizem que serve para curar alporcas.
^rú  : grande e gordo e azevichado : tem os intestinos semelhantes aos do peixe : vive nos igarapés e Lagos, e todo o anno se ouve o seu alarido.
Canauarã : grande e negro e menos asqueroso que todos os outros : os olhos saõ da cor do yermelhaõ, porem menos vivo. Quasi sempre reside em cima dos troncos das arvores; e dá-se a conhecer pela voz cunan que repete amiudo em tom lamentativo: *e no lugar que occupa tem por peanha a resina, que distilla, cuja peanha chamaõ panella. Esta resina lie usada em differentes mezinhas: e sendo queimada despede de si um aroma agradavel.
Cutáca : grande e verelenegro : mora sobre pa- ós: a palavra por que elle se faz conhecido he a mesma da sua própria denominaçaõ que elle articula.

Juuê : pequeno e de còr tirante a pardo. Elle assiste nos Igarapés e Lagos : os Indianos o comem de tucupi. Este sapo s6 vozea durante um mez no anno-
Juhi : pequeno, mas a sua voz desmedidamente forte : nunca vozea sem estar pousado em paragem ensopada, ' ‘
Môcôtü : grande e preto. A sua estancia he nos lodaçaes : tem tempo certo de exercer o seu
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aíarido, e tem a notabilidade de engulir brazàs quando as encontra ou ili’as botaõ.
Crustáceos,

Jacaré: amphibio oviparo. Faz o seu ninho de folhas e paus secos : poem muitos ovos : está sobre elles em algumas horas do dia e da noite, e n’outras tsc n le-se perto, e como sentinella vigia, dando de quando em quando gemidos. Elle exhala almiscar insoportavel : da gordura fabricaõ a- zeite os moradores da Ilha Grande de Joannes, onde ha a mesma fartura delles que se observa em alguns rios e lagos da Provincia. Este crustáceo aquatico he maior que o Crocodilo: alguns tem très braças de comprimento: he valente, sagaz, traidor, e mui furioso quando atalaia os ovos : depois do homem o seu maior adversário he a Onça : naturalmente teme-a tanto que immovel se deixa devorar paulaíinamente quando por ella se vé preado. No veraõ he o tempo em que o pun- ge Venus. Logo que saiem os fdhos da casca o pai e a mãi os conduzem aõ lago ou rio mais vi- sinho para ali principiarem a comer peixinhos e frutas.
Jacarétinga: pequeno, e de menos almiscar. Algumas pessoas o comem.
Jabuti: animal, que he um genero grande de Cágado : a sua concha superior íie mui curva, e o íigado um bocado saboroso.
Jabuti-aperema : pequeno, redondo.
Mussuan: especie de Jabuti pequeno e oblon-
Tãtú : animal que habita debaixo do cha(3, onde tem muitas portas. O homem mais forçoso naõ
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tira dessas portas a um Tatii puchando-o pelo rabo, porque elle crava as unhas na terra, e abre as suas conchas, nas quaes se segura: e para isso elle naõ faz porta larga, mas sim quanto lhe seja bastante para entrar e sahir. Tem olhos rajados de preto, e pardo: sustenta-se de Tucumans, e Mu- cajás, e também de Minhocas, para o que elle foca como os Porcos. Nas suas moradas habitaõ muitos, e levaõ para dentro dellas muitas folhas secas e frutas para comer. Ignora-se o tempo era que o punge Venus: porem pelo inverno apparecem muitos pequenos atrás das mãis. He animal que se domestica, e come arroz e bebe leite. Os que se domesticaõ saõ ladroens, pois furtaõ o q.ue podem apanhar. Também fazem dentro das casas covas para sua habitaçaõ. De ordinário naõ saiem mais que uma vez no dia.
T á tú -a s s ú : he o maior.
T á tú -b o la : o de concha grande e redonda.
T á lú -p to a :  o pequeno.
T a r ta r u g a : amphibio oviparo, de que ha im- mensa quantidade no rio Solimoens, no rio Branco, no Madeira, no Tocantins, e outros. A sua carne he saborosa antes da desovaçaõ, porque sendo agarrada logo depois de acabar a postura naõ tem bom sabor por estar magra, e até morre logo. Dos ovos e das banhas fazem azeite, a que chainaõ manteiga, e que he um objecto de maxima importância na Provin- cia em virtude do uso geral para as luzes e para a Pobreza temperar os seus comeres. Em cada postura deita de oitenta a cem ovos e ás vezes mais: o tempo do fabrica das manteigas lie no mez de Novembro até Dezembro: também haõ"si- do feitas em Março quando nos indicados mezes o rio enche e alaga as praias como aconteceo era
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179#: porem est^ enchente assas prpmatura sen- fenomeno extraordinário, naü o ke o estra- gç exercido annualmente no viramento das Tar- 
tí^rug^, pois que por exemplo virando-se quatro çení;as unicamente aproveitaõ oitenta e as vezes inenos: e desta arte fazem maior o prejuízo do que o proveito. O apanho dos ovos nas praias he leito pelos Indianos deste modo: cada ura delles munido de um feixe de varinhas adelgaçadas na ponta decorre aõ longo da praia cravando-as á direita e á esquerda da direcção que leva, e deixando-as fixadas no mesmo sitio em que notou na extremidade dellas os vestígios da porçaõ amarella dos ovos : e acabado este sondamento todos elles 
surribaõ a area da inhumaçaõ assignalada pelas varinhas e apanhaõ oŝ  ovos, os quaes saõ depois pisados e fervidos em tachos. Tal he a aite de colher os ovos, e de fabricar as manteigais. Ha tres qualidades de Tartaruga conhecidas pelas denomi- naçoens de Matamatá, T i’acaja, e Acambeoa. A primeira he de concha tuberosa e cheia de excre- çencias asperas, tem pescoço e cabeça por extremo longos: vive nos lagos: poem os ovos pelos matos, 
e naõ os inhuma: a segunda lie pequena e de concha mais convexa; quando as praias começaõ a descobrir surdern a desovar, cuja postura chega até vinte quatro; a membrana delles he alva: e a terceira tem a concha quasi chata; destas exubera 
0 rio Xingú: ellas costumaõ encovar os ovos nas praias das ilhas, que jazem entre a Viila de Sou- zel e a primeira cachoeira. No Solimoens costu-, maõ conservar as tartarugas em poços.

Tartaruga de concha : apparece nai-costa do Caité, e na foz do Gurupi, e entre a foz deste rio e a bahia de Saõ Joag formada pe-

t i (

f
% ,rJ

l
f -



S obre o PARA^
■ 'Ni-  ̂Pif-

- /Jd

Î€'S rios: Iririassii, Tpomahi e Pirucaiia. A sita pês-̂  ea ïmô' be' objeeto frequente dâ  ambieaô île niil- guem, e por isso a concha d'este amphibk) he ma mercadoria constante e naô de poueo preço que a importaçaô abrange.
Insectos

Aqmqui: formiga pequena de cabeça preta e o resto vermelho. Pessoas ha que comem esta formiga em tucupí pouco ílUido.
Aranha : de oito pemaSy de oito olhos, e de dous dentes grandes, e por baixo destes mais diras pernas que ihe servem de maõs r esta aranha na(3 he' peçonhenta antes util dentro das casas pois tem a industria de prear as baratas e outras sevandijas. JÈHa choca mais de quatro centos ovos no entreseio de um cazulo, que traz adhérente á barriga durante a incubaçaõ.
Araním ca/ra7igucjnra: he mui venenosa : morde com dous dentes grandes que tem: os seus cabellos tambera tem sua especie de veneno: e quando ferem formaõ ínflammaçoens e bolhas cheias algumas de humor soroso. Tem cazidos em que trazem para cima de mil e tantos ovos, dòs quaes nascem outras. Os ditos cazulos andaõ pegados ás mesmas Aránhas até que saiaõ os filhos.Abelha i ha—as de diversa especie em certas arvbres, cujo mêl he excellente assim em propriedades fisicas como em virtudes. Em algumíis paragens as abelheiras saô perseguidas pelas Hi raras. A cera das abelhas do Solimoens hc negi a.
Bizouro : ha-os de diversas'qualidades que se alimentaõ do excremento dos animaes. Alguns teni duas hastes tíforquiíhadas nâ  extremidade,^ e saõ

r . ,
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de còr de azeviche e do comprimento de duas pol- legadas. Outros Bizouros ha grandes de còr de cobre, cujas azas depois de secas parecem uma es- pecie metallica pela sua consistência: e he tal o seu luzimento que ja deo a julgar serem folhetas de ouro. Destes bizouros fazem os Sylvicolas di- ches, com que se ataviaõ,
Borrachudo: mosca de cabeça vermelha, que mordendo subtilmente tira sangue.
Crisalida\ esmaltada de amarello e verde ou toda còr de ouro polido. Dellas sahem as Borboletas; e muitas assás grandes, e mui singularmente Jouçãas,
Ccntopeai grande e pequena. Esta he uma especie de fera, que de ordinário se cria debaixo do cha(5, corre acceleradamente, e quando a pungem como douda assalta quem a inquieta.
Cupim : pequeno, vermelho, cabeça escura, roedor da madeira e da roupa e nisso extremamen-

I
’> -ii

te destruidor, Ha outro todo branco, maior queo piolho.
Ourunuá: aranha pintada de preto e branco, ^az pousada subterrânea nas roças de maniva, cuja porta defronta com o Oriente, e está tapada com uma teia, na qual todos os dias de manhãa ella vem postar—se aõ olho do Sol em seu appa- recimento no horisonte, Os Indianos consultaõ esta aranha, que parece ignicola, para saberem onde existe qualquer cousa perdida ou roubada, traçando no chaõ junto á porta certos riscos, e col  ̂Jocando nelles paósinhos e graõs de milho.^  Carapaná : mosquito odioso que assaltea o homem com o seu ferraõ aõ som do seu tenaz zumbido : e he taõ importuno que naõ só morde de dia, mas ainda de noite na hora do soinnp, e he
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taô valente na a^^essaô que passa qualquer ■ roupa por tuais dobrada que seja, meuos a seda bem tapada.
Caba I especie de Vespão que quando pica forma grandes dores, inchaçaõ, e pruido.
Caiiajuba : qualidade de Caba que punge com uma tromba que tem na ponta da parte opposta á cabeça: he venenosa, e em alguns individuos a picada causa contracçaõ de nervos.
Formiga de fo g o : assim chamada por ter a 

còr deste elemento, e parecer que queima quando pica.
Fo7'míga douda : de que ha duas (jualidades, uma branca, e outm preta: a branca he pequena, e a preta no vulto he igual á de fogo. A formiga douda exercita a sua actividáde na cata do assucar e de tudo quanto participa delle>: quando muda de estancia conduz os ovos na boca.
Glqiãtaia: formiga vermelha e miuda, Existe ordinariamente no interior das fendas ou nas carcomas dos paós: he assas afflictiva a sua mordedura, só se desvanece a impressão passando-se um tiçaõ vivo aõ de cima da parte insultada.
Gafanhoto: ha-os no rio Branco de mais de palmo de comprimento,
Junduki: aranha pequena e branca. Mata a planta, em que assenta a sua teia.
Jalium: mosca incommodante.
Jacina: especie de Borboleta de corpo fino, e comprido, com a extremidade posterior volumosa, e pernas delgadas e longas, e com azas de uma tenuissima teagem, cuja còr lie azul clarp e a do corpo parda.
Muhica: mosca grande, que morde de diâ  e fáz chaga.

18
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Mutucum- naosca mais activa que a prece
dente.

Muncçoca* especie de Garapann.
jyjariuim: uma esquirola de niosca na grandu- 

ra que aô pdr do Sol mai& ordinariamente affli
ge com as suas picadas.

Mucuin : bichinho por extremo pequeno e vermelho y que se afferra as pernas do homem e prue nimiamentGy e que so he expeilido com lavatorio 
de aguardente de canna.

Piitm ; mosquito de corpo mais pequeno que o Carapanáy e de ferraõ cruento: morde de dia e Haõ de noute : com a picada faz chaga, á qual precede maxÍma dor : qualquer roupa preserva das suas aggressoens, por isso para os Indianos, que andaõ mis no mato, saõ venenosas as picadas deste insecto. A flor que elle mais gosta de libar he 
a do Assacú.

Poem-mesa : semelhante aõ gafanhoto, mas to
do verde ou todo amarello, corpo fino e comprido 
e pernas longas.

Sarásará: formiga vermelha e de ampla ca
beça.

Síwbtí : formiga de duas especies, uma chamada da roça, e a outra de azas : a primeira faz ca
sa de terra nos rGç*ados e nas capoeiras, em cuja casa denominada l^peciãu ordinariamente reside também a cobra Boia-asseca : esta formiga he 
dessolatlora das lavouras feitas nas capoeiias : a segunda he mui agradavel aõs Indianos, elles sepa^ raõ a parte mais volumosa do corpo, assaõ na fri^ 

e comem. Esta também he daninha acti- j vissirna : infèsta em varias partes as producçoens vegetativas de tal maneira que parçce que aígum 
incêndio as tragou : eUa despoja com pasmo$a ra-
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pidez em poucos moinentos qualquer arVore de todas as suas folhas : e tem acontecido que durante U ma noute transfere para o celleiro com- nuim á sua Cspecie quasi toda à farmha de man^ dioca contida em um alqueire.
Tamiuá : especîe de persovejo grande corn a- zas e de cor mista de verde, branco, e pardo, e superior a elle no fetido cheiro : mata a planta, a que se apega.
Faixî : formiga vermelha e mais pequena que a de fogo: mas sua mordedura he mais d^.orosa.Tracitâ : fonnîga vermelha, e preta : a verme* lha he do tamanho da Saúba, é acertando com um bahu de roupa faz-lhe o mesmo estrago que costuma fizer o Copim. A materia, de que a Tra- cuá fabrica a sua casa, tem entre os Indianos a serventia de isca : para isso elles preparao a dita materia, lavando—a em lexivia feita da cinza da casca do cacao, e com esta lavadura elía transmuta a primeira còr vermelha em amarella, e fica em aptidaõ de receber promptamente as scin- tilas feridas com fuzil de pederneira para se a- cender lume.
Tticandêm : formiga toda preta, cuja picadel^̂  la doe por extremo: e dizem que se desvanece a dor oihando-se logo para o Ceo.Varejeira: mosca vulgar bem conhecida.Outros muitos vários entes semelhantes aõ Ou- çao vagueaõ nas folhas, na usnea das arvores,  ̂e na superficie das aguas quietas. Mil viventes a- restas ali se criaõ e fervem: ellas nascem com a manhãa, e tem a noite da efemerica vicl̂ a o prazo extincto.
Entre os insectos prejudiciaes e de nenhuma utilidade ha o chamado Bicho dos pcs: elle he
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pretinhoy pouco maior que ouçao. que se cria como as pulgas, e que como ellas salta nas pernas e entra nos pés fazendo dor ou m’uido, e quando 
ae tira, ja crescido está cheio de lendeas.

Molluscos,.

Caracol • he rojador e tem escuma tenaz, co
mo bem se conhece.Caiaim ; pequena, delgadinho, pelle lisa, cabeça oá\ata. íntroduz-se facilmente nas partes se- xuaes de qualquer pessoa que urinar dentro d’a- gua. Ha outro Candirú, que he maior : e esse come as iscas dos an zoes.Tmrux cria-se nos Mangues e Xiriubas cahí- .,das na borda d’agua. Tem o corpo cylindrico, brando, comprido, e alvo, e a cabeça, negra e durissi- ma. He semelhante aõ Gusano em perforar as em- barcaçoens. Algumas pessoas o comem cosido como peixe e temperado com azeite e vinagre.Ura i branco, e comprido : brota das lendeas, que deixa nas feridas a Varejeira, Piun, e outros insectos. Ha molfuscos desta qualidade que tem .cabellos.

JlnÍmaes iifcís aõs frabalhosy fransporfe  ̂
e subsistência do homem.

Passemos agora aos anÍmaes, de que se tira maior vantagem na vida sociaL
O gado vacum, socio íiel das lidas agronômicas, que he de taò grande proveito pelo alimento srãõ e nuíritnental, (|ue ministra a sua carne á po- pulaçaõ em geríd, e pelas suas pelles ás Artes, naõ 

íònna hoje na IHiíl Grande de Joannes manadas



S obre û P ara’. [125]

r  ‘ if

& 
' !t- 
JC'\ li-

i

.if]

_ . 4tao qiiantiosas como nos tempos passados.
Em alguma das Fazendas de gado desta Ilha fabricaõ queijos, os quaes tem o cincho semeihan-: te ao de que usaõ na Província de Minas Geraes; mas estaÕ mui longe de igualar aõs queijos da indicada Província na coagulaçaõ ou consistência do leite, como na duraçaõ da t i a  qualidade delia. E  por tanto pode~se dizer que no Pará as vacas naõ fornecem os presentes, que em outros {íaizes cos- tumaõ dar, porque ainda se naõ deparou com a arte de tirar do leite d’ellas o queijo e a manteiga, em cujos eífeitos se dispende dinheiro, que se? alonga da Provincia.
O gaílo cavailar, que também he de sum ma utilidade pelo seu prestimo geralniente notorio, naõ tem mais trato que aquelie que he ptjra e simplesmente obra do seu abandono á natureza. Naõ ha cuidado algum de que hajaõ bons garanhões para ter a melhor raça: poucos saõ de marca, e com- pietamente de boa conforroaçaõ, e quasi todos es- pantadiços, e pouco casquicheios. Saõ raros os mur- zéllos, e os baios de cabos pretos, e raríssimos os que saõ betados com cores diversas. A còr mais commum he a dos russos e castanhos.
A ignorância dos principíos de Veterinária concorre muito para a mortandade destes animaesi de cujo curativo se naõ trata assim nas Fazendas da Ilha Grande de Joannes, como nos Engenhos de assucar assentados em diversos rios..
As cabras e ovelhas aprescntaõ-se em peque nos rebanhos nos Sítios, em que saõ vistas retou- çar e tosar a herva: umas e outras naõ saõ da melhor casta.. As pelles saõ despresadàág 'h o mesmo acontece com o vello do gado lanigero, qiiê  nem aõ menos o empregaõ eni encher os colcho-
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E n SAÏO COROGRAiriCO

ens das cáiiíàs. Dò leitè nuncá ^  enSàioti fabricai queijo ; apenas ordenhaõ as càbras para o lei
te ter uso no café ou no chá.Os porcos saõ ordinariamente de corpo mais aVUltado que os de Portugal, mas a sua ceva he taõ mal cuidada que nem a carne, nem o toucinho, saõ como podem ser onde ha tantos meios de os criar. Os melhores e os mais grados sàõ os mantidos dentro de Possilga : porem destes a quantidade em qualquer Sitio ou Fazenda avulta menos que a dos outros porcos, dos quaes o numéro assim mesmo nunca chega a formar vara.De aves cazeiras, isto he, de galinhas e pa
tos ha grande fartura; de peruns menos.

Jlpparencía^ capacidade  ̂ e caracter moral 
dos naturacs do Pará.

i
í . t

- O

Ile  sem duvida que o conhecimento moral dos homens individualmente considerados he de surn- fna difficLildade : e por tanto mereça o meu juizo desculpa se em taõ delicado assumpto elle for se
vero ou indulgente.Os homens saõ em geral de estatura media- 
nã, e os lineamentos do corpo regulares : quasi todos tem os olhos e os cabellos pretos, e a pelle taõ alva que prova' que a alvura naõ he alheia deste clima. Pode-se dizer que na maioria saõ de vÍ2:orosa constituicaõ física : he rara a obesida- de; isto he, saõ raros os que arrastaõ corpulência fofa, e mni raras as lesoens organicas ou os accidentes^ essenciaes na forma externa do corpo.Em geral as mulheres tem olhos de vivo lii- me, ])alpebras bem fendidas, gesto engraçado, ta- 1 Jhe esbelto, pó jiequeno, e agilidade e decencia
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nos mnvimjBntos 4o corpo. Estes donativo^ da n^r tureza, estas esperançai da Sociedade, que no peito brecha, e convidaõ o honieni íi uniaõcon? jugal, desenvolvem-se çoin muita antepipaçaõ, e cpmeçaõ a emmurchecer-se depois de padecidos incommodos durante a gestaçaõ e a criaçaõ do p^i? meiro íUho.
Os Paraenses na generalidade sao essencíal- mente dóceis, amantes das delicias dos festins, d^ repouso e branduras da vida, e com todos gazalho^ sos. A franqueza e a sinceridade, o amor da Uber

dade e da ordem, e o horror d^ perfídia e da lir sonja, saõ as prineipaes feiçoens, pelas quaes o car racter da maior parte delles se distingue. F(5ra da Provincia elles desenvolvenj a sua habilidade intellectual, procurando constante mente augmenta-la por meio da mais serja applicaçaõ e estudo, e adr quirem aqiiellas maneiras polidas, porque se disr tinguem na Europa os mais amestrados no civil tratamento. Isto demostra que naõ lhes falta ger 
nio e disposição de entendimento para as sciencias e para as bellas Artes: e se no seu solo pátrio naÕ patenteaõ toda a extensão das suas facuklades ra- cionaes he porque nelle faltaõ estabelecimentos, em íjue se promova e diffunda a instrucçaõ indispeur sável aõs homens, que se destinaõ aõs empregos públicos da Administração do Estado, e aõs pror gressos da Agricultura, da Mineralogia, da Industria e do Commercío. !

Em sumrna as qualidades e talentos, que ca- racterisao o espirito dos Paraenses, saõ taes que facilmente podem colher todo o fruto .da^ .̂habilidade e pericia de quem se proponha àT-Ínstriii-los. Havendo pois Mestres hábeis pelo seu saber, e dotados,, de talento verdadeiramente clássico, que ex-
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ponhaõ «Iara e methodicameiite as doutrinas, que constituírem o objecto da Cadeira, cuja regencia lhe for confiada, os talentos dos Paraenses com esta direcção discreta no principio do seu desenvolvimento naõ se haõ de fatigar em vaõ, nem padecer acanhamento, que os inutilize.As mulheres saõ espirituosas: a sua modéstia natural naõ dá lugar a que se suspeite do seu pundonor: dedicaõ-se ás‘ importantes funcçoens de Mãis de Familia, é saõ distinctas pela fidelidade conjugal. Nellas he quasi geral a capacidade para o lavor de bordar  ̂ de cozer, e de' bilrar sofríveis rendas, e de lavrar de agulha ou de pennas atavios de flores.Os costumes, usos, estilos, festas populares, tudo he quasi o mesmo que se observa entre os povos do Continente Portuguez Europeo seus pro- genitores.Quanto aôs trajos e joias, que lisongeaõ a fe- minil vaidade, a moda Europea he quem os regu- ia. Só as Mamalucas naõ mudaõ o seu rnodo de trajar, ellas usaõ de uma saia de delgada caça ou de seda nos dias de maior luxo, e de uma camisa, cujo toral he de pano que mais sombrea do que cobre os dous semiglobos que no seio balançando se devisaõ entre as finas rendas que contorneaõ a gola. Estas roupas saõ quasi uma ciara nuvem que ondeando inculca os moldes do corpo. Botoens de ouro ajustaõ o punho das mangas da camisa: pen
dem-lhe do collo sobre o peito cordoens, coliares, rozarios, e bentinhos do mesmo metal; a • madeixa 
he embebeda em baunilha e outras plantas odoras entretecídaS‘̂ nos dentes de um grande pente dé 
tartaruga* em forma de telha com a parte convexa tòda coberta de uma lamina de ouro lavrada ,̂ sob
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cuja circurnferencia oscillaô meias luas, íiiGî s, e outros diches de igual preciosidade á da lamina: e na testa pela raiz do cabello circula um festaõ de 
jasmins, malmequeres encarnados, e rosas mogorins. Neste guapo alinho, e descalças realçaõ estas mulheres seus attractiv^os naturaes, e conquistaõ vontades entranhando na alma meiga illusaõ, que o repouso lhe quebra. .

Vestidas de saia e camisa e descalças andaô to- c as as mulheres escravas, e todas as mulheres livres, P ie t^ , Mulatas, Cafuzas, Curibocas, e Indianas.
Os Indianos Aldeados saõ férteis em expedientes na navegaçaõ interna e na cata das pro- dueçoens immediatas da natureza: gostaõ por extrema de bebidas espirituosas: commettem excessos graves na sua embriaguez. Nellés o sentimento moial , a que chamamos Amor, he tal que naõ se oífendem de ciúmes: casaõ sem se estorvar muito com a honra, cerraõ os olhos a tudo: e da edu- caçaõ dos filhos naõ curaõ: a sua regulaçaõ de subsistência he comer tudo em um dia, e nada re

servar para o outro: a Ticuara na falta absoluta de comida  ̂lhes aplaca os brados da fome; querem antes isto na doce innacçaõ das suas palhoças do que a fartura que podem gozar no mister anc^llar dos I>rancos. Em ponto de Keligiaõ mos** traõ a mesma indiííerença e desmazelo que no mais. A festa do Apostolo Saõ Thomé insinuada pelos Jesuitas he a unica que elles fazem naÕ por devoçaõ mas por mero folguedo. Eias antes pedem esmolas para a celebraçaõ delia conduzindo na maõ uma pequena imagem do SapJíjj-Apostolo,
frente urna bandeira brbnca com a cíngie. do mesmo Santo, e junto de quem a em-' punha um outro vai tocando com a maõ direita um19
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tamborinho seguro ao corpo pelo braço esquerdo, e contemporaneamente soprando uma gaita [a] de
dilhada pela maõ esquerda. Na noite de Natal e na vespera e dia tia festa, que lie em uma das oitavas, o Juiz e a Juiza caminhaõ á Cathédral precedidos do Toriua, a que outros chamaõ Saire: o qual he um simicirculo de cipó de seis palmos de diâmetro quadripartito com uma cruz e um espelho em cada uma dessas partes e outra cruz no 
meio da periferia. Todo este artefacto he cingido de algodaõ batido, e adereçado de malacachetas e fitas, "e adhérente a seis pequenas varas também cobertas de algodaõ batido, as quaes seguraõ très índias, sendo a do meio denominada Mestra, e pega outra índia na ponta de uma longa fita que está atada no alto do Toriua por baixo da cruz: esta índia vai saltando para um e outro lado após da Mestra, e também para diante delia, e volve aõ seu lugar: todas cantaõ aõ mesmo tempo varias lettras na sua lingua geral sendo as primeiras as 
seguintes:Itá camuti pupe neiássucaua pitanguê puran- 
ga itó. Estribilho. E  Jesus e Santa Maria.Santa Maria cuian puranga, imembuira iauerá iuáté pupó, oicou curussá iiassú pupe, ianga tu- rama rerássú. Estribilho. E Jesus e Santa Maria.Romanceadas estas lettras a primeira diz = E m  uma pia de pedra foi baptisado o Menino Deos. =E  a segunda: =  Santa Maria he uma mulherO

(a) Differente da que chamaõ Momboia-xio; a qual 
he uma tĉ lwca com très furos ̂ e uma lingua de Ta- 
cano em lu ^ r  de palheta: o som inavtoso e sonoro 
deste instrumento tem provocado em algumas pesso-
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bonita: o seu filho he como ella: no alto Céo está numa cruz grande para guardar a nossa alma.=As Indianas umas sao bisonhas, e outras teni agradavel e natural sinceridade: riem-se com sa- tisfaçaõ pura quando se lhes indaga os nomes e 
usos das cousas: saõ de interessada liberalidade: fazem presentes de fruta, beijús, galinhas, frangos, e outros plumiferos domésticos a fim de aquistar por isto algumas cousas. Saõ destituídas do pejo natural aõ sexo feminino.

^Os dous sexos saõ dotados de uma tal sensibilidade física que fi'equentemente os convida a congresso.  ̂ A molleza, o ocio, e a preguiça damnaõ a industria e o trabalho, que deveriaõ praticar com tantas producçoens ricas do paiz para o bem do genero humano. Elles satisfeitos com a sua te- nuissima vítualha naõ cogitaõ em mais nada, nem povídenceaõ a futura subsistência.
 ̂ Ha entre elles muita franqueza: qualquer conterrâneo seu que chega de fora posto que nunca o vissem logo o admittem á comida, e trataõ com a mesma singeleza como se ha muito vivesse em commum no seio da familia.

Em summa no Indiano a inteiligencia nunca se augmenta: elle em virtmle das suas faculdades íisicas vive, e conserva-se miserandamente: em virtude das suas faculdades intellecluaes naõ combina, naõ raciocina, sente e entende mui circuns- criptamente: e em virtude das suas faculdades moraes pratica as suas accoens com a mera intenção de contentar a sua vontade nos limites da estupidez e da insensibilidade. ,
JJeste conceito á cerca dos costuhíes e meneio da vida dos Indianos naõ dissentem todos aquelles que os tem observado de perto: e destes alguns
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ate 0 tem escrito, como saõ o Bispo Dom Frei Caetano Brandaõ, e Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, Ouvidor e Intendente Geral da Capi
tania do Rio Negro.Estes Indianos fazem pular na memoria de quem os considera o pensamento de Montesquieu =cpie ha paizes onde os homens valem nada= .

Foh'mti antiga da Administração 
economica e

Em 1610 foi começada a ediíicaçaõ da Cidade de Nossa Senhora de Belem do Pai*u por Francisco Caldeira de Castello-Branco, a quem o General Alexandre de Moura logo depois de haver conquistado o Maranhaò aos F rancezes seus usurpadores tinha mandado na qualidade de Capitaõ-Mor do descobrimento do Gran Pará debaixo da justa clausula de fazer obediência a Jeronimo de Albuquerque em attenta eonsideraçaõ d’este homem bene- mérito ter pisado ovante no rio Aíiary e no Forte de Itapari os grande Lyrios, que La Touche ar
dido caudilhára.Desde essa época da ediíicaça(> da Cidade até o anno de 1626 loi governada a Proviiicia por Capitaës-Mores do Maranhaõ, e estes subordinados aõ Governo Geral do Brasil, que na dita era se achava nas maõs de Mathias de Albuquenjue: çuja subordinação cessando no indicado aniio naõ cessou a do Pará aõ Maranhaõ, a qual permane- 
ceo até os dias rie 1652.O primeiro General Governador do Maranhaa e 
Fará Fráhcfeco Coelho de Carvalho foi queni eonce- deo em 1627 á Camara da Cidade da segunda das re
feridas Capitanias uma legpa contada da Cidade co-
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mo centro para pascigo, e para aforar em utilida'* de das rendas do Conselho.
Representação da maioria dos habitantes le- vada pela Camara da Cidade de Belem aõ conhe^ cimento d’ El-Rei e dos seus Ministros contra ar* bitrai iedades illicitas, e ofFensas manifestas de direito pessoal exercidas por alguns Governadores do Estado do Maranhaõ, obtiveraõ do Soberano o Rescripto de de Fevereiro do supramencionado anno de o qual dividio o governo geraldo. Estado em duas Capitanias principaes do Maranhaõ e do Gran Pará com independencia juris* diccional uma da outra.
Na mesma data foi nomeado Capitaõ-Mor do Pará Ignacio do Rego Barreto, o qual teve poucos successores na Administração independente, porque o Gabinete de Lisboa conhecendo que o pedimento que o induzio a fazer a divisaõ das Capitanias naõ tinha sido tinto da verdade á cerca das oppressoens indivíduaes ou de;stemperada severidade das ordens dos Generaes Governadores do Maranhaõ, e que antes convinha apertar os vin- culos da dependencia, que anteriormente unia as duas Capitanias, instaurando as antigas relaçoens politicas, cuja administraçaõ existisse nas maõs de um sÕ homem revestido como Subdelegado do Mo- narcha neste paiz de uma* authoridade politica idêntica â dos Governadores das outras Capitanias do Brasil, nomeou em 25 de Agosto de 1654 Governador e Capitaõ General do Estado do Maranhaõ e Pará a André Vidal de Negreiros, Mestre de Campo de ínfanteria da Cidade da Bahia, Fidalgo da Casa Real, Commendador tie ''Saõ Pedro do Sul, e Alcaide-Mor das Villas de Marialva e Moreira, o qual muito se havia assignala»
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do no soccorro, que prestou a Joa(3 Fernandes Vieira, insulano Funchaiense taõ estrenuo que soube qualificar-se immortal assertor da liberdade . de Pernambuco vigorosamente sopeada pela tyrania 
dos Hollandezes.A Cidade de Saõ. Luiz era a residência habitual dos encarregados do governo geral do Mara- íihaõ e Pará: elles depois de receber o bastaõ vi- nhaõ á Cidade de Belem, onde igualmente eraõ investidos da authoridade superior, e se demora- vaõ em quanto as circunstancias do tempo inculcassem a precisão de naõ partir se naõ quando por falta de negocios desordinarios fossem levados a praticar a tornada para a Cidade do Maranhaõ. Havia no Pará para esta temporária assistência dos Governadores e Capitães Generaes uma Casa denominada Resideneia sita na mesma paragem, em que existe o actual Palacio, e de cuja casa ainda hoje mantem o titulo a Travessa, que o vulgo cha
ma da Se porqup passa pela espalda d’este Tem plo.

Na ausência do Governador e Capitaõ General substituia-o na administra(;aõ publica o Capi- 
taõ-Mor da Cidade, em que o mesmo General naõ assistia.

Em 1673 transferio o Governador e Capitaõ General Pedro Cezar*de Menezes a sua residência do Maranhaõ para a Cidade de Belem, onde a continuáraõ os seus successores menos Gomes Freire de Andrade: o que deo lugar aõ Decreto de 23 de Março de 1688, e[ue ordenou que o General Governador fizesse a resideneia no Maranhaõ como cabeçsej que era do Este do, e como se achava explicito no Regimento dado a Artur de Sá de Menezes. ‘ '
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Depois do indicado Decreto assistiraõ na Cidade de Saõ Luiz todos os que successivarnente to- máraõ as redeas do governo do Estado até o anno de 1737, no qual Joaõ de Abreu Castello Branco por ordem da Corte assentou no Pai-a a sede do governo geial das duas Provincias.
Pelo Decreto de 11 de Julho de 1757 se criou a Capitania do Rio Negro: (a), e se nomeou para ella um Governador particular subalterno do Governador e Capitaõ General do Estado do Pará. 

Criaçaõ provocada pelas informaçoens suggestivas dadas aõ Ministério de El Rei pelo Gener"al Francisco Xavier, o qual tendo passado em 1754 a prevenir na fronteira do Rio Negro os alojamentos e os viveres, que eraõ necessários para ali hospedar os CcAimissarios de Sua Magestade Catholica, eproceder com elles ás Demarcaçoens na forma do Tra ’ ’ •:atado de Limites em cumprimento des Despachos expedidos em 30 de Abril de 1753 pelo Secretario de Estado da Marinha, e Negocios Ultramarinos Thomé Joaquim da Costa, pelos quaes fò- ra nomeado Principal Commissario e Plenipotenciário para as Conferencias das ditas Demarcações, conheceo pela propria inspecçaõ que sendo aquel- las terras assás remotas da Cidade, e que havendo nellas diversas povoaçoens, que davaõ esperanças de outra consistência, e que tendo na sua confini- dade Hespanhoes inquietos e ambiciosos de novos estabelecimentos no paiz estranho, era muito con-
(a) Dou este nome por ser o que aõ depois ficou 

subsistindo: por qmmto o apontado Decreto estabele
cendo esta Capitania deo-lhe o titido de José da 
Javarî  e esta mesma denominaçaõ se expressou na 
Patente passada ao primeira • Govermdor.



véniente e indispeiisavei que ali se assentasse um Governo subalterno, que fazendo crescer a felici- tlade dos seus moradores pela ampliaçaõ do com- niercio, podesse aõ mesmo tempo comprimir com a sua presença aquelles suspeitosos e nocivos visi- nhos, ou occorrer mais promptamente a atalhar o
Íprogresso da entrada por qualquer parte, onde eles pertendessem lazer eífectivo algum estabelecimento.No anno de 1772 terminou o governo geral do Pará e Maranhaõ: as duas Provincias foraõ separadas tendo cada uma seu Governador e Gapi- taõ General,Durante o tempo decorrido de 1737 a 1823 andou a jurisdicçaõ administrativa da Provincia nas maõs de doze Governadores e Capitães Generaes, de cuja cadea formou o ultimo annel o Conde de Villa Flon houv̂ e no mesmo periodo duas Juntas de Governo Provisorio segundo a Lei de 12 de Dezembro de 1770 e duas Juntas xVdministrati- vas da Provincia instaladas na conformidade da Constituição Politica de 1820.Os Governadores munidos de Patente Re-> gia, que teve o Rio Negro ate o anno de 1824, em que se converteo esta Provincia em simples Comarca, foraõ o Coronel Joaquim de Mello das Povoas, que começou a governar em 7 de Maio de 1756; o Coronel Joaquim Tinoco Valente; o Brigadeiro Manoel da Gama Lobo de Almada; o Coronel Engenheiro José Simoens de Carvalho, que falleceo no Lugar de Villa Nova da Rainha de uma nidigestaõ de ovos de tartaruga antes de- tomar poSer^ o Chefe de Divdsaõ José Joaquim Victorio da Costa: o Major Manoel Joaquim dos Passos; e o Coronel de Artilhería Antonio Luiz
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Pires Borralho, a quem a mudairça do systema politico vedou ir tomar pssse. Entre o l,o e o 
Governador houveraò très interinos o Major Gabriel de Souza Filgueiras, o Coronel JNuno da Cunha Ataide V'arona, eo  Tenente Coronel Valerio Correa Botelho de Andrade: entre o e o 3.^ um Governo Interino segundo a Lei de 12 de Dezembro de 1770: e entre o S 3 e o 5 3  um Governador Interino o Tenente Coronel José Antonio Salgado.

Os Governadores e Capitaes Generaes perce-■ béraõ até o anno de 1749 o soldo de seis m il cruzados, dos quaes vinhaõ dous de Lisboa adiantados eni efleitos. Depois do dito anno receberaõ os mesmos seis mil cruzados todos em especies cunhadas: e do anno de 1760 até 1790 tiveraò o soldo de sete mil cruzados. Da ultima era êm diante comec;iiraõ a vencer (piatro contos de reis, que lhes mandou dar a Provisaõ do Bcgio Erailo de 12 de Fevereiro de i790, ficando apagadas todas as pj’opinas e cniolumcntcs, que até ali faziaõ parte essencial da sua vivenda. E pelo Decreto, de 14 de Novembio de 1802, e Provisaõ do Erário de 15 de Junho de 1803, passéraõ a perceber quinze mil cruzados.
O soldo dos Governadores do Rio Negro nunca excedeo a quantia de dons contos de reis.

O Paru teve o titulo de Capitania nos dias do derradeiro dos très Fiüppes de Hespanha, em cujas maõs esteve o Sccptro Poi tuguez, e de cuja insidiosa política durante doze lustras broiéraõ consequências íataes aõs interesses e costumes dos Por- tuguezes como ás sciencias e. Artes, que entre elles se cultivavau. '
20
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Este tilltib de Gäpitania dado itao s6 aõ Pará todo, mas intla a algumas poiv-oens d’elle como Gai- té‘, Cametá, Vigia, Gabo do Norte, Ilha grande de Joannes, ja se achava no Brasil desde que Dom Joaõ III. adoptande ö plano, coníòrme o qual se 
havia povoado ás Ilhas da Madeira e dos Açores, dividirá O Meió-dia do Brasil ate o Rio da Prataeitt Cápítafiiasy è as doára aõs Fidalgos e a outros Gídadaõs benemeritOs do Eslado corn a obrigaçaõde fazerem a despesa do tranporte e estabelecnnen- 
to de Gõlonos. Èlle assim o praticou naõ só por haver entendido que os maritimos assentos das 
possessoens uítràmarinas do novo Gontinente ha\4- de importar ' exorbitantes somas á Real Fa- zendaj mas. também por ter visto a inêíBcaciá das providencias dadas tanto na Provisaõ passada na 
^llla de Castro Verde a 20 de Novembro de iô30,

__ _ - — . mar r  •  *

■ Afl-

31rf.'i
cbmo na Garta. Regia dirigida a Martirn AíFonso

dv ■
! •

dfe Souza quando incumbido de examinar a Gosta do vSul dò Brasil, e de estabelecer Golonia nViuel- k  parte onde julgasse interessante. A cujo respei* tb iios mesmos Diplomas se continha o distincto 
óbjeèto de dar terras Íl§ pessoas, que quizes- s^m povoar e cultivar, porem nos termos das datas de Sesmaria de Portugal segundo â  Ordenà- çád do Reino a cerca dos Concessionários.^Gom a mesma denominaça(3 de Capitania per- maneceo o Pará no reinado de Dom Joaõ IV, naõ Obstante este Rei ter elevado o Brasil em 1645 á ènthegoria de Principado, fazendo-o pertencer aõ Herdeiro présumptivo da Coroa: e só teve o titulo de Província pelo Diploma de 16 de Dezem- . bro de ISlõ^ que investio o Brasib na dignidade| de Reino depois da translaçaõ da Senhora Dona i Maria Primeira com o seu Augusto Filho o PriiH
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cipe Regerite Dorn Joáo^<ê^oda a sira Real Fami- iiá para a €idade do Rio de aai^.eirb, vm eorise- qiit-ncia da pérfida « aleivosa invasaõ do Exerci
to ilispaiio-Francez, com qiíé a dé^tàedida arnbi- çaõ o a politica em grao supremo immoral do Im
perador dos Francezes intentava transtoniar para ^m pre a Monarchia Pertugueza.

As causas eiveis e erimes, que ate o anno de 1660 erao pleitea< las perante o Ouvidor do Crime e Civel do JMaranhaõ, no (jue os moradores do Para naõ gcsavaõ do privilegio de foro do seu domicilio, pasSíiraõ a ter do dito anno paia c<i utii Ouvidor proprio, e uma Oiivedoria Geral e Juisp dòs Feitos e Execuçoens da Fazenda criada pela Provisão do Conselho Ultramarino de 15 de Abri! de 17i5, e Alvará de 18 dé Outubro de 1760. O Ouvidor teve o onlcnado de seis centos mil reis pela indicada Provisáõ do Conselho Ultramarino|j, e a prO])ina de cento e cincoenta e um mil e du- zentcs reis por outra Provisão do mesmo Conselho passada aõs 16 de Bíaio de 1742j cuja propina era paga pelo Pesqueiro da íiha grande dé Joannes, e depois da extinção d’este pesqueiio pelos Cofres públicos: e teve mais a quantia de trezentos mil reis de ajuda de custo por Carta Regia de 14 de Agosto de 1779 para quando sahisse em correiçaõ da Comarca, e alem d’essa ajuda de custo na mesma occasiaõ se dispendia o equivalente cía raçaõ quotidiana a cento e sessenta reis por dia assim com o Ministro como com os Oííi- riaes de Justiça e doiis Criados, e tambcm o sa- lario dos empregados nas' canoas da Correiçaõ.Percebia mais o Ouvidor tres por cento como Juiz dos Feitos e Execuçoens deduzidos na for riaa do Alvar a, de 18 de Outubro de 1760 dos



È :
i  Wv-

* É í

V H'í 1;i.4ií,:'
Sffííilí

fÇ !:
i5< ' t l f p• ‘!'V''-5||;' ’• ■i i:—' "

■ ■ ■ l:' . , 
; ‘!.I

t -fî '
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[140] E nsaio C orografico

devedores tardios por execução no dito Jurzo..: ̂  -A Ouvedoria geral e Juizo dos Feitos e Exe- cuçoens da Fazenda compunha-se de uni Escrivão, que vencia a propina de setenta e nove mil e duzentos reis; de um iMeirinho, (]ue tinha igual propina; c de um Sollicitadoi* do Juízo, dos Feitos, que ganhava o ordenado de sesst nia mil reis. O primeiro empi’ego íoi criado por Provisão do Conselho Ultramarino de 16 de Maio de 1742: o segundo por Provisão do mesmo Conselho de 4 de Maio de 1724: e o terceira por Pruvisaõ da Junta da Fazenda de 2.1 de Maio de 1819.O augmento que successivamente foi tendo a pLwincia em sua pojiulaçaõ e relaçoens mercantis, inculcou a necessidade de mais Magistrados piibiicos; e por isso foraõ instituídos os Ix)gares de Letraív seguintes: um Juiz de Fora da Cidade pela Carta Hegia de 5 de Maio de 1753 dirigida aõ Senado da Camera da mesma Cidade, a cujo Magistrado a Provisaõ do Conselfio Ultramarino dava o ordenado annual de 400^000 reis: um Ouvidor Corregedor do Rio Negro, que também devia servir de Provedor da Fazenda, por Decreto de 30 de Junho de 1759, e Provisaõ do Conselho U ltramarino de 2 de Julho do dito anno com o ordenado de seis centos mil reis, e ajuda de custo de eento e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reis pela referida Provisaõ em cousideraçaõ da falta de emolumentos, e aprovada por Provisaõ do Regio, Erário de 21 de Março de 1780: o Escrivão da Provedoria, que também servia de Contador tinha o ordenado de cento e trinta e tres mil reis, que líie mandou; dar a Provisaõ do Erário de 9 de Julho de 1773, a qual authorisou o me- 
thodo de arrecadaçaõ,. e os Logares criados, pela
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Junta da Pázenda para a indicada Provedoria: o Pscripturario Ajudante percebia o ordenado de eincoenta mil reis, e o Almoxarife dos Armazéns oitenta mil reis, ambos pela supramencionada Pro- visaõ do Erai io de 9 de Julho de 1773: e fiiialmente um Ouvidor da Ilha s;rande de Joannes ou Marajó pelo Al vara de 17 de Agosto de 1816, a cujo Ouvidor se adjudicou no paragrafo segundo do dito Alvará da criaçaõ d’esta Comarca o ordenado idêntico aõ dos outros dous Corregetlores, e a Junta da Fazenda em Portaria de 7 de Julho de 1821 lhe outorgou a propina igual á do Ouvidor da Cidade, e a Junta de Governo Civil Provisorio fundando- se na Carta Regia de 14 de Agosto de 1779 lhe conferio em Portaria de 3 de Agcstõ de 1821 para quando andasse em Correição cento e cinco- Ciita mil reis de Ajuda de custo, e as mesmas despesas com o Escrivão, Meirinho, Criado,, e Índios remadores, especificadas na dita Carta Regia.Por estas criaçoens de differentes' Magistrados,. q,ue as circunstancias dos tempos íizeraõ crer necessárias, se vé que a divisaõ civil e administra;- tiva da Provinda chegou a ser demarcada em du-̂  as Comarcas e uma Provinda subalterna, (|ue eraõ a Comarca de Belem do Pará,, e a do Mai 'ajó, e a Provmcia do Rio Negro,, na qual havia um Governador dependente "do General do Pai j ,  um Ouvidor Corregedor, e uma Provedoida de Fazenda.
Alem dos referidos Magistrados públicos destinados a repj’esentar o Soberano no exrrcicio das gravissimas funcí^oens do poder judicial havia um outro Ministro denominado Supei in tendeu te Geral das Colonias, Conimercio e Agriculti ra, que vencia o ordenado ou mantimento de oiío centos

fi
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£143] Elí^SJlIO CORO^RAFÍCO

mil reiá. Este emprego foi estabelecido em 1707 para íiscalísar a policia das Pov^oaçoens ja  asseii* tüdas, e  das que de novo se plantassem, e para animar e diiigir no pratic o e no especulativo os eultivadores descabidos c atrazados, e propor os meios facilitantes da lavoura e do commercio inferior. A extineçáõ d’este emprego eflíeituou-«e em 1763 por haver mostrado a experiencia que •quasi todos os homens, qiie vinhaõ exercita~lo, em 
vez de serem os tutelares é os directores da agri- eultura e commercio, eraõ antes os seus maiores empecilhos, naõ s6 pelas suas imprudências e muitas vezes desacertos nos objectes do cargo, mas pelo fcitiio capricho, com que intentavaõ figurar independentes da jurisdicçaõ do Governador e Ca- pitaõ General. D’esta arte aquelles Intendentes naõ dando aõ Regimento da sua instituição a im defectivel e fidelíssima execução conStituiraõ frus^traneas as vistas do Legislador. Fenomeno este

■ s ' l

I..

da classe dos ordinários em uma grande parte dos lexecutores das mais bem combinadas medidas, e das mais ajuizadas providencias.Todas as contendas judiciaes tinhaõ recürsé ordinário em ultima instancia u Casa da Supplica- çaõ de Lisboa: e depois da translaçaõ do Thronò para o Rio de Janeiro aõ tribunal da Relaçaõ da Cidade do Maranhaõ em virtudí^ do Alvará coni força de Lei datado aõs 13 de Maio de i812, que deo Regimento aõ dito Tribunal. E para as sentenças definitivas das causas crimes estava institui- da pela Carta Regia de 28 de Agosto de 1756 uma Junta destinada a exercer em certos artigos a jurisdicçaõ privativa do Desembargo do Paço. Ella compunha-se do Governador e Capitaõ General, Presidente da mesma Junta, do Ouvidor, dò
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Jniz de Fora, e de quatro Jurisconsultos, e naô os havendo de quatro Vereadores do Senado da Gamara. A mesma Carta Regia auttiorisava os Governadores e Capitàes Generaes a convocar para esta Junta em casos urgentes outros Vogaes alem dos expressamente designados na dita Carta Regia para a decisão de negocios d’aquella repartição.
Aõs Governadores e Capitàes Generaes tocava ter o cuidado de vigiar sobre a condiicta dos Magistrados, e de adverti-los primeiro do que publicar contra elles demonstração alguma, e depois representar aõ Soberano os desaiinos, ern qüe elles se deslizassem, a fim de que a Suprema e Real Jurisdicçaõ dtísse as convenientes, providencias. Files podiaõ suspender os Magistrados; mas naõ cabia na sua autíioridade reintegra-los, porque a expressa determinação da Carta Regia de 16 de Setembro de 1779 fazia dependente de nova Mercê do Soberano essa reintegraçaõ: Em sítmmaera muito recoramendado que os Governadores deviaÕ ter sempre em vista que para os Povos respeitarem os Executores das Leis, e reconhecerem a fiel imparcialidade, com que se fites des- tribuia a justiça, era necessário que se conservasse a independencia dos julgados, e que houvesse a mais particular attençaõ em zelar a conducta dos Magistrados. . '
Quanto aõs Indianos Aldeados, elles ate o anno de I75u etaõ sujeitos á administraçaõ temporal dos Regulares, e pela justissima e immortal Lei de seis de Junho do dito anno até 1798 fo- rad regidos segundo os preceitos eeonomicos de um Dírectorio, e deste anno em diante considerados saltos de toda a direcção alhe^, e somente
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[144] E nsaio C orografico

para niais facilidade de se contar com elles para o serviço publico obrigados a unia organisaçaõ de  ̂iins como Corpos iMilitart s conimandados por Mestres de Campo Brancos e compostos de Companhias com OiTiciaes também Brancos.A arrecadaçao da Fazenda dos defuntos e ausentes, Orfaõs, Capellas, e Residues, fazia-se ])elo mesmo Regimento de 10 de Dezembro de 1613, que regia esta materia nas terras do Estado do Brasil: um Provedor, um Escrivap, e um The- soureiro, compunliaõ a respectiva Provedoria. Depois da criaçaõ do Logar de Juiz de Fora ficou este sendo o Juiz dos Orfaõs, e o Provedor dos defuntos e ausentes, Capellas, e Residues.Os negocios concernentes íis Rendas e Despesas da Provincia eraõ antigamente tratados em uma Provedoria denominada dos Contos sujeita aõ Conselho Ultramarino; esta Provedoria compunha- se de um Provedor, que também servia de Vedor da Tropa, e exercia jurisdicçaõ contenciosa segundo a Carta Regia de 5 de Setembro de 1760, e de um Almoxariíé, de um Contador dos Contos, de um Eicrivaõ dos Contos, de um Escrivão da 
Fazenda, e de um Meirinho da Fazenda.

lí 1

’

O Provedor vencia annualmente . . 350g000O Escrivão da F a zen d a ..................... 160^000O Almoxarife.............................. .. . 80$000O C ontador.................   80^000O Escrivão dos Contos ....................  50$000O Meirinho da Fazenda 18^000
O Contador dos Contos lambem percebia por anno as propinas de vinte alíjueires de sal, uma 

resma de papel, cento e quarenta Tainhas sècas
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por mez, um cesto de Tainhas de moura, e viii-.’ te Aparús (a) de peixe de inoquem por mez.
O Almoxarife tinha de propinas vinte alqueires de sal por anuo, e cento e sessenta Tainhas > secas e um cesto de Tainhas de moura mensal-' mente.
O Escrivão da Fazenda era subsidiado com as propinas de vinte alqueires de sal, e de uma resma de papel’ annualmente, e de um cesto de Tainhas de moura por mez.
A Repartiçaõ dos Armazéns era annexa aõ. Provedor dos Contos, e subordinada aõ Concelho: da Fazenda.
As inveteradas desordens, que caracterisarao. de péssima a Administração d’esta Provedoria, de- raõ justo e vehernente motivo para ser extincta e substituida como foi no dia dous de Janeiro de 1773 por uma Junta de Fazenda e uma respectiva Contadoria, criadas pela Carta Reffia de 6 de Julho de 1771.
O Corpo d’esta Junta constava do Governador e Capitaõ General como Presidente d’ella, ,e de um Escrivão da Receita e Despesa do The- souro, de um Thesoureiro, de um Procurador d a  Coroa e Fazenda, do Ouvidor Geral, do Juiz de Fora, 0 do Intendente da Marinha e Armazéns Reaes.O Escrivão Deputado tinha nove centos mil reis de ordinaria annual pagos trimensalmente: o Thesoureiro a ordinaria annual de quinhentos niil reis pagos no mesmo estilo: e o Procurador da Coroa e Fazenda 240$000 reis, e a proprina dç
(a) Pmieiros feitos de cipó chamado Tirnbó-

21

V



I

1 I'

Í r
' â'

a
’ •

;r: > • : ■ lil :■

iip  ::. im, ij; ,L;!i] t  ̂  ̂' ‘a

f :

E ií&AíIO GoEOeSi^nCO

qwelhe foi concedida pela. Provisão, do Can** celho Ultramarino de; 10 de Fevereiro de 1733..Junta da Fazenda competia toda a jurisdic- 
çaõ volimtaria; e aô Juiz dos Feitos da Coroa e? Fázenda pertencia a jurisdieçaõ contenciosa na forma das Leis de 22 de Dezembro de 1761; tam-

r--

bem tocava única e piivativamente á Mesa d’esta Juntei o* meneio de todas as concernencias da A d *
mmistraçaQ, Arrecadaçaõ, e Distribuição da Fazen
da e Fisco Real, observando tanto as Leis, que' peguiavaõ! a forma das entradas das Rendas quer fossem de Transaeçoens, quer dos Subsklms, e dá Alfandega, Contratos, Arrendamentos, e outros Reditos virtuaes e effectives, como» as Leis que prescre- viaõ a formalidade,, segundo a qual se deviaõ pagar pelo Cofre todas as despesas do Corpo Politico do'Estado a que eraõ applicados os Rendimentos.^Á mesma Junta pertencia verificar o saldo, dos Balanços, e das Tabellas aiinuaes com o saldar deduzido dos IJvros da Receita e Despesa do Tbe
souro, e se no Cofre existia tudo> conforme a resulta arithmetica dos Balanços colligidos dos Livres.Nos Balanços entrayaõ mui especificadamento as Rendas e Despesas, que tinhaõ entrada e sa
bida pela Caixa.E  nas Tabellas expendia-se a Receita e Despesa, d‘ecíarando-se resumidamente (juanto á Receita com distinção de cada um dos seus artigos á importância annual da mesma Receita, a som- ma do que entrou por cada artigo n’aquelle anno, e o que ficou em divida de cada um assim cobra- vel como em exeçuçaõ, ou solida; e quanto á Despesa o orçamento, da importância annual de cada |  artigo distinctamente, o que se dispendeo ou p a-1 
gou no dito anno por cada artigo, e o que effect!
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tlvametite se ficou devendo. He nesta Tabella das rediicçoens da Conta geral que se costumava addi- ccionar observaçoens proveitosas ou para o melhoramento da Receita^ ou para suprimir qualquet despesa inútil, ou finalmente para a mais facil é suave arrecadaçaõ.Á Contadoria compunha-se de um Contador, de um Pi-imeiro Escripturario, de seis Segundo« Escripturarios, de quatro Amanuenses, de seis Praticantes, de um Porteiro da Junta da Fazenda, de um Continuo da mesma, e de um Moço, que também servia de Correio.O Contador tinha a ordinaria an-
nual de ......................................................... 450^000O Primeiro Escripturario .................   300^000Cada um dos seis Segundos Es- cripturarios'. . . .  180$000Cada um dos quatro Amanuenses . . 144^000 Cada um dos seis Praticantes . . . . .  I20§000 O Porteiro . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  180^000O Continuo . . . . . . .  ............................ SOjJOOO*O M oço...................   .SOgOOON. B. O Contador percebia a propina de 79$200 reis, que antigamente pertencia aÕ Contador dos Contos por Provisão de 10 dè Fevereiro de 1733.Estes empregos coníbrme o Regimento da sua* instituição eraõ destinados íi prompta expedição dos negocios pertencentes aõ expediente da Con-  ̂tadòria, e á escripturaçaõ das Contas da Fazenda^ 
/debaixo das ordens do Contador.A escripturaçaõ e formulas de comptabiiidade nesta Contadoria eraõ as mercantis por Partidas dobradas: cuja escripturaçaõ sem duvida he mais isenta de erros e subterfúgios, e a mais breve 
para menear cabedaes. ..
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Todos os que occupavaô Oiîicios, Empre.^os ou Cargos civis ajuramentados, prcstavaõ juramento de bern servir: isto he, juravaõ de desempenharem exacta e fielmente as especiaes attribuiçoens reguIaíJas nos Regimentos dos Officios, Empregos ou Cargos, que exerciaõ.
Passemos agora a indicar a composição de outras repartiçoens da Administração e Arrecadaçaô da Fazenda, e vários ramos da força publica, com a mençaõ dos ordenados respectivos aõs individu- os, que deviaõ exercer os empregos designados pa* ra cada uma das mesmas repartiçoens subordinadas u authoiidade administrativa.

r »
A l f a n d e g a .

Pessoal doeste estabelecimento.

Um Juiz do economico, que an* nualmente tinha de retribuição ordinár i a .......... ..................................................
' Um Administrador .......................

Um Escrivaõ da Mesa grande com
a  gratiíicaçaõ annual d e ......................

Um Sellador, que percebia os e- molumentos de 10 reis por cada Sello.
Um Escrivaõ da abertura, que vencia annualmen/e 40^000 reis de grati- ficaçaõ, e C0y$000 de ordenado: tudo .ü jn  F eito r.........................
Um Escrivaõ da Balança .Um Escrivaõ da Entrada .Um Fiel da Balança . . . .
Um Thesoureiro...............Um M eirinho..........

SOOgOOO400$000
. 40g000;

100^00 . 60P00,. eogoüo . eogooo . eogooo300^000 . 18^000

VFtf



Oito Guardas do Numero: cadaum com o ordenado aimuai d e ................. 60^000
Um O lheiro ............ ............................. 80^000Dezeseis Guardas supraiiiinierari- os, que percebiaõ 600 reis de emolu

mentos diários a bordo dos navios na forma da Lei.
Um Guarda-mor.
A Meza da Alfândega foi estabelecida por Ordem Regia de 19 de Junho de 1720: tendo sido e- recta a Casa da Aifandega em Junho de 1653.
O Juiz do Economico foi criado por determinação do Supremo Congresso Portuguez, e deo-se— lhe os emolumentos approvados pela Provisão do Regio Erário de 8 de Novembro de 1779, que até a epoca da criaçaõ d^este Logar pertenciaõ aõ Juiz de Fo]*a e da Aifandega.
O Escrivão dà Mesa grande também servia de Escrivão da receita do Thesoureiro da Alfândega: elle alern da gratiíicaçaõ acima indicada tinha ISO reis por cada despacho, que lançava de entrada ou de sahida, e 7^040 reis pelas quatro visitas dos navios, a de entrada e descarga, a de prompto a receber, e prompto a partir, tudo per- mittido pela Provisão do Erário de 8 de Novem-^ bro de 1779.
O Escrivaõ da Abertura percebia das Partes 60 reis de emolumentos de cada despacho.
O Feitor tinha, 60-̂  reis de emolumentos pelo trabalho de extrahir os Bilhetes.
O Escrivaõ da Balança tinha mais 120 reis de emolumeiitos de cada despacho de peso.O Escrivaõ da entrada recebia mais 200 reis ále cada lanchada de descarga a exemplo da Al- vfl í fandega do Maranhaõ.
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O Fiel da Balança tinha das Partes de* reis de emolimuentos pelo trabalho de pch* a Airuel- la nos volumes, em que he pratica pôr-se.O Meirinho tinha a propina de 151$20ü reis: elle segundo a Provisão do Concelho Ultramarino servia cumu lati vam ente de Porteiro, e por isso lhe pertencia 160 reis de emolumentos por cada capa de fardo dados pelas Partes: e por Assento da' Junta rda Fazenda de 30 de Junho de 1778 ficou percebendo pelas quatro visitas dos navios 5ígíi80, cujo Assento foi authorisado pela Provisaõ de 8 de Novembro de 1779.' A propina suprade- clarada era paga pelas rendas’ do Pesqueiro da  ̂Ilha grande de Joannes na forma estabelecida pe-> la Proyisaõ de 11 de Agosto de 1758.Cada um dos Guardas do Numero ganhava- mais 600 reis por dia quando empregado a bor-^ do dos navios què entravaõ no jiorto, e 320 reis pelas conferencias dos embarques fora da Casa de- Ver o Peso, onde também serviaõ alternos.  ̂O Guarda-mor vencia emolumentos igiiaes^. 
0ÕS que se davaõ aõ Gúai-da-mor da Alfandega da '̂ Cidade do Maranhaõ; e eraõ 6^400 de cada em-í̂  barcaçaõ, e 1^200 por cada embarque de fazen-ff da em qualquer navio, 'em que era reexpoitada.

- I ntendência  da M arinha .
DemtTÚnaçüd ãos' empregados  ̂ -

Intendente da Marinha e Arma- ' 
zens Reaes, que vencia de ordenado annual pagos a quartéis na mesma Fo
lha da- Junta de -Fazenda' como Ministro d’e lla .............................. . 800^000'

') ■
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, EsGBivao da Interjdencia . . . . • • • • •,' Apontador dos obreiros de terra . . . .  200g90() Apontador dos obreiros do mar . . .. . lOOgOOO ' Porteiro, que servia também deCòrreio.......... .................................... 8O$00GO Logar de Intendente fĉ i estabelecido' em 5 de Janeiro de 1773 pela Junta da Fazeiuk regulando-se para isso pelo Alvará de 3 de Mar^ çorde 1770,. que eriou um para o Arsenal naval da Bahia; e nomeoísi a mesma Junta para este Logar o Provedor que havia sido da Fazenda Real* annexando-lhe o cargo de Vedor da Tropa com d mesmo ordenado e propina, que; d’antes vencia o dito Provedor. Este estabelecimento k i approvado em Provisaõ' de’8 de‘ Julho de 1773, declarande-se ná mesma Provisão que asskn se conservasse ate Sua Magestade Fidelíssima dar outra providencia.: . A Mesa da' Intendência da Marinha foi criaw. da pela Carta Regia de 6 de Outubro de 1797.. i O Escrivão da- Intendência também servia de Escrivão da Vedoria geral das Tropas, como havia servido o Eserivaor da Fazenda e Provedoria antiga: naã tinha por isso gratificaçaõ ou estipendio algum, mas sim recebia de é̂ molumentos pelo 
registo das Patentes dos Odiciaes indistintamente 960 reis de cada um.. •

Os Apontadores de terra e mar fpraõ estabelecidos por Acordo da Junta da Fazenda em 17 de Março de 1798^
' ' . , Arm^zen.sv
3 D o s  M a t e n a c s \  d o s  M a n t i m e n t o s . ^  e  d a s  M u n i ç o e n s .  

.d L Üm Almoxarife, que tinha annu-
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[152] E nsaio C oíiografico

almente . • ......................  400^000Um Escrivão das Madeiras . . . .  . . 240^000Um dito dos Mantimentos . .............  240^000Um dito dos generös.................... .. . 240^000Um Comprador .....................................200^000Tres Fieis: cada u m ...........................150^000O governo d’estes Armazéns, que antigamente era do Provedor da Fazenda Real, pertencia aõ Intendente da Marinha na conformidade da disposição do Alvará de 3 de Março de 1770 ampliado por outro igual Diploma de 12 de Agosto de 1797.N. B. O Escrivão da primeira classe recebia mais 50^000 reis de gratiíicaçaõ que a Junta da Fazenda por seu despacho de 22 de Setembro de 1827 estabeleceo em compensaçaõ do accrescimo de trabalho de acompanhar a polvora publica, e a dos particulares para os Armazéns do Deposito no sitio do Aura, e de fazer a escripturaçaõ separada da terceira classe.
A rsenal naval.

Seus Empregados.

de U m  Capellaõ com o ordenado annual
U m  Pagador de terra e m a r ............
U m  P a tr õ -m o r .......................... ..............
U m  G u ard a-P ortaõ ................................
U  m C onstructor............ ..  .
U m  C on tra-M estre ................................
U m  dito de Carpinteiros de machado
U m  M estre de C alafates......................
ü m  d ito P o lie ir o ......................................

1̂1

ISO^OO300®00Ó'dOOgOOÓ
80g000

876$000192;jj000344^000-Í344$000287^000
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Um dito Ferreiro..............................  287^000Doze Officiaes de Ferreiro: cada um 157^000 Vinte Officiaes de Poiieiro: cada um 143SOOO Cento e vinte Officiaes de Mancebos e Aprendizes de Carpinteiro; cada um 157^000Dez Serradores: cada u m ............... 91^000Seis Tanoeiros: cada u m ....................143)Ĵ 000Cincoenta Serventes para o serviço do Arsenal, e Embarcações: cada um. . . 68$000Um Patraõ da G aleóta .......................ISOgOOOOito Marinheiros da primeira classe :íiada urn ........................   120$000Seis ditos da segunda classe: cada um 93^000 Seis Grumetes da primeira classe;eada um . . .  ...........................     57^000
Quatro Mandadores de Carpinteirode machado: cada um ................................. 287$000; Dous ditos de Calafate: cada um . . 287^000 T'rinta Officiaes de Mancebos, e A-prendizes de Calafate: cada um ..................172$000
O Capellaõ foi estabelecido por Decreto de 7 de Março de 1811 , é Aviso do Ministro da Ma- pnha de 23 de Julho de 1818.O Pagador por Acordo da Junta da Fazenda em 17 de Março de 1798.O Patraõ-mor por Decreto de 25 de Janeiro de 18C3.
O Giiarda-Portaõ por Provisão da Junta da pazenda de 18 de Abril de 1798.
O Constructor por Nomeaçaõ do Infante Al- jnirante Dom Pedro Carlos de 9 de Maio de 1809, O Cont^a-Bíestre por Provisaõ da Junta da Fazenda de 7 de Junho de 1819.
O Contra-Mestre dos Carpinteiros de machado por Nomeaçaõ da Junta da Fazenda de 8 de

22
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Outubro de 1817.O Mestre de Calafates por Nomeaçaõ do Mi- iiistro da Marinha de 7 de Fevereiro de 1821.O Contra-Mestre dos Calafates: o Mestre Po- lieiro: o Mestre Ferreiro: os doze Oííiciaes de Ferreiro: os vinte Oííiciaes de Polieiro: os cen^ to e vinte Oíficiaes de Mancebos e Aprendizes de Carpinteiro de machado: os dez Serradores : os seis Tanoeiros: os cincoenta Serventes do Arsenal e das embarcaçoens: o Patraõ da Galeó- ta : os oito Marinheiros da primeira classe; os seis Marinheiros da segunda classe: os seis Grumetes da primeira classe: os quatro Mandadores de Carpinteiro de machado: os dons Mandadores de Calafate: e os trinta Ofiiciaes dos Mancebos e A- prendizes de Calafate : todos pela Carta Regia de 6 de Julho de 1771.Para o serviço de policia do Arsenal existia dentro do seu recinto uma Companhia de Pedestres criada á vista da permissão expressa na Car- tia' Regia de 12 de Maio de 1798.
H ospital M ilita r .

Pessoal doeste estabelecimento.

Um Regente, que vencia annualmen-te . .................................................................216^000Um C apeilaõ.....................................  60^^000
Ürn Almoxarife. . . , ......................... 240^000Um E scrivão ........................................ IGOgOOO
Um F ie l ..............................................  80^^000U m CoiiiDrador ^
Um Ajudante do Comprador Um -Fisieo-mor b
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Um Medico substitutoUm Cirurgiaõ-mor........................... 250^000Um Boticário  .........................  240̂ v̂ 000Dez EnfermeirosUm CozinheiroO Regente do Hospital foi criado pela Jun^ ta da Fazenda em seu acordo de 19 de Abril de 1806.
O Capellaõ sobre o ordenado, que íica expresso, tinha a gratificaçaõ de 146^000 reis. Esta Capellania foi instituida por Carta Regia de 9 de Dezembro de 1814.Almoxarife foi criado por Provisaõ do Concelho Ultramarino de 11 de Junho de 1751.O Comprador ganhava 160 reis de salario diário, e 80 reis de raçaõ quotidiana.O Ajudante do Comprador tinha 120 reis por dia, e 80 reis de raçaõ.O Fisico-mor foi concedido por Carta Regia de Cv) de Maio de 1753: o seu mantimento de ôOOgOOO reis annuaes eraõ pagos pela Camara da Cidade do rendimento do meio real de carne ver  ̂de, que ella arrecadava em virtude da Provisaõ do Concelho Ultramarino de 11 de Junho de 1751 para o dito fim.O Medico substituto fri dado por Carta Regia de 18 de Agosto de 1800; elle vencia 300í$000 reis por anno pagos na mesma forma, por que o era o precedente.O Boticário alem do seu ordenado tinha de gratificaçaõ 146g000 reis.Cada um dos dez Enfermeiros vencia 300 re 

is diários e 80 reis de raçaõ.O Cozinheiro tinha vencimentos idênticos aõs 
do Comprador.
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S ecretaria  do G overno.
Seus Empregados.

al 480g000240^000
200g000140g000160$000

Secretario com o mantimento annu-d e .................................................Official-maior ............................Segundo Odicial......................Terceiro Otiicial......................Dous Amanuenses: cada um .Dous Moços Correios: cada um . . . Iõ0$000 Este pessoal, de que se compoem a Secretaria do Governo da Provincia, foi estabelecido pelas Cartas Regias de 2 de Outubro de 1800, e do 26 de Outubro de 1818, excepto o numero dos Moços Correios, o qual foi dado pela Junta Pro- visoría do Governo Civil instituida por Decreto de 27 de Setembro de 1821.
A Secretaria foi criada por Decreto de 9 de Abril de 1688, e Regimento da mesma data, nue marcava emolumentcs aõ Secretario sem lhe designar ordenado algum pela Real Fazenda: depois teve nova composição por Carta Regia de 30 de Janeiro de 1703, cuja composição era de um Secretario que vencia o ordenado de 240^000 reis, e 30g000 reis de aposentadoria,, e de dous Oílici- aes, Primeiro e Segundo, vencendo cada um o mantimento de 120$000 reis.
Antes da cpoca da criaçaô da Secretaria o Secretario era da nomeaçaõ do Governador e Ca- pitaõ General, a cuja lamilia ficava pertencendo como feitura sua, e por isso naõ tinha assento quando aõ pé d’elle secretariava. Depois da indicada época houve o Governador Artur de Sá de Menezes, que compellio a fazer o mesmo o Secre-
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tario de Nomeaçaõ Regia: e sobre isto fez~se representação, á qual occorreo a Provisão de 17 de Abril de 1691, que declarou que os Secretários^ nomeados por El Rei tivessem assento em cadeira rasa no despacho e negocios do Governo, e que naõ fossem tratados como até entaõ, pois que se devia considerar nelles maior authoridade, e pre
eminências.O Secretario vencia pela Real Fazenda 800^000 reis de aposentadoria alem do supramencionado ordenado de 480^000 reis; o qual Ih© havia sido arbitrado depois, de abolido o Directo- rio das Povoaçoens Indianas pela Carta Regia d© 12 de Maio de 1798 erii consideração a que por esta suppressaõ lhe ficava igualmente invalidada a pensaõ de 60^000 reis, que recebia da Thesou- raria geral dos índios em retribuição de ser o Procurador delles: emprego que se achava criado desde 1746 para sollicitar as causas da liberdade, e tudo o mais a bem e proveito dos mes?̂  
mos..

C orreio geral.
Offíciaes encarregados da arrecadaçaò  ̂ e 

distribuição das cartas confiadas á fé  
dch Correio geraL

Administrador, que vencia por amio 150^000Escrivão ........................... .................. 120^000Este estabelecimento foi criado pelo Alvará de 20 de Janeiro de 1798, e Provisaõ do Erário de 5 de Março do mesmo anno, para facilidade e segurança da communicaçaõ mercantil, e correspon
dências amigaveis..
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T rem  de A r tilh er ía .
Pessoal d̂ este estabelecimeitto.

Director com á gratificaçaõ annuald e .................    240^000Um Oíiicial encarregado da guarda das Armas e Instrun?entos bellicos com agratificaçaõ de^......... ..... .......................... 146v^000Escrivão / ..............................................120^000F ie l ..................... ............... .................146g000Sargento do T re m ................................. 129^000Este Trem foi fundado por Portaria de 17 deNovembro de 1806 do Governador e Capitaõ General na conformidade da Carta Regia de 26 de Abril de 1803 da criaçaõ do Corpo de Artilhe- ria, e segundo o Plano do Trem de Lagos de 15 de Junho de 17í*5 e Decreto da mesma data.
O Director vencia alem do soldo da sua Pa^ lente a gratificaçaõ referida, que lhe era dada pela indicada Carta Regia.
O Official encarregado da guarda dos eíFeitos Militares tinha a gratificaçaõ mencionada em re- tribuiçaõ do seu trabalho, e para assim se poupar 

a despesa de um ordenado pará o Almoxariíe, que se deixou de nomear.
O Escrivaõ foi nomeado pelo Governo interino em 13 de Maio de 1817: e por despacho da Junta da Fazenda em 22 de Dezembro de 1821 lhe foi designada a gratificaçaõ acima descri[)ta.O Fiel foi estabelecido por Portaria de 17 de Novembro de 1806 do Governador e Capitaõ General. Este Loírar e o de Escrivaõ foraõ criadosí t . Vna forma do Plano do Trem de Lagos supramenr| cionado.
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O Sargento do Trem segundo o primeiro pa« ragrafo do dito Plano vencia de soldo 94^900 re« is, e de Etape 27^375, e de farinha de inoniçaò 7^300, o que tudo addiccionava a quantia, que. fica expressada.
Corpo Militar.

O Corpo Militar do Para na metade do século décimo sétimo compunha-se de quatro Comr panhias avulsas de Infanteria assoldadada; e em 1711 as multiplicou o Governador e Capitaõ Gcr neral Christovaõ da Costa Freire criando uma Companhia de Artilheria, que o Ministério Porr tuguez reputou legitima. Os individuos, que com- punhaõ estas Companhias na conformidade da es- tatuida organisaçaõ, eraõ 40 na classe de Soldados, 4 na de Cabos de Esquadra, 2 na de Sargentos, 2 na de Tambores, e na de Ofíiciaes um •Capitaõ e um _Alferes.
No mesmo tempo se organisou um Corpo de Ordenanças conforme as bazes do systema, que E l-lle i Dom Sebastiaõ adoptara quando preten- deo dar á Naçaõ Portugueza uma Constituição Militar: este Corpo composto de seis Companhias, das quaes uma se chamava da Nobreza por ,distinção para os filhos e netos dos Cidadaõs, êra submettido aõ mando de um Coronel, que tinha ^um Sargento-Mor seu immediato.Alem dos Ofíiciaes das cinco Companhias as- •soldadadas haviaõ Ofíiciaes intertidos, Ofíiciaes de •Guarda-Costa, Ofíiciaes da nomeaçaõ dos Gene- Taes Governadores, e Ofíiciaes denominados Engenheiros, que eraõ incumbidos das Fortificaçoens, e 

^ m o  taes obrigados a dar conta do estado d’el*

l
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Ias, declarar o que faltava por fazer, que obras se-> riaõ necessárias, e o custo d’ellas. Tanto os inter-» tidos, como os da nomeaçaõ dos Governadores, eraõ empregados em serviços accidentaes, e no commando das Fortalezas, onde permaneciaõ â vontade dos mesmos Governadores, ou ate que se apresentasse algum Official encarregado por El-»> liei do mesmo commando.O dito Gorpo de Infanteria passou depois a ser composto de sete Companhias com as duas, que em 1712 por ordem da Corte vieraõ remettidas de Pernambuco pelo Governador e Çapitaõ Ge» neral Oom Fernando Martins Mascarenhas, sendo a sexta de Artilheria, e a sétima destinada co» mo a presidio da pessoa do General, Estas Companhias nunca tiveraõ a determúnada força orga» nica: e mesmo sofreraõ decremento tal que se vi» raõ reduzidas aõ numero de 232 homens, e d’es  ̂tes existiaõ 96 de guarniçaõ movedi*^a nas Forta
lezas, e 136 presentes em armas para todo o ser- viço. ^

No armamenÍQ d’estas Tropas introduzio-se cm 1709 o uso das espingardas de trinta adar- mes, e foraõ abolidas as armas de mecha., e mosquetes, que até entaõ manejavaõ.
O soido era pago pelo cofre do Almoxarifa- do, onde entravaõ os rendimentos dos Dizimos, que foraõ appiicados para esta e outras despesas ; e o Paõ de moniçaõ pagava-se em Tainhas do Pes([ueiro da ilha grande de Joannes, dando-se duas por dia a cada Soldado. Quanto a Faida.r mento, este era provido conforme os meios des- criptos na Provisaõ de 4 de Abril de 1739 do Concelho Ultramarino, que authorisou o Governa» dor e Capltao General parqi vedar aos moradores
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a entrada nos nos Ciiriaú, Piritua, Carapanátuba, e Araiian da Costa de Macapá, todos abuiidosos de vários productos naturaes, mormente de cacáo, a fim de que aõs ditos rios podessem ir todos os annos duas ou tres canoas com Soldados para tra
zerem d’aquelle território defeso as drogas uteis dos seus matos, das quaes se tomaria conta, e os 
lucros provenientes da sua venda se dispeiideriaõ no fardamento da Tropa.

 ̂ Tal era o pe de Tropa do Pará,^ e taes os meios da administraçaõ economica militar, • desde longo tempo ate aõ anno de 1750, no qual o Governador e Capitaõ General Francisco Pedro Gor^ jaõ teve ordem da Corte para levar as ditas Companhias avulsas á composição e formatura de Ri- 
gimento como em Portugal. Porem aquelle Governador naõ executou este Regio mandado ; e na sua replica ponderou a El-Rei por intervenção do Mi^ nistro de Estado da Repartiçaõ que as Companhias dos Regimentos em Pcrtugd tinhaõ Tenen-r tes, e as do; Pará só se compunhaõ de Capitaõ 
C Alferes, e que ms mesmos Regimentos tR nhaõ tres Oíliciaes Superiores, um Ajudante, um Cirurgião, e um Capellaõ; e como a adopçaõ de todos estes postos exigia satisfaçaõ dos respectivos soidos, e os, réditos, quê éntravaõ no Al- moxarifado, consistindo unicamente nos Dizimos, que eraõ deputados para p pagamento * dos soidos, sídarios, e congruas annuaes, . dies naõ.> eraõ, suíFi-, cientes para estas novas despesas, pois dinhaõ ja tantas applicaçoens que naõ podiaõ contenta-las.Francisco Xavier de Mendonça Furtado re- produzio a este respeito as mesmas notas do seu predecessor, e foi entaõ que em-< Lisboa sa leviuiíáiaõ de novo dous Regimentos de Infanteri-23
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a, que eutriíraõ na Cidade do Para em o dia ID de Julho de 1753, um com a denominaçaõ de Ite- 
gimento da Cidade  ̂ e o outro com a de Regimento 
de Macapá porque era destinado a guarnecer a Praça de Macapá, que hia ser edificada, e a dar Destacamentos para a fronteira do Rio Negro, do 
Rio Branco, e do Rio Solimoens.O Soldo e Fardamento d’estes dous Corpos vinhaõ de Lisboa: e esta remessa cessou em 1775 
por ja haverem rendas locaes, que podiaõ alimen
tar esta despesa.Em 1802 o Ministério Portuguez consideram» do nas disposiçoens do Governo Fraiicez pouca compatibilidade com a permanência do seu antigo systema politico, e por consequência que era pre^ ciso de ante-maõ fazer as prevençoens, que a sua prudência lhe indicava como indispensáveis para a segurança dos Limites do Pará e da Colonia de üayena, mandou expedir do Rio de Janeiro para a Cidade do Pará o Regimento, de Infanteria denominado de Estremoz, e com elle ficou acrecen-» tada a Força armada da Província.

No fim do anno subsequente encorporou-se a esta Guarniçaõ um Corpo de Artilheria, o qual na conformidade da Carta Resiia da sua criaeaõ data- da de 26 de Abril do mesmo anno compunha-se de quatro Companhias, e de um Estado Maior cuja total força numérica era de 300 homens. Antes do apparecimento d’este Corpo os Soldados dos Regimentos de Infanteria exerciaõ as funcçoens da mais ordinaria parte pratica do serviço d’esta Arma assim no Parque como nas Baterias. A sua criaçaõ foi solicitada pelo Governador Dom Francisco de Sousa Coutinho, e era mui necessária.Em 1818 se criou um Esquadraõde Cavalla-
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ria, do qual era primeiro Commandante o Governador e Capitao General da Provincia. D ’esta Arma ja em 1774 se havia formado uma Guarda do Governador chamada Piquete, que se compunha de dous Oííiciaes, cinco Odiciaes Inferiores, e vinte soldados, os qiiaes todos eraõ praças dos Regimen
tos de Infapteria. Esta guarda equestre organisada sem ordem Regia foi dissolvida em 1791 pelp Governador Dom Francisco de Sousa Coutinho á vis^ ta do Aviso de 25 de Agosto de 1782, e subroga- da por outra composta de Milicianos, porem que teve efemerica existência, pois o General seu criador a desmanchou pouco antes de entregar ao successor o bastaõ.

O imperfeito systpma dos Terços Auxiliares de fnfanteria, e o de Cavallaria de Macapá, que 
a do or>^anisados em 1752 e em 1761, passou em 1801 na forma do Alvará do l.o de Setembro de 1800 a ser convertido eni uma organi- zaçaõ regular intimamente connexa com a constituição militar da Tropa de Linha. Eni virtude d’esta nova organizaçaõ os ditos Terços foraõ denominados Regimentos de Milicias, e formados de homens comprehendidos na idade de dezoito a quarenta annos, que naõ tendo emprego publico in- compativel com este serviço possuiaõ a disposição necessária para elle; e que por serem casados, por excederem a idade de trinta annos, ou por algum 

privilegio estavaõ isentos do serviço da Tropa da Primeira Linha.
Os fins da criaçaõ das Milicias eraõ p reforço da Tropa regular: e como estes Corpos Milicianos naõ podiaõ estar em actividade permanente sem disturbar toda a ordem municipal, economica e civil dos districtos, a que pertencessem, o Legis*
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laclor llie I'egiilou o tempo das siias reimioens ré- íçulares e methodicas tarito para facilitar a suains- triiĉ *aõ, corno para apresentar-se em Revistas e Inspeo çoes, e qiie quando fossem obrigados a operar activa- inente recebei iaõ o soido igual ao da Tropa regular.Os Oíbciaes dos Coq)os d’esta natureza eraõ escolhidos entre os habitantes de qualqíier modo abastados, . á excepçaõ do Major e do Ajudante, 
que vokintariameifte sahiaõ da Primeira Linha para a Segunda: e eraõ estes dous Oíiiciaes especi- almente incumbidos da disciplina dos seus respec
tivos Corpos.Quasi coetanea com a nova organizaçaõ das 
Milícias, c posterior ú extinção do Terço Auxiliar de Cavallaria de Macapá, foi a criaçaõ -da Legiaõ Miliciana da Ilha grande de Joannes, tendo-sido estabelecidos antes d’ella em 1798 nove Corpos de 
Ligeiros com o íim de conservar em alguma sujeição e ordem a disponibilidade dos Indianos, que acabavaõ de serem desprendidos do governo ccono- 
mico do Directorio annulado pela Carta Regia de 12 de Maio do referido anno. Com este estabelecimento dos Ligeiros o General Governador jul-^ gou supérfluo o Corpo das Ordenanças, e por isso o. desfez passando muitos dos indivíduos, que o , compunhaõ, para os novos Corpos.
' Tanto da Primeira Linha como da Segunda eis a repartiçaõ dos seus Corpos. Na Capital da Provincia a Guarnicaõ d’ella constava de tres Regimentos de Infanteria numerados de um a tres segundo a Lei de 19 de Maio de 1800; de um Corpo de Artilheria, de um P^squadraõ de Cavallaria, de dous Regimentos de Infanteria de Milícias, de duas Companhias de Milicianos Artilheiros ^ubordinadris aõ Commandante do Corpo de Arti-
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lheria de Linha, e de um Corpo de Ligeiros. ■ '
Fora da mesma Capital havia o Terceiro Regimento de Iníanterio de Milícias na Villa de Ca- n iu tá; o Quarto Regimento da mesma classe tinha as suas Companhias desseminadas pelas Villas de Macapa, Gurupá, Mazagaõ, Monte Alegre, e Santarém ; a Legiaõ Miliciana composta de Artilheria volante, de CavalUiria, e de ínfanteria na Ilha grande de Joannes; e dos seis Corpos de Ligeiros o primeiro na Villa da Vigia, o segundo, na Villa de Camutá, o terceiro na Ilha grande de Joannes, o quarto nas Villas de Portei, e i^íelgaço, o quinto na Villa de Gurupá, e o sexto na Villa de Santarém, Et íinalmente tres Corpos no Rio Negro, um de Milicias, e dous de Ligeiros.As Tropas de Primeira linha  tiveraõ succes- sivamente os mesmos soidos, que foraõ regulados para o Exercito de Portugal pelos Regulamentos de 15 de Novembro de 1707, e de IS de Fev^ereiro de 1763, e de 16 ^ e  Dezembro de 1790: todas as ventagens da ultima regulaçaõ foraõ melhoradas pelo Decreto de 22 de Abril de 1821, que estabeleceo novos soidos e Etapes para os Oificiaes,. Oíliciaes Inferiores, e mais praças do Exercito do Brasil.Basta o que íica referido quanto aõ antigo decrépito Systema adulterado por innumeraveis e in-, veterados abusos, que se lhe introduzirão, e que por isso concitáraõ a reforma legitima da publica administraçaõ, e o melhoramento da ordem política. Passemos aõ objecto do Titulo seguinte.
Forma actual da .Hãministraçad economica ^  c civil.

Depois da tornada do Senhor Dom Joaõ VL
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DO dia 26 de Abril de 1821 para a Cidade de Lis-*’ boa dous mezes posterior ao acto d’este Monarcha
W'

ter accedido a nova ordem politica, que estabele-Pccêraõ os Regeneradores de Portugal ja constituidos em Corpo Representativo Nacionalj e de ter man^ dado pelo seu Real Decreto de 24 de Fevereiro do indicado anno prestar juramento de bbediencia as Bases da Constituição, em que trabalhavaõ as Cortes Geraes, Extraordinarias, e Constituintes da Monarchia congregadas eni Lisboa, bem como: a Constituição que soÍDre ellas havia de ser fundada pop aqiielles Cidadaos encarregados de tao augusta tareia, era tal a crise dos interesses do Brasil e ta- es as ítises dos successos politicos que o Senhor Dom Pedro Principe Real e Regente d’este Reino vio-se demovido a entoar o grito da Liberdade 
Brasileira, que foi escutado com sináes espontâneos de satisfaçaõ é alegria alem de toda a exagera- çaõ, e a apartar da sujeiçaõ de Portugal esta im? portantissima Parte da grande Peniiisula America
na Meridional, coustituindoT-a em um Tmperio independente, e dando-lhe um systema Brasilico ac- eommodado ás luzes do século, e conveniente á urgência das circunstancias; de cuja existência po-*̂ litica he firme e constante Seguro o Tratado de Reconhecimento do mesmo Império de 29 de Agosto de 1825 ajustado pela Mediaçaõ de Sua Ma-̂  gestade Britanica entre Sua Magestade Imperial e Siia Magestade Fidelissima, ratificado pelo Senhor 
Dom Pedro Primeiro no dia immediato, e mandado observar por Decreto de 10 de Abril de 1826.

Appareceo nesta Proviacia a Constituição Pc-r litica do Império do Brasil, e logo a promessa de obedecer-lhe, e respeita-la, foi vigorisada pela San- 
íidíxde do Juramento, que a tornou sagrada. Osf

k.
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Paraenses naõ podiaõ deixar de a reconhecer e jurar cheios de júbilo e penetrados do respeito devido a um acto taõ venerando, vendo que ella se* ria assas robusta para melhorar a condição moral e politica da Naçaõ Brasileira, manter a sua independência, e perpetuar a sua felicidade; em sum- ma que ella seria o palladio dos tres preciosíssimos bens quaes a Liberdade cordata e nobre, a Segurança, e a Propriedade titulada, cuja maior estabilidade possível he o objecto capital das Leis Constitucíonaes.Por esta Constituição pois foi considerada simples Comarca a Província do Rio Negro: e por isso a divisaõ civil e administrativa da Província do Pará comprehende actualmente tres Comarcas, as quaes saõ a de Belem do Pará, a de Marajó, € a do Rio Negro. D’ellas fallaremos adiante sue* cessivamente.
O posto culminante da ordem administrativa da Província he o Presidente, o qual pela Carta de Lei de 20 de Outubro de 1823 tem a continência Militar dos antigos Governadores e Capi- taens Generaes, e o salario annual de oito mil cruzados pagos a quartéis na Folha da Repartição do Ministério do Império. Pertence aõ Imperador a escolha e designaçaõ da pessoa, em cujas maõs deve depositar-se a authorhlade superior incumbida de exercer todos os ac tos da ad mi- nistraçaõ do Governo politico da Província. D’es-r te exercício o mesmo Imperador o pode afastar quando convenha aõ bem do serviço do Estado.Ha um Concelho do Presidente composto de seis homens eleitos pela mesma forma, por que sè elegem os Deputados do Congresso Nacional Le

gislativo. Este Concelho celebra annualmente uma

j )

íi '1,1 f .
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[168] E iv s a io  C o r o g r a f i c o

Sessaô ordinaria de dous Mezes ou de très sendo preciso: fóra d’esta sessaõ animal o Presidente da Provincia occorrendo circunstancias milin- drosas ou casos extremos, que careçaõ de consulta, pode convocar alguns d’estes Conselheiros para assim obter mais probabilidade de acertar na direcção dos négociés públicos da manejra mais con-' veniente á geral felicidade.
Qualquer dos Membros d’este Senado Con- gidtivo he responsável quando em consequência do seu voto propalado em sessaõ o Presidente s@ arredar da carreira legitima da Administração publica, ou se derivar detrimento para terceiro.Cada um d’estes Consultores vence 193$000 reis nos sessenta dias  ̂ que dura a sua congregação.
O Secretario d’este Concelho, mas sem ahi exercer suíS*agio, he o Secretario do exercicio dp poder executivo da Provincia ; cujo emprego he também da escolha e designaçaõ do Imperador, 

e permanece em quantp Elle o julga convenieuf te.
Os negocîos á cerca dos quaes se faz necessária a presença do Concelho, e nos quaes elle tem juizo deliberativo, e o Presidente o de qua- Jidade : bem eomo os negocios, que naô exigem a cooperaçao do mesmo Conceliio, e nos c|uaes elle 

sufFraga consultivamente, achaõ-se especiiicados na Carta de Lei de 20 de Outubro de 1S23, que 
he a da criaçaô dos Presidentes das Provincias do imperio.

Ha tambem outro Concelho denominado Concelho Geral da Provincia composto de vinte e um Cidadacs escolhidos na mesma conjunctura, e da 
^esm a maneira por que o saõ ps Representante^

\ T  I
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S obre o P ara’,
da generalidade dos membros do Estado. Os seus attributos legaes consistem na proposição, discussão, e deliberaçaõ sobre os negocios mais interes-r santés da Provincia, formando projectos peculiares, e accommodados á sua situaçaõ fisica e urgências,Este Concelho congrega-se annualmente: e celebraçaõ das suas Sessões dura dous mezes ou 
très se nesta dilataçaõ concerta a pia^ îma parte do mesmo Concelho.

No dia primeiro de Dezembro da installaçaõ annual do Concelho Geral o Presidente da Provincia assiste a ella junto do Presidente do mesmo Concelho, e a sua direita em assento igual; e en- taõ instrue o Concelho Geral do estado da adminis-» traçaõ publica, e das prudentes e discretas medi
das, que a Provincia necessita para ter as venta^ gens proporcionadas aõ acerto da combina^aõ das piedidas, que o dito Concelho deve discutir.

O Presidente da Provincia, o Secretario, e o Commandante das Armas, naõ podem ser eleitos piembros do Consellio Provincial.Tudo o mais que concerne a norma das Ses- soens, ao tlicor de votar, a policia, e á nomeaçaõ dos empregados no serviço dp Concelho, está pres- cripto na Carta de Lei de 27 de Agosto de 1828,Os empregados no serviço deste Concelho saq um Porteiro, um OíFicial do expediente, registo, e guarda dos Livres da Secretaria, e dous Ajudantes da Casa do Concelho.
O Porteiro ganha 240v$000 reis de ordenado permanênté pela Provisão do Presidente da Provincia de 19 de Novembro de 1829 em observância do Titulo 7.° Artigo 91 da Carta de Lei de 

27 de Agosto de 1<S28, devendo comprir as obri- gaçoens descriptas no Artigo 92 da referida Car .̂24 ' ' ■ ^  "
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tá  de Lei.O Official do expediente vence á gratifica- çáõ de 30^000 reis por mez durante o tempo de Sessaõ. Cada um dos Ajudantes tem a gratificaçaõ mensal de lõĵ OOO reis no tempo da actividade do 
Goncelho.Na Capital da Província^ e em cada uma das éuas Villas, ha uma Camara Municipal, á qual compete o governo economico e Posturas poîiciaes dentro dos naturaes limites assignalados ú suaju- 
risdicçaõ teiTitorial sem a mais leve n ie lla  de jurisdiccaõ contenciosa. A Camara Alunicipal da: Metropoíi da Provincia he composta de nove Vereadores: e a das Villas de sete. Elles saõ eleitos em Assembleas Parochiaes na forma das Instruc- 
çoens aiithorisadas pelo Decreto datado do primeiro de Dezembro de 1828. O Presidente d’esto  Camaras he um dos Vereadores que se distinguir entre elles pela maioria de votos. He da compe- éencia das Camaras Municipaes nomear o seu Secretario, um Procurador, um Porteiro, um ou mais Fisca- es e seus Suppientes: cujos empregailos servem quatro annos, periodo marcado pam o exercício das funcçoens dos Vereadores. Tudo quanto diz respeito as obriga- çoens d’estes empregados, ás funcc;oens Blunicipa- és, ás Posturas de policia e applicaçaõ das rendas do Concelho, acha-se estatuido ]>ela Carta de 
Lei do primeiro de Outubro de 1828.O poder judicial compoera-se de Juizes, e' 
áe Jurados, assim no civel como no crime. Esta instituição criada pelas Leis constitutivas da Sociedade tem Leis particulares, <pje a regulaõ: e para o procedimento juridico cumpre-lhe observar as Leis a este respeito emanadas da Assemblea Ge
rai, e sancionadas pelo Imperador*.
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Para começo dos Processos ha um Juiz da Paz, e um seu Supplente em cada Freguezia. Fs-; tes Magistrados IMunicipaes, que nos fazem re* cordar os Avindòres criados por El Rei Dom Ma« noel no seu Regimento de 20 de Janeiro de 1519, saõ eleitos pelo mesmo tempo e maneira, porque se elegem os Vereadores das Camaras Municipars es: e os attnbutos de taes Magistrados estaõ desi-» gnados nas Cartas de Lei de 15 de Outubro de 1827, e de 6 de Junho de 1831,
Os Juizes de Direito saõ os Magistrados pu-? blicos, que ficaõ apontados no logar que trata do antigo governo; e accrescendo o Juiz de Fora da Villa de Camuta que foi criado por immediata Resolução de 29 de Novembro de 1824, e por Carta Imperial de 19 de Janeiro de 1825 com of*» denado igual aõ do Juiz de Fora da Cidade,Os recursos forenses tocaõ privatiyamente a jurisdicçaõ da Relaçaõ do Maranhaõ.Para julgar das causas da liberdade da Im-» prensa ha um Concelho de sessenta Juizes de facto, cuja congregaçaõ só tem logar liavendo causas a ajuizar, ou quando extraordinariamente o Pro-? motor do J uízo entende comprometida a seguran*- ça do Estado. O Juiz de Direito he quem por Editaes designa o dia, em que deve congregar-se 

o Jury. A Lei da Liberdade da Imprensa, e o De*«* ereto de 12 de Novembro de 1828, saõ os que daô a norma aõ procedimento d’este Concelho.Quanto á Administração, Arrecadaçaõ, DistrL buiçaõ, Comptabiiidade, e Fiscalisaçaõ de todas as rendas publicas da Província, tudo deve ser feito por uma Thesouraria criada pela Lei de 4 de Outubro da 1831: cuja Lei ainda naõ teve obser^ 
vancia nesta Provincia porque se naõ tem con-



cluido o exame do estado da actual arrecadaçaõ e distribuição das suas respectivas Rendas Nacio- naes segundo esta prescripto na mesma Lei.Esta Thesouraria, que he subordinada aõ T ribunal do Thesouro Publico Nacional, compoem-se de um Inspector da Fazenda, de um Contador, e de um Procurador Fiscal: e tem uma Contadoria^ uma TI tesourai ia, e uma Secretaria.O Inspector da Fazenda he o Chefe da Thesouraria da Provinda: elle despacha diariamente os negocios do expediente. O Contador, e o Procurador Fiscal, assistem aõ despacho, tendo somente voto consultivo. Elles saõ responsáveis pelos seus pareceres, que forem contrários ' s Leis, ou contra os interesses da Fazenda, e de terceiro se íbrem manifestamente dolosos.Pertence aõ Inspector da Fazenda a fiscalisa- çaõ da arrecadaçaõ^ aduiinistraçaõ, distribuiçaõ, e comptabilidade das Rendas da Provinda: compete-lhe a pratica das deliberaçoens do Tribunal do Thesouro, a inspecçaõ de todas as Administraço- ens. Recebedorias, e Pagadorias das rendas publicas da Provinda, e dar aõ Presidente em Concelho o Balança da Receita e Despesa do amio findo, e o orçamento do anno futuro, e o mesmo aõ Concelho Geral da Provinda ate aõ dia seis de Dezembro, devendo também ministrar aõ mesmo Concelho as diluddaçoens, que elle julgar necessárias,O Contador da Fazenda debaixo da direcção do Inspector he quem regula na Contadoria o trabalho da escripturaçaõ e comptabilidade das Rendas publicas da Provinda, tendo por base a escripturaçaõ mercantil por partidas dobradas, e toma conta a todos os Administradores, Contadores, Exactores, e Distribuidores das mesmas Rendas.

I'
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quaesqner que sejaõ as suas denominaçoens.
loca aõ Contador fazer passar as Quitaçoens^ que se derem Ls Estaçoens, ou indivíduos, siibscre- vendo-as depois de examinadas; fazer escripturar pelo Oííicial-maior o Diário, e o Livro Mestre; e determinar os livros auxiliares, que forem precisos para facilitara escripturacaô do mesmo Diarioi
O Procurador Fiscal he o membro da The- souraria da Província que interpõem o seu juizo por escripto sobre tudcs os ntgocios da Thesou- raria, que versarem sobre objectos de comprimen

to de Lei: pertence-ihe promover o contencioso da Fazenda Publica, fiscalisando as execuçoens d’ella, indicando os meios legaes para compellir os devedores tardios, e representar a negligencia dos Juizes encarregados das mesmas execu^oens, e propor todas as medidas que entender necessárias para o nielhoramento da Administração, Arrecadaçad^ Distribuição, e Fiscalisaçaõ das Rendas Pul)licas.O Thesoureiro da Fazenda he o Cuarda da Cofre da Thesouraria da Provincia: elle cuida debaixo da direcção do Inspector da Fazenda de receber, guardai', e distribuir todas as Rendas Pu- bbcas, que forem arrecadadas na Provincial e a- presenta aõ Inspector da Fazenda nus dous primeiros dias de cada semana o Balancete do Cobe da semana precedente, e o de cada mez authenti- eado  ̂com os competentes conhecimentos em forma e assignados por elle, e pelo primeiro Escriptu.- rario, que lhe serve de Escrivão.
A Secretaria he a repartiçaõ por onde o Inspector da Fazenda faz expedir suas resoluçoens e ordens. Alem do expediente a seu cargo compete-lhe igualmente a expedição dos Tiíuíos, ou Diplomas dos empregados da Fazenda da Provincia,
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a escriptíiraçaõ das condiçoens dós Contratos e Ad  ̂niinistraçoens de Rendas Nacionaes, e seus respe^ ctivos AlvartxS de coiTente. O numero de livros necessários para a escripturaçaÕ he determinado 
pelo Inspector da Fazenda.A correspondência da Thesouraria da Província com o Tribunal do Thesouro, a d'este com aquel- la, faz-se pelo intermédio do Presidente da Pro- vincia, o qual pode fazer as observaçoens, que jul
gar convenientès.Todas as disposiçoens do Alvará de 28 de Jur nlio de 1808 nos Titulos 3.° 4.*̂  oP 7P  e 8.^ fazem parto integrante d’esta Céj em tudo que por «Ua- naõ flĉ . revogado.Na correspondência OíTicial, Requerimentos^ e mais papéis, (jue forem á Thesouraria, tem o ^ Inspector da Fazenda o tratamento de Senhoria, | í̂ í1 se outro maior lhe naõ competir.
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R epartiçoens da A dmiiíistraçaõ
ECOÂ OMICA,
pRlfandega*

r;

Esta Repartiçaõ consta do mesmo numero dô-R- Empregados, que se achaõ descriptos debaixo de Ri  ̂igual titulo na parte, que trata da Forma an- l|i«i tiga da Administração economica e civil; e s6 ha 
a notar que actualmente o Porteiro percebe desde Junho de 1832 o ordenado de 300^000 reis, i

Mesa das diversas Rendas e Consulado.

U m Administrador com o ordenado 
d̂e , ,  • • • •
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U m E scrivão ........................... .. 7 . . 640^00í>Um Thesoiireiro........................... , . 560^000Quatro Escripturarios: cada um . . . 480$000 Bous Amanuenses; cada um . . . . .  400$000 ̂ Quatro Guardas: cada u m ...............240;§()00Oito Agentes: cada um . . . . . . . . .  120$0Ü0
\ Ha também um Patraõ do Escaler do Consu- íado que vence 400 reis diários: e quatro 3Iari- nheiros, dos quaes cada um ganha uma pataca por dia.

Esta Mesa das diversas Rendas e Consulado foi criada por Oecreto e Instrucções de 4 de F e vereiro de 1823, e estabelecida no Para. por Provisão do Thcsuro Publico de 22 de Janeiro de 1831.
Os Réditos dVsta Mesa no anno de 1832 soma- raô êm 109;290y^l82 reis.

Mesa da Es l̂wa.

Ura Administrador com o salario an-p imal d e ............... ......... ..................... ‘ . . . 600^000I Um Escrivão .............................................. õOCgOOODous Feitores: cada um . . . . . . . . .  400y^000Quatro Guardas: cada um ............ .. 180^000Esta Mesa foi estabelecida por Decreto de nl 31 de Março de 1821: e principiou o expediente ó̂ do seu despacho em 18 de Outubro de 1828.Os eraolumentos dos despachos, que se íàzem C por esta Mesa, saõ pagos nas Repartiçoens da Al- 5i landega a que elles competem na forma expressa- 
i  da na respectiva Lei.Os Feitores e os Guardas, pagaõ Novos Direitos iiia  conformidade do Regimento da Chanceliaria, & l̂É percebem somente o ordenado.
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{176] E xsaio C orografico 
Correio Geral.

Um Administrador com o salario an-
, 5mial ....................................................     400^000Um Ajudante do dito 300^000Uin Praticante e Porteiro simulta- , ;neamente...............................................   200^000 fjít 'Um C orreio .......................................... 146^00 j fi

Esta organisaçao he conforme o Depretp de H j I ^íle Julho de 1831,
Arsenal de Guerra,

D irector................................Ajudante do D irector..........A lm oxarife.................Escrivão............Escripturario . . .Amanuense , » . ,F i e l ................. ..Apontador . . , .
Poi'teiro . - . p .Ajudante do Porteiro . . . . . .Cinco Guardas des Armazéns 
Pedagogo dos Aprendijíes Menores Para estes Logares excepto o Director e seu , Ajudante foraõ nomeados os Empregados na escrip^ turaçaõ da Intendência da Marinha e Armazéns extinctos pela Carta de I.ei de lõ de Novembro de 1831 com os mesmos salarios que ali venciaõ^ até que o Supremo Congresso Nacional aprove os que íòraõ designados pelo Presidente em Concelho,  ̂Vejaõ-se esses salarios nas ditas Repartiçoens no 

íintigo governo. xO Director e o seu Ajudante vencem o soldç'

■ r
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das suas Patentes, e a gratificaçaô de segunda classe conforme a Tabella do Decreto de 28 de Março de 1825.
O Arsenal de Guerra foi criado por Decreto de 21 de Fevereiro de 1832, e Regulamento da mesma data para a sua administraçao geral. O estabelecimento d’este Arsenal principiou nesta Província no primeiro de Julho do mesmo anno, reformando—se o antigo Trem de Artilheria.
Pelo dito Regulamento pertence aõ Director a administraçaõ geral do Arsenal, sendo sujeito aô Presidente da Província, cujas ordens faz executar: e nada pode dar ou franquear para fora do Arse

nal sem ordem por escripto do nxesmo Presidente.
Aõ Ajudante do Director toca particularmente a direcção das Officinas, a educaçaõ dos Menores, substituir o Director no seu impedimento, e outras mais obrigaçoens descriptas no Regulamento.O Arsenal deve constar de cinco Armazéns: o Primeiro de Artilheria, e seus pertences: o Segundo do Armamento de Tnfanteria e Cavallaria : o Terceiro do Equipamento geral: o Quarto de Matérias primas: e o Quinto de Qbjectos manufacturados.
As Oílicinas saõ vinte e uma : e estas divididas em sete classes. A 1.̂  consta de Carpinteiros de construcçaõ de Reparos e Maquinas; de Carpinteiros de obra branca; de Torneiros; e Tanoeiros: a 2.  ̂ de Coronheiros: a 3.  ̂ de Ferreiros, Serralheiros, e Espingardeiros: a 4."̂  de l^atoeiros, Instrumeriíistas, e Funileiros: a 5.  ̂ de Corrieiros, Selleiros, e Sapateiros : a 6.  ̂ de Alfaiates, Ban- deireiros, e Barraqueiros : e a 7.*'‘ de Pintores, Es» cultores, Desenhadores, e Gravadores.25
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Esta he a- classiâcaçaõ e ouganisaçaõ das O flU- cinas  ̂ que a Lei estatuk) tanta para o Arsenal de  ̂Guerra da Corte do Rio de Janeiro como para osî At’senaes dê  Guerra das Proviiicias designadas na mesma Lei. Porem actualinente- no Arsenal d*esta- Provúncia naõ operaõ todas as Oílicinas acima in«, dicadas porque ainda se naõ achaõ estabelecidâs 
segundo: a urgência que d’ellas ha.Pelo mesmo Regulamento de ve haver dentro do ; 
recinto • do Arsenal um certo numero de Menores fixado pelo. Presidente da Provincia ú vista da consignação decretada para as despesas d’estes Menores ̂  e do numero e importância das suas Offi- 
einas.Os Expostos, os Orfaõs indigentes, e os Fi* lhos.de Pais, que apenas tem . os meios absoluta- mentCi precisos para acudir ás suas necessidades; reaes  ̂ e ás da sua.Familia, saõ os uniços a quem o Regulamento concede hospicio para serem edu
cados na qualidade de Aprendizes do Arsenal de 
GuerraO Pedagogo tem a »seu cargo debaixo da ins- pecçaõ do Ajudante do Director a educaçaõ mo- 
raty e arranjos domésticos dos Menores: cuida da comida, lavagem da roupa, e mais objectos indis-. pensaveis: e para este fim deve morar na mesma casa, onde elles se acharem alojados.A Pedagogia comprehende o ensino das primeiras Letras pelo methodo Lancasteriano, e o Desenho: e depois de instituidos em uma e outra, cousa os Menores devem ser applicados a qualquer 
Arte ou Mister para que tenhaõ natural inclinaçaõ; com gênio e desejo de aproveitar.Todos os utensilios, e mais objectos necessa-; 
rios, bem como pedras, papel, tinta, pennas, lapis,
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•' Têâ^âs, é^èaiplárès, t^adàs/* íi#os, St.■ ' é  custa da Caixa d o-A rs^ á l.
tãrŝ èml naval.

H !Difpctor com' o M âo da siia Patente. ^' í ^Escripturát^io das OfficiiíáSf qufe ven-ji t e  . .  ................... .....................................■ Îi. Patfaõ-mòr..........................................Constructor. . .....................................í'í Apontador ..............................................   ^' Ouarda-Poítaõ . ............................   §''íf M estre................ .................................
i C ontra-M estre ...............................................  ^; t; Serventes . . . .  . . ^
j Contra-Mestre de Marinheiros. . . .  ■ $Patraõ da Caleota  ̂ . ^

af Marinheit^òs da 1.̂  e 2  ̂ 'classe . . . .  $‘Grumetes^ qive servem de remeirós. ^•O Director foi estabelecido pelo Decreto <fe 27 de Março de 1S32, qile supprimio a Iritenden- ; da Marinha è Ariiiazens, e que ordenou quetrabalhos do Arsenal Se façaõ debaixo dà dired- V çaõ de üm Gíbcial do Corpo da Marinha Inijpê-s. TÍal norfieado pelo Presidente da Pròvincia, e démodo que tanto no material como ria maô d’obm fee nad dispenda quaritia, que trariscendà a dè dd- us contos de reis.
Ò Escripturario das Ofíicinas foi criado pelo '>.,1 Presidente da Província em 5 de Julho de 1832. - í  Todos os mais empregos faziaõ parte inte-'granle dos (jue compiinhaõ este ramo da força publica rio antigo governo: e os seus respectiVos sa-  ̂I  larios saõ os mesmos de entaõ.
A  Companhia de Pedestres, que f e ia  o res-
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pectivo serviço policial, foi abolida pela Portaria do Presidente da Provincia dirigida á Junta da Fazenda em data de 30 de Junho de 1832 ; e pelo Officio do'mesmo Presidente com igual data aõ Commandante da referida Companhia»Quanto aõs Armazéns supprimidos pelo Decreto acima indicado a Junta da Fazenda no dia 18 de Julho de 1832 acordou nomear um Commissarip e um Escripturario para o expediente do provimento dos effeitos necessários ás diversas Repar- tiçoens : cujo provimento só pode ser effeituado pelo dito Commissario, recebendo elle ordem explicita subscripta pelo Escrivaõ Deputado da mesma Junta, aõ qual d’alli em diante pertence inte- 
Wnamente o despacho d’este estabelecimento pro- visorio.

Foraõ também extinctas as très Fabricas de madeira, que eraÕ a de Monte Alegre estabeleci- cida em 27 de Junho de 1799, a do rio Ubaá estabelecida em 21 de Maio de 1828, e a do rio Mojú estabelecida em 17 de Maio de 1830.Neste Arsenal desde o anno de 1761, em que elle foi fundado, até o de 1821 se accrescentou aõs vasos da Real Armada uma Náo de 74, cinco Fragatas de 44, quatro Charruas, quatro Brigues, e doze Chalupas Artilheiras; e no de 1826 se começou a construcçaõ de uma Fragata, que ainda se conserva na envasadura.

I '
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Pagadoría das Tropas.

Um Pagador........................................  300(^000Um Escripturario.......... .................... 200^000
Esta Pagadoría foi estabelecida por Decreto de
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10 de Abril de 1832.
y Pagador.he sujeito aò Presidente da Pro- vincia, aõ qual elle se dirige em todos os casos, eni que na Corte do Imperio o deve fazer o Director do respectivo Arsenal de Guerra aõ Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra se

gundo se acha especificado no Regulamento da Pa- gadoria das Tropas da Corte e Piovincia do Rio 
de Janeiro: por cujo Regulamento se deve reger ■ e Pagador das Tropas do Para em tudo o que toca aõ pagamento, expediente, e mais obrigaçoens no dito Regulamento enunciadas.

Pelo intermédio do Presidente da Provincia recebe esta Pagadoria as ordens do Ministro e Secretario de Estado dos JNegocios da Guerra, aô qual ella he subordinada.
O Escripturario entra na formatura da Pagadoria conforme o Artigo 3.^ do Regulamento, que assim o estatue para as Guarniçoens compostas de dous Corpos de Tropas do Exercito. O mesmo Artigo também prescreve que haja mais de um Escripturario por cada dous Corpos, que accreseerem.
O Pagador recebe pessoalmente da Junta da Fazenda, ou da Thesouraria Geral quando esteja organisada, o dinheiro, com que elle deve fazer o pagamento das Tropas, e Despesas Militares.

Hospital RegimentaL

ü m  Ajudante.....................................  ^Amanuense com a gratificaçaõmensal de . ..................................................
Um Cirurgiaõ-mor alem do soldo a gratificaçaõ d e ..............................................25^000

r.
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Dous Ajudantes do dito: cada hum .CQm a tneusal de . ^. . . . . .  .  ̂ âOjJOOO• Uni .Hcdicp Comiltaí^^;tiíijcaçaõ aaippsál de . \ 4 0 ^ 0 0  Enfermeiros: cada ura com a gratifi-
caçaõ diaiia de........... ................................. ^lOd“ jCosinheiro, ,e uma Partida, de fiicbina .

Srif
'1 ■í

O Agente he um Official subalterno escolhido á plux'alidade de votos pelo .Concelho Adminis- gtrativo do Batalhad, que estabeleceo o Alvará de 12 de Março de 1810; e tem de gratificaçaõ a dispensa de todo o serviço durante o tempo da .agen- 
-cia Hospitaleira, a qual he de très mezes para ca- vda nomeado. As compras das dietas, o reparo e  lavagem da roupa, a limpeza e desinfecçaõ .das Eu- .fermarias, e outros mais objectos .necessários, saô feitas pelo Agente: e para isso elle recebe do Concelho de Administraçaõ o dinheiro preciso. A ar- recadaçaõ, fornecimento, e distribuição d ’esses ge
nerös, estão debaixo da sua responsabilidade, e imuiediata iwspecçaõ: e o modo da sua entrega di  ̂aria também se acha explicito no Regulamento do 
Hospital assim comp todas as outras suas obriga- çoens.

O Amanuense h,e um Official inferior nomeado pelo Commandante xlo Eatalhaõ. Alem do Mapa diário das dietas, e da escripturaçaõ nos Livros do Hospital, tem a obrigado de acompanhar os Facultativos durante r.s suas visitas, e deve vigiar os Enfermeiros, e fiscalisar a Cosinha e governo dos empregados nella, e ter a seu cargo tudo o cjíiais que lhe attribue o Regulamento do Hospital.O Medico Consultante só vai aò Hospital 
(í^uapdo fee convocado pelo Cirurgiaõrrraor, o qual o
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chamar^ todâs  ̂aè̂  v<ezes.‘qiUe -õGCôprereifti caso^ graves. Parav o serviço de ura'até dous» Hospeae®-; 

a Lei concede um.iMed-iea  ̂Gonsiiltante: Cf q>iand^ existe mais de um Hospital Regimental deve ha
ver um ̂ professor habil-̂  para-a' pratica'f das- grandes operaçoens nomeado pelo Governo com o titulo de ‘ . Hirectopr dos Hospitaes-Regimentaesy cuja^inspec- Î çaô: lhe he mareada no . Regulamento, e por eilaií̂  it tèm a. gratificaçaõ mensal dê sessenta mil reis.

O < Capellaõ he u ra * de qualquer Batalhaõ que • OvG|rurgiaõ do dia-convocar-oíhcialmente.
Os Enfermeiros saõ escolhidos 'na* classe-do® Soldados pelo Commandante do Batalhaõ. O nu- ‘ tf: mero d’elles he de um para.cada quinze doentes: e as suas obrigaçoens estaõ especificadas no Régulai lamento do, Hospital;
O « Cosinheiroj e aiPartída de fachína, saõ exí- 

i Æftrahidos das. Soldados, pelo Commandante do Bfi- iiltalhaõ. A Partida, de fácldna’he destinada á con^ rCilt duGçaõ dragua, e de * mantimentos, e de outros ^ií objectos- relativos.i aõ  ̂serviço* externo do Hospital.O Hospital Regimental fòi estatuído por-De^ í jih creto de 17 de Fevereiro de 1833  ̂ que abolio os 
i red Hospitaes: Militares^ e deoA Regulamento na mes- f ma data para este novo estabelecimento^Para ass despesas, da cura- dos- doentes- se es- . k  tabeleceo que entrasse no Cofre do Concelho Ad̂ - T̂f ministrativo do.; Batalhaõ-os vencimentos de P rêt 

e Etape pertencentes as diversas. Praças, que-pre- 'íi cisassem; de cura.
Os. Oíliciaes podem curar-se neste Hospital; jf e: nesse caso-perdem metade do soldo." O fornecimento dos Remedies he feito pelo ; JBòticariof que o tenha» arrematado em Hasta cele- 

' .t hcadax perante um. Gonceltio . extraordinário com«



*T'íi

' IP '‘
iiiii

i ;>?i! ij',

;m'

E nsaio C orografico

posto (ÎO Commandante das Armas, dos Gommantes dos Corpos, do Director dos Hospitaes Regi-^. 
mentaes, e dos Ciriirgioes-mores.

Secretaria do Govemo da Província:
J» ■ . • • "Compoem-se esta Repartiçaõ de pessoas em numero idêntico aõ que existia no tenipo do antigo systema politico; os ordenados individuaes saõ também os mesmos excepto o Secretario, que pela Carta de Lei de 20 de Outubro de 1823 pas-) 
sou a ter o mantimer > de J;400jj^000 reis.

Corĵ o Militar,

(TJ'.'

'lit I

ii:,í
’í ’

A Força Militar da Primeira Linha, que ul-f timamente havia no antigo regimen politico e civil do Reino Unido de Portugal, Brasil, e A1-: garves, reduzio-se em 1827 á composição de do-) us Batalhoens de Caçadores distinctos }»elos Nu4  ̂meros 24 e 25, e de um Batalhaõ de Artilheria* i de Posiçaõ assinalado com o Numero 12: tudo na conformidade do Decreto do 1 de Dezembro de> 1S24, que estabelecera a nova organisaçaõ do '' 
Exercito do Brasil,Actualmente (1833) a Força armada he com- posta de dons Batalhoens, um de Caçadores aba-)jj: rí lisado com o Numero 16, e o outro de Artilhe- ph.. ria de Posiçaõ distincto pelo Numero 5: cuja f o r - c ça organica foi accrescentada passando de quatro4  a oito Companhias a fim de poder dar Destaca-I^K- j mentos para as Províncias do Maranhao e do P i-y  ̂

A este Batalhaõ de Artilheria está addid^^ 
uma Companhia de Artifices com exercicio jao Ar^
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senal cie Guerra: e presentemente ella tem um numero de praças por extremo inferior aõ da sua lo- taçaõ determinada pela Lei de 24 de Novembro de 1830’ da fixaçaõ das Forças de terra.
Ha mais uma Companhia de Guardas Mu- iiicipaes Permanentes composta de cem homens; numero insufliciente para quando medidas de pre- cauçaõ exijaõ fecundar a Cidade de dia e de noite i;om Patrulhas.
Ha também um Batalhaõ de Guardas Nacio- naes, tanto na Cidade, como nas Villas, regulado se- giincío a força numérica da populaçaõ local: o da Cidade consta de oito Companhias, quatro no seio ila mesma Cidade, e quatro dentro do seu Termo.Os Guardas Municípaes Permanentes foraõ criados pelo Decreto de 22 de Outubro de 1831: e os Guardas Nacionaes pela Lei de 18 de Agosto do mesmo anno, e Decreto de 25 de Outubro de 1832, que trata de novar ou alterar o que se íiçhava prescripto aÕ mesmo respeito n-aquella Lei.Com a criaçaõ d’estes Guardas Nacionaes caraõ invalidados e supervacaneos todos os Regi^ mentos de Milícias da Província.
O governo da Força armada circunscripto á- disciplina e regimen economico da Tropa he confiado pela Carta de Lei de 20 de Outubro de 1823 a um Ofíicial General ou Superior, que entaõ se denomina Co.mmandante das Armas. E pelas Ins- trucções de 8 de Abril de 1820 lhe foraõ especi- íicados os limites da sua jurisdicçaõ. A este Ofh- cial pelo Decreto de 17 de Fevereiro de 1825 compete alem do soldo da sua Patente, cavalgadu- ras, e mais vencimentos a ella relativos, e a gratiíi- caçaõ mensal de duzentos mil reis: porem pela /jei do Orçamento de 15 de NovCiiibro de 1831-
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se lhe agorentou esta gratificaçaõ, convertendo—a na quantia de oitenta mil reis, é dando-lhe quatro cavalgaduras, uma e outra cousa estabeletidas para o Commando de Erigada pela abelian mandada observar pélo Decreto de 28 de Março de 1825,Para o conhecimento e decisaõ dos delietos commettidos pela Força armada, e processados e julgados nos Concelhos de Guerra estabelecidos pelos Capitulos X. do Regulamento de Infanteriâ, e XI. do Regulamento de Cavallaria, de 18 de Fevereiro de 1763, e regulada a sua pratica pela critério do Alvará de 4 de Setembix) de 1765, ha uma Junta de Justiça estabelecida pela Carta Regia de 29 de Novembro de 1806. Esta Junta for*» ma-se do Presidente da Província, de tres Magistrados, ou na sua falta de tres Jurisconsultos, ou na falta d’estes de tres Vereadores da Caraara Mü- nicipal, e de tres Oíficiaes de maior Patented dã Capital com exclusaã do Commamlante das Armas^ e dos Qíhciaes que composeraõ o Conselho de Guerra. A Sentença desta Junta he dada á execução, sem mais recurso algum excepto o de revista do procedimento Juridico criminal, e do respectivo juiaG 
Joegai

Succinto bosquejo historlco do Corpa 
M ilitar do Parà^

Vários periodos da Historia do paiz manifestao 
clara e evidentemente que a Força armada do Pará sempre na guerra soube cortar grossíssimos lou
ros de valentia.Os Francezes, os ílollandezes, e os Inglezes,^, que ora uns ora outros em diversos tempos ensaia-, 
raõ plantar Colonias, guarnecendo as margens (io.

U'

e k
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Ama2anas « algiimas flhas do archipelago da sua foz com Fortalezas e €asas Fortes, que Ihes segurassem a posse do territorio, e a corrente do rio correspondente aõ mesmo territorio para facilidade do seu reciproco soccorro, e para abrigo das suãs feitorias em caso de ataque; confiados igualmente na cooperaçaõ mecanica dos índios do Cabo do Norte ê  da Costa boreal da Ilha grande de Joannes, nunca poderão reduzir a eífeito as suas vistas ambiciosas porque o destemido arrojo do Soldado Paraense, a quem nenhum vulto de perigo descorçoa, la lua fracassar as suas Fortalezas e as suas casás reforçadas, e pôr em desbarato e logo em fuga desentoada os seus navios, cujo grande porte naõ acanhava o animo da Tropa postoque embarcada em canoas ligeiras, as quaes nesses tempos antigos eraô as Escunas ou Brigues mais azados para todos os movimentos e operaçoens por agua.
Os Officiaes Militares d’essa época sabiaõ bem o modo, por que podiaõ servir-se da força das extraordinárias deíezas, que a Natureza liberaliza a este paiz: nelles luzia para a resistência o verdadeiro systema de operaçoens adaptadas aõs princípios geraes da Topograph ia e extensão dos meios oa Provincial e como a sua maxima era ser a pres- tesa quem acondicionava o surtir das empresas, por isso as suas disposiçoens de guerra foraõ sempre coroadas de exito feliz.
Este mesmo espirito militar desferido debaixo de um considerável gráo de energia por aqiielles antigos Soldados, que rociaraõ as esbranquiçadas espadoas do Amazonas com seu valente sangue que impávidos vertêraõ, despedindo da vida a numerosos inimigos até aquelles mesmos, que se émborca- yaõ nas ondas para fugir nadando, também se pa-
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tenteou fora do horisonte da Província duas vezes igualmente esforçado: e d’esta arte as Tropas Paraenses figurando com egregia fortaleza no the- atro da guerra constituiraõ-se dignas de occupar a mais gloriosa plana nos Fastos da sua Provincia. A primeira prova de valor em combates acerrima- mente pelejados alem do âmbito da Provincia foi no anno de 1G42 quando marcháraõ a auxiliar os moradores da Cidade de Saõ Luiz do Maranhaõ, que debaixo do mando de Antonio Teixeira de Ãlello renhiaõ mui ferrenha briga com o Governador Holiandez Pedro Politico para desassombrar o território da presença dos seus pérfidos invasores e quebrar os afrontosos ferros em que gemiaõ cruelmente atados. E  a segunda foi produzida na invasaõ da Colonia Franceza de Cayena valida- mente presidiada; a qual vio-se occupada depois de padecer o brio dos ataques, que reduzirão e coangustaraõ os Francezes á necessidade de renderem com eíFusaõ de sangue as Baterias mais dignas do seu desvelo para disputar a irrupção pelas entradas do continente, que dirigiaõ á Capital da Colonia; da qual eífectivamente as Tropas P araenses se apoderaraõ no dia 14 de Janeiro de 1809, tendo sido assignada a Capitulaçaõ no dia 12 do referido rnez, e anno.A disciplina da Força armada do Pará, que foi a mesma que em 1661 o genio militar do JV^- rechal Schömberg havia infundido no Exercito Portuguez, e a mesma que depois fi3ra estabelecida pelo Regimento de 20 de Fevereiro de 1708, * cahio em languor e declinaçaõ progressiva assim í no intervallo, que medeou entre os referidos annos, f como 110 intervallo volvido entre 1708 e 1753; en- taõ se vio o refugo da Republica alistado para a ^
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defeza do Estado; as deserçoens frequentes; nenhum temor das Leis Militares contrastar o animo de taes Soldados ; os Commandantes sem meios de sustentar a sua autboridade; e os Officia- .es inhabeis, uns por sua idade provecta, outros porque a deterioração da saude cs fizera sair do indispensável gráo de actividade, outrcs cuja idoneidade consistia em terem feito despesa em reparos e construcçaõ de Fortalezas para exercerem os postos por taes requisitos conferidos^ e outros fihaimente por se occuparem em misteres des- conformes da Profissão Militar, em cujo numero houveraõ dous Alferes, um que era Alfaiate e outro Ferreiro, os quaes ultimamente pediraõ a sua exclusaõ do serviço.
No fim do segundo dos apontados intervallos a presenf-a. dos dous Regimentos de Infanteria levantados de novm na Cidade de Insboa para for- miU’era a Guarniçaõ regular do Pará mudou iii- teiramente a face da lastimosa situaçaõ de uma Tropa debilitada em força, e composta de Offici- aes sem instrucçaõ, e de Soldados sem discipli

na, sem roupa, e sem armas sufficientes. A estes dous Regimentos foraõ adunados os Oiliciaes In- leriores, e Soldados, que das reliquias ainda subsistentes das Companhias avulsas se devia aproveitar e habituar de novo aõs exercicios militares segundo o seu estado de vigor e actividade; e os Officiaes foraõ contemplados na presença de exac- tas informaçoens, a que mandou proceder o Mo- narcha, sobre os seus prestimos, serviços, e antiguidades, para a numerosa Promoção, que abran- geo a Officialidade Europea e Americana, e que se publicou em 12 de Janeiro de 1754.
Era de esperar que a disciplina chegasse a es-*̂

nil
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t et> stabeleeer-se corn solida firmeza se os Chefes d^es- tes Regimentos, que eraô Oificiaes dignos,, naô fossem taô brevemente desviados do Comtoando para irera governar o Maranhaô, e Geara, e o Pi- auhy. Ainda bern naô tinhaô os ditos Regimentos um anno de estada ja o Brigadeiro Gonçalo Pereira Lobato, Ghefe do Regimento denominado da Cidade, se vio destinado a ir, como foi, governar a Provincia do Maranhaõ,D’esta curta permanência dos primeiros Chefes e Oflíiciaes Superiores no governo dos mencionados Regimentos resultou entibiar-se pouco a pouco a disciplina, e introduzirem-se na sua constituição interna quasi as mesmas alteraçoens es- senciaes, que haviaõ reduzido em tempos antigos as Companhias avulsas aõ estado de naõ poderem ser o instrumento da defeza da Provincia. Um tanto atalhou o progresso d’esta decadência a ordem do Gabinete dirigida em 1773 aõ Governa- nador e Çapitaõ General Joaõ Pereira Caldas para dar á execução o Regulamento de 16 de Fe
vereiro de 17d3, que fora dado em Portugal para o Exercido e Disciplina dos Regimentos do Exercito entaõ sobmettido aõ mando do Marechal General Conde de Lippe, o qual acabava de mudar inteiramente a Constituiçaõ Militar Portu- gueza pela adopçaõ dos principios da Constitui- çaõ Prussiana, cujo Regulamento resumido era a- 
quelle que o indicado General do Pará recebera para o fazer praticar.A observância da lei e norma d’este Regu
lamento naõ esteve muito tempo isenta de negligencias, e de introducçoens abusivas em prejuiso e perturbaçaõ da disciplina. E dos dous Regimen
tos o intitulado de Macapá mais atrazamento pa-
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. deeeo eni' suar instriicçaô durante o diuturno es- paço de tempo que residio destacado na Villa de Jv €haves corn o pretexto d’ali poder guarnecer nia- Ms promptamente quaesquer pontos da foz do Ama- 
r-Hi zonRs em caso de urgente conjuctura. Êssas ne- ‘i; glîgencias pois e introducçoens abusivas tiveraÔ taf força que nera ainda depois da appariçao do Regi- mento denominado de Estremoz expedido do Rio de Janeiro* em principio de 1803 loi possivel corn 'N este pptimo exemplarîo de disciplina melhorar a  ̂üttl exercicio e a instrucçaô do Regimento, que guar- F^inecia a Cidade.
>8 A isto occorreo o MinîsterioPortuguezman- 

î: «I dando o Brigadeiro Jeronimo Jose Nogueira de 
Andrade com o titulo de Commandante das Tro- pas para nesta qualidade exercitar os Corpos do. ^  seu Commando, e promover a instrucçaô dos Oiíi- "»ífjciaes seus subordinados, e ter vigilância e cuida- T^do na conservaçaõ das Fortalezas, Armas, Muni- v-^çpens, 6 mais petrechos de Guerra.

( O Governador e Capitaô General Jose Nar- ^«liciso de Magalhaeiis de Menezes, que pouco de- sueçedeo na administraçaõ da Provincia aÕ Conde dos Arcos, cora o qual aquelle Brigadeiro viera de Lisboa, cooperou acerrimo para erigir so- í>«bre tantas ruinas, que caracterizavaõ o triunfo da negligencia, õ verdadeiro metliodo de servir, ins- . y^tknindo as Tropas na Arte Militar. Entaõ se vío 
emendar radicalmente os defeitos admittidos e pre- )í dominantes, e estabelecer-se o legitimo pé dos dí- versos Corpos, os quaes progressivamente se fo- Jôiraõ animando do melhor espirito militar, sendo-aò. mesmo tempo providos do necessário, e adiantan- ' dl do-se tanto a instrucçaô nos princípios fiindamen- 

>fiitaes das Evoluçoens e no manejo das Armas, qua
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as Manobras eraõ executadas com a devida precisão e celeridade, e por este estado de instruc- çaõ e agilidade, que tanto os subsidiou na invasaõ de Cayena, adquiriraõ a gloria de poderem ser considerados dignos de hombrear com as melho- 
res Tropas da Europa,Os mesmos Regimentos de Milicias chegá- raõ a estar a par dos Regimentos de Primeira Linha tanto em pericia, como em disciplina.Foi entaõ (1808) que também o Corpo de Ar- tilheria de lÁnha teve o seu Campo de Instruc- çaõ, onde recebeo liçoens sobre o uso pratico de* artiíheria pesada, que guarnece as baterias de Sir tio, de Praça, e de Costa: sobre as Manobras de Baterias de Campanha: sobre as Manobras de for  ̂
ça: sobre o modo de conduzir, émbarcar, collocar, vestir, atracar, desatracar, encavalgar, e desenca-« valgar as peças; e sobre a Theoria pratica da Ballistica em todas as circunstancias ordinárias, que na Guerra se apresentaõ, para que se cons  ̂
títuisse percuciente ; isto he, para que ella fosse nos seus tiros furiosamente certeira sem lentidão ou grande intervallo de uns a outros. He este o objecto especial do seu uso ; e he so assim que eF la deixando de ser um espantallio fatal aõs que' a arrastaõ pode ser considerada a primeira Ar-' ma de um Exercito, e como tal decidir a luta 
decretoriamente. Foi neste sentido que disse Q Conde de Maistre.

Au moindre interet qui divise Ces foudro}-antes majestés, Beilonne porte la réponse,E t toujours le salpêtre annonce 
Leurs meurtrières volontés.

1
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O Soldado Paraense alem de soíTrer sem mur* murar os mais assiduos trabalhos, os soes ardentes, e as impetuosas chuvas, possiie ainda duas preciosas qualidades, que caracterisaõ um excellente guerreiro, a frugalidade, e a submissão cega e material. A primeira facilita a mobilidade das orças activas, naõ exigindo grande aprovisionamento de muniçoens de boca, que de ordinário embai aça a celeridade das Xropas destinadas a opera.çoens iongiquas; e a segunda concorre muito para o bom eííeito dos planos de campanha, em cuja execução a Plistoria da Guerra nos diz que muitos Ojíiciaes distinctes pela extensão do seu genio miíitar virão transtornado o seu projecto pcla fallencia d’esta submissão no momento mais oportuno, em que elles tiveraô a possibilidade de. executar as disposiçoens relativas aõ seu plano.
Ainda que se naõ deva amar aguerra porque ella considerada h luz de uma íilosolia desassombrada de preoceupaçoens he merecedora de toda a detestaçaõ, com tudo como o estado político e mo- raPde todos os Povos do Globo, que habitamos, naõ augura a possibilidade d’elles existirem para todo o sempre n’aqueîla situaçaõ placida e fausta, em que o celebre Francisco de Voltaire diz (a) que estivera a Europa depe is da paz de Aix-Ia~Cha- pelLe feita era 1748 ató aõ amm de 1758, deve-se .ter attençaõ e respeito cora os homens, que se con- sagrao ou saõ chamados para o exercício das Armas. Cidadaõs, que por uma profissão particular protegem as propriedades, a honra, e as pi’oprias vidas dos seus Concidadãos; isto he, que expõem n sua vida na defeza externa, e no apoio da or- — -______
(a) 8iecle de Louis X V , Cap. 31.■ 27
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dem interna da sua Naçaô, merecem distîneçoens e honras, e naô abatimento e desprezo: por quanto d’esses dons objectes, a que elles saô dedicados pelo Governo, dependem a conservação, a prospe
ridade, e o augmente da Sociedade Givii.Naô basta pois aíFectar que se naô despreza 
O Militar: deve-se-lhe mostrar que bem longe de avilta-lo, e degrada-)o das honras, que lhe concedem as Novas Ordenanças, e mais Regulamentos^ ha pelo contrario corn elle toda a consideração, e zèlo. He do grâo desestima, que cada Governo dá á Força armada, que se deriva ó seu aprèçô publico» E- naô se julgue que sein exercito permanente regulado segundo a opiniaõ geralmente adoptada entre as Naçoens cultas se possa fazer jogo ventajeso com as relaçoens politieas e mercantis dos outros Povos da Terra: relaçoens, quê naô cessaõ de concitar collisaõ de intereî»ses entre todos elles. José il . de Alemanha quando Ihe^in^ dicáraõ a demolição dê  todas as Praças dè Guerra e Fortalezas do seii Império porque a conservação d’ellas exigia mui avultada despesa res- 
pondeo ,, Quando as outras Naçoens praticarem o que acabo de ouvir, eu sem a niiniíua hesitaçaô as imitarei „ . E nós á semelhança da maneira de pensar d’este Imperador diremos que quando todas as Naçoens polidas mantem Tropas regulares hè imprudência indesculpável naõ fòzermos o mesmciw
- Uspecifícaçaô das înstîhdçoens générantes 

dos cabedaes da Provinda.
*O nutrimento do Cofre da Thesouraria dá P ro -®  vîneiar' dimana das seguintes institiiiçoens produ-J | |  

ctoras das rendas ãctuaes, «  i-

ii)
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1. ® As Aliunças e os Dizimos dos generös de exportaçaõ: cuja administraçaõ foi regulada pela Carta Ministerial expedida aõ Pi’ovedor da Fazenda em 22 de Agosto de 1758, e pelas Provisoens do Erário de 2õ de Novembro de 1778, e de 28 de Julho de 1783, e Assento da Junta da Fazen
da de 20 de Dezembro de 1791, que foiapprovado pela Provisão do Erário de 16 de Janeiro de 1793, e de 6 de Setembro de 1803, e depois pela Carta ̂ ^Regia de 28 de Julho de 1808, e ultimamente 
pela Provisão, do Thesouro Nacional de 6 de A- gosto de 1S25.>

2.  ̂ O Dizimo e quatro por cento do gado va>* cum,; e cavallar: cuja arrecadaçaõ foi estabelecida pela Provisão do Conselho Ultramarino de 2 de Junho de 1728, e pelo Termo de 4, de Maio de >757, no qual os Criadores se obrigáraõ de seu pro- 
prio movimento sem outra alguma consideraçaõ mais qúe a da sua vontade a pagar (juatro por cento para se utilizarem do gado chamado do vento nos arrebanhamentos geraes.

3.  ̂ Os Direitos de (juinze por cento da Alfândega impostos pela Carta de Lei de 24 de Setembro de 1828. u
4.  ̂ Os Direitos de ancoragem e tonelada regulados pelo Alvará com força de Lei de 25 de Abril de 1818.5. "̂ O Sello das Fazendas de importaçaõ es- tatuido pela Provisão do Thesouro Nacional de 27 de Junho de 1824, e pela Carta de Lei de 6 de Outubro de 1828.6. a O imposto de dons por cento de exporta- çá.õ proposto em 1787 pelos Commerciantes da Cidade do Pará para as obras da Altandega e sua conservaçaõ, e aceitado em 1796, e posto em re-



P 0 6 ] E nsaio C orografico

‘I. ,

Hi:

i ill
ifesv- ■i' /iJi’ l̂ ii

cebedoria na entrada do anno de 1797, e última- mente pelo Alvará de 2o de Abril de 1818.7. a A Terça das Camaras Municipaes exigida pela Lei de 22 de Dezembro de 1761, e peia 
de 11 de Outubix) de 1766.8. a A Décima dos Pi*edios urbanos da Provin- cia estabelecida pelo Alvará com Ibrça de Lei de 7 de Junho de 1808, e poi* outro igual Diploma 
de 3 de Junho de 1809.9. a Os Réditos das Fazendas de criar denominadas Saõ Lourenço, Arari, e Santo Antonio na Ilha de Marajó, sequestradas aõs extinctos Mercenários por Aviso do Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Dominios Ultramarinos de 24 de Março de 1794 expedido na conformidade da impetrada .Bulla Pontifícia de 12 de Novembro de 1787, e pela Provisão do Erário de 1795.10. íi O Subsidio Litterario de uma pataca em cada cabeça de gado vacum regulado peio- Alvará com força de Lei de 10 de Novembro de 1772, e pelas Cartas Regias de 17 de Outubro de 1773, c de 23 de Agosto de 1805.

11. a O Irnpasto de cinco reis em arratel de carne verde estabelecido pelo Alvará de 3 de Junho de 1800.
12. a O Rédito do Cacoal de Villa Franca arrecadado eni virtude da Carta Regia de 12 de Maio de 1798. Este Cacoal pertencia aõ chamado Commum da indicada Villa, e foi encorporado aõs Bens do Estado por determinação da mencionada Carta Regia, que derogou o Directoiio do governo economico dos Indianos.
IS.'" O Sello dos Papéis, e Décima de He- , 

ranças e Legados, ordenado pelos Alvarás de' 10 . de Março de 1797, de 24 de Abril de 1801, dô -ĵ
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27 de Abril de 1802, de 24 de Janeiro de 1804.e de 17 de Junho de 1809.

M.** A Siza (ios Bens de raiz estabelecida pelo Alvara de 3 de Junho de 1809, e Resolu- çoens de 16 de Fevereiro, e de 16 de Setembro de 1818, e Alvará de 3 de Junho de 1829.
15.  ̂ A Meia-siza dos Escravos ladinos deter- ' minada pelo Alvará de 3 de Junho de 1829.
16. “ O Imposto de meio real em arratel de  

carne verde para Quartéis M ilitares regulado p e
la l^ovisaõ do Concelho Ultramarino de 16 de Ju
nho de 1761, e pela Resolução de 17 de Abril do 
mesmo anno, e pela Provisão do Erário de 11 d e  Fevereiro de 1792.

17. “ O Imposto para auxiliar o Banco do Brasil estabelecido pelo Alvará de 20 de Outubro de 1812, e pela Provisão do Thesouro Nacional de 80 de Setembro de 1825, e Resolução de S. M. I. de 12 de Março de 1823 tomada em Consulta doi'J Concelho da Fazenda.
18. “ A Venda da polvora publica ordenada pelo Alvará de 21 de Abril de 1801, e pelo A- viso do Secretario de Estado dos Negocios da Guerra de 26 de Julho de 1808.
19. “ A Receita do Horto das especiarias criado pela Carta Regia de 6 de Junho de 1809.

I n s i i t u i ç o e n s  q u e  f o r m ã o  a  r e c e i t ã  s u ’p ’p l e m o n t c i T  

t e m p o r á r i a  d o  C o f r e  d a  P r o v í n c i a .

, \ l.'» O Subsidio annual do Patrimônio publico lido Maranhaõ ordenado pela Provisão do Erário de 16 de Abril de 1794, e pela Portaria da Secreta- í ria de Estado dos Negocios da Fazenda de 11 de Junho de 1824.
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2.r>vOs;iEmolumentòs da Secretariá do Gdver- - 
no da Provincia exigidos por immediata Resolu- i çao. Imperial d:e 11 .de Dezembro de 1824, e pe- • la Pria\5Ísaõ do Thesouro! Nacional de 5 de Feve^ 
reiro de 1825.  ̂ > ' v...s.a A Quota parte para a Capella Imperial re- - 
gulada pelo Alvará de 20 de Agosto de 1808.4.a O Addimmito, qUe em observancia da Provisão de 5 de Marf;o de 1831 ministi’a o Cofre da i 
Provincia do Aíarannaõ »para 'O/Arsepai ; naval do 
Pará; • v;. - r 1«̂3 >  v'.; j vt;> 5 a A ' Contribuição'para o'oTribunal da Jun-i ta do Cornmercio estabelecida pelo Alvará com for
ça de Lei de 15 de Julho de 1S09-.  ̂  ̂ v iTodas as rendas .. derivadas ^das » instituiçoens suprareferidas montáraÕ a 279:7Í93$569 reis clen- tro do anno economico volvido do primeiro de Jíi» Iho de 1831 aõ idti-mo de Jiinho de< 1832* . ;

. , i f  f, ! /. r ■ :v Í ,  h > .

Ramos da força publica susténtados i. 
pela Mininistraçaõ economical

T i J f V’ ̂ Os-^objectos de despesa^, que a  Thesouraria da 
Provincia deve siistentáiv«aõms seguintes ; jque vaQ expressados em uma espécie deífPaiíta,/onde seraõ ; 
vistas -com distincta se^arBçao as repartiçoens, A 
que elles pertencem.

*N*a- Repartiçaõ  ̂do Ministério 
do Império,

O Presidente da Provincia; a Secretaria do u 
Governo, e o seu material relativo aõ expediènteí ' 2 .°-O. Concelho . Geral, ̂ da Provincia. ' "

3.^ O Concelho do Presidente*. v;.>. : v



 ̂  ̂d Í̂ ÁRa’í
4.° A Instnieçáõ püblicá. ’

" 5'.  ̂ Os Estábelecimèhtos públicos.I 6.° A Cathequesi dos Indianos.■’f 7.° As Obras publicas. ̂ ! . 8.® Os objectos de despesa contingente.I ;; Importou a despesa desta Repartiçaq ein I 15:585^649 reis rio anno econo mico contado do prir 
méiro de Julho de 1831 aõ ultimo' de Junho dô 
1832. ■ ■ ' ' ■ ^

a é

► .X : j ''JRépêtiiçàõ do Mînîstérîo
^ - . . d a  Justiça.•Í'1 &:\V}i'u.!LH írsr:-rrn ^  £'J 2‘*JOOOGO*Uíí; .-•j

p

1.® o  Bispo: os-àeu$ ^OíficiS^ dâ  M Ec- desiastica e do exércicid';E^Scòpa]:'-b Lava-pés, ^Eropinas;^ = ^
2:̂  ̂ A Càthedrâl r Fábrica l Obròs : e Alfai**

nr»
'0 O l'-TiOnCO

> 3,®'Os  ̂Faròchòs daá Fr%uêzias dp Bispado.^ Empregados na Comarca, de B>èleih;do Pára : - ditos iia de Marajó: è ditos na do Rio Nd' g r a .........oóMfí . .o - , ; _ r-íí. , . - o í [  ; vj! .T. áO=sqío\ '-
5.^ As Despesas acçidentaes..^
Mdhtoà " á despesa^ ddsV áRèpartiçàõ a 

18:102^^799 reis no supraipencionado anno econo-^ItóicÒ.'- O;:'-'.. ■•>' » . . , ...» 0 ■ í’'.íífó- ^ is/í :■
- J>Ta RepartiçtíÜ do 'Mímsteno

da. Marinha.-r ■■ : Oi. . .i » ■ ' .-■ i
. Os soidos, meiorsoldo, e comedorias do In- ^íii tëriderite da Marinha e ‘Armazéns, e dos Officia- , ; i| es e mais Praças das embarcaçoéns da Imperial "Alarinha. '

2.^ Os salaries dos Officiaes da Intendenciá
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da Marinha, Armazéns, e Arsenal.3. ^ Os soidos, comedorias, e jornaes dos empregados no Arsenal.
4.  ̂ As fabricas do corte de madeiras, e con*- dueçaõ d’ellas.

As raçoens dos Marinheiros do Arsenal.6. ^ O costeio de embarcaçoens Nacionaes, fabrico, e o mais preciso.
7.  ̂ Os Pilotos práticos da Barra.
8P A  Companhia de Pedestres.
9. ^ O Gommissariado das tres classes de Ar- mazens.
10.  ̂ As embarcáçoens da Imperial Marinha :aipvi’iadas na: abra da Cidade. <
i í .°  O s. objectos de^,despesa fortuita.A quantidade de dinheiro dispendida nesta rif^pai tivaò dentro do indicado anno economico foi de cihcoenta è nove contos sete centos e sessenta e nove mil sete centos e cincoenta e oito reis,N. B. Os Artigos 4P e 8.̂  do primeiro de Julho de 1832 em diante ja naõ saõ objectos de despesa nesta Repartiçaõ, porque foraõ extinctos,

-  -  %N*a Reparüçaò do Jyrmisterio da Guerra,
• »

1. ^ Os Officiaes do Estado-maior do Exercito: a Tropa Regular: Luzes dos Quartéis e doíŜ Corpos de Guarda: os Officiaes de Praças e de R egistos.
2. *̂ Os Officiaes e mais Praças no gozo de Reforma.
SP  Os Officiaes de soldo, e Tambores, e Pifa- nos dos Corpos Milicianos.
4P  O Hospital Regimental da Capital da Província: o da Praça de Macapá: e o da Barra do Rio



Negro.5.° O Arsenal de Guerra.
6P  O Monte Pio: o Meio-soldo das Viuvas: as Tensas.
7.0 As varias despesas Militares.8.*̂  A despesa accidentaria.
Importou a despesa d’esta Repartiçaô era 153:009^463 reis no mesmo anno economico.

-A.

)i^

ti'1(1 r'vtf!

' JVa Repariiçaõ do Ministério 
da Fazenda.

■' ik 
■ íKfJ

1,
"1

tjiífia

ri
r£á

1.*̂  Os ordenados de dous Deputados da Junta da Fazenda, e dos Oííiciaes da respectiva Contadoria, e o material do seu exoediente.2.0 Os salaries dos empregados da Alfandega e da Mesa das diversas Rendas e Consulado, e da Mesa da Estiva, e o material do seu expediente, e propina do Meirinho.
3.0 Os salarios dos empregados da Provedoria da Praça de Macapá e seus Armazéns, e os salarios da Provedoria da Comarca do Rio Negro.4.0 Os ordenados dos empregados na arreca- daçaõ do Sello do Papel, e Decima de Heranças, e Novos Direitos de Ollicios e Alvarás.5 o Os salaries dos empregados na Administração dos Bens sequestrados aõs expulsos Mercenários, e manutençaõ das Fazendas de gado vacum e cavai lar,6.0 O ordenado do Administrador do Cacoal de Villa Franca, e seu costeio.7.0 O Exactor das carnes verdes: e o Admis- trador da venda da polvora.8.0 O subsidio de um Senador, e ires Depu^ tados do Corpo da Representação Nacional.28

p; I
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9. ° As Tenças remimeratorias.
10, ® As pequenas despesas de differente" natureza.H .^ A Commissaô do Administrador dos D k zimos, e quatro por cento e ordenado do Escrivão, e o costeio.Consistio em 32:743$742 reis a importancia da despesa d’esta Repartiçaô no ja referido annoi economico.
Conglomerando as despesas indîviduaes das cînco mencionadas Repartiçoens se ve que a totalidade da despesa do Cofre da Provincia foi de 279:211^411 reis.

}0i

Rpjîexoens sobre a Receita 
e Despesa.

Passando em revista as Rendas da Província dentro do tempo decorrido de ISOB a 1832 ve— se claramente que as do anno de 1832 se avizi- nliaraõ de 300:000^000 de reis; e que as do an-: no economico contado de Julho de 1830 a Junho, de 1831 quasi que montaõ a trezentos contos e meio; e as de cada um de todos os mais annos  ̂pouco se avaníajaõ de 200:000^000. Consideradas as despes^as eífectuadas no mesmo periodo de vinte e nove annos se reconhece que no anno de« 1803 o balanço positivo da Fazenda só teve a van-. tagem de \Q2^\Q0 reis: que no anno de 1812 re- maneceo a quantia de 3:960^^432: reis no de 1816 a de l:318$80õ: no de 1823 a de 9:C9Cj^024: no anno economico de 1830 a 1831 a de 314y$811; e no anno economico de 1831 a 1832 a Despesal naõ só produzio vacuo no Cofre, mas inda pade-1 
ceo uma deficiência de 43;336§061 reis, que to^Í
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Ihêô sàtisfâzer a integridade da maior parte dá mesma despesa. Sendo ainda de‘'ilotar que no an» lio econoniico de 1830 a 1831 mais prospero que bs outros na Receita e menos afracadó pelos ob̂ * jèctos de despesa remanecesse no Cofi-e a pequena quantia de 314$S11 reis; e que no annò dé 18'23 naõ assomando a Receita a 300:000$(K)0, e existindo uma Força armada superior em numero de Corpos se visse no balanço positivo da Fazenda a ventagem de 9:690g024 reis.
Esta mesma razaõ, que mostiaõ éntre si as Rendas e Despesas annuaes dentro do indicado periodo de vinte e nove annos, fluctuou também n?s operaçoens do Deve e do Haver em todo o tempo volvido de 1749 a 1803. Jamais a ordem totalmente nova, que nos intervallos apontados subs- tituio o antigo e adulterado regimen economico, foi taõ feliz que visse sem interrupção resplandecer igualmente o zelo do serviço do Principe, e o a- tnor da publica utilidade, nem germinar o necessário acrecentamento do Patrimônio da Provincia, com o qual ella podesse emparelhar com os gastos.
Em Maio de 1749 em virtude do Decreto de 12 de Junho de 1748 principiou a correr a moeda de ouro, prata, e cobre, do mesmo valor 

e cunho da moeda regulada pelo systema monetário do Meio-dia do Brasil: até entaõ os gêneros tinhaõ valor íixo, e estimaçaõ de especies cu<- tihadaSj e com elles se pagava aõs Empregados de todas as classes as quantias dos seus mantimentos. Do dito anno de 1749 em diante começáraõ os saques de moeda do Erário de I^isboa, que montavaõ avultadas somas tiradas do gyro, è sujeitas aôs riscos do mar. Saques, que o Regio

 ̂ I
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Gabinete determinara a fim de que nelles tivessem acurrimento as despesas instituidas : por quanto a escacez dos meios da Fazenda do Estado era tal que os rendimentos naõ só eraõ sorvidos pela voragem das despesas, mas nem ainda alen- tavaõ ou preenchiaõ ametade d’ellas.Alem d’estes saques também a Junta da Fazenda do Maranhaõ era precisada pela Provisão expedida do Erário na data de 2 de Junho de 1783 a remetter para a Junta da Fazenda do Pará o rendimento dos Bens confiscados aõs pros- cri])tos Jesuitas a fim d’elia soccorrer as despesas do Pará com as quantias indispensáveis prudentemente reguladas. Depois pelo Decreto de lõ de Janeiro de 1790 se determinou aõ Erário a remessa annual de vinte contos de reis em moeda Brasilica, e que a Junta da Fazenda do Pará podésso sacar ate outra igual quantia sobre o Ilegio Ej'ario: e tudo isto sem invalidar as remessas, que ja se achavaõ ordenadas do produeto das rendas do Maranhaõ. Seguio-se ainda a Provisão de 16 de Abril de 1794, que ordenou á Junta* da Fazenda d’aquella Provincia í][ue enviasse annual mente para o Pará 40:000^000 de reis integradosO pelas sobras da Fazenda Real, e pelo Cofre do Fisco ja applicado aõ mesmo fim pelas Provisoens de 2 de Junho de 1783, e 18 de Julho de 1789. E pelo Decreto de 21 de Maio de 1802 se mandou que todas as somas clausuradas nos Cofres dos Defuntos e Ausentes assim do Pará como do Maranhaõ e Piauhy se coacervas- sem no Cofre da Fazenda do Pará por em près-'■ timo feito debaixo da legalidade especificada no mesmo Decreto. A cessaçaõ d’este empréstimo foi 
designada pela Provisaõ de 22 de Setembro dor̂

1 '
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1804. E finalmente pela Provisão de 20 de Fevereiro de 1824 expedida á Junta da Fazenda do Maranhaò se mandou continuar a prestaçaõ annual de 40:000y^000, que havia sido consignada pela Provisão do Erário de 10 de Abril de 1794 para conforto dos Cofres do Thesouro Publico.Por tanto o breve quadro dos dous perio- dos tomados desde a época da introducçaõ das? especies metalicas até aõs nossos dias patentea clara e incontestavelmente a fatal perseverança do estado descarnado do Patrimônio da Provincia. Se a gerencia na administraçaõ e arrecadaoaõ de tudo quanto constitue este patrimônio ha sido em todos os tempos má ou naõ, como pertendem muitas pessoas, he cousa que ignoramos. Nós temos ouvido tanta cousa, e taõ, variadas e até contradic- torias entre si, que presumimos que mui pouca gente faz a este respeito inteira justiça: mas o que sabemos de certo he que naõ ha dinheiro que baste para esvaecer dividas e para alimentar as partes integrantes ou fracçoens, em que se subdivide a Despesa, quando os rendimentos assim to- taes como parciaes sofrem deterioração: e quando naõ ha desvélo e actividade em fazer exactas e productivas cobranças das Rendas por meio ou de boas adrainistraçoens quer simplices quer in- tei*essadas, ou pelo methodo de pequenos arrendamentos parciaes que dados com boas fianças se cobrem exactamente: e também quando o credito publico naõ he conservado illeso e intacto por falta de esmero e eílicacia em pagar com a maior exacçaõ em épocas fixas os juros dos empréstimos, e as dividas celebradas.
O Coíre mais amplo e pleno naõ satisfaz as vontades de quem com vaidosa maõ usa gastos
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desmesurados sem fruto da Republica. NotàveU mente rico era o Erário de Portugal nos dias que decorrerão de I7i22 até 1745. Nelle haviaõ entrado 116 milhoens e meio em moeda de prata; 410^734 marcos de ouro e diamantes ; 20^739 marcos, 5 onças, 2 oitavas, e 12 gî aõs de prata; 501^432 arrateis, 10 onças, 7 oitavas de cobre para converter em moeda, e para liga das peças de ouro e
Í)rata; 2^38S c{uiiates, 2 j  graõs de diamantes na5 apidados; e diíferentes peças de ouro e prata: tudo isto se desperdiçou por tal modo que em 1750 acontecendo a morte do Rei ja se achavao taõ des- pccuiiiados os Cofres ([ue para a despesa do seu jazigo foi necessário que um Particular soccorressè com o empréstimo da quantia pedida para as exéquias funeraes de um dos Reis mais ricos da Eu^ ropa.

Gmeros e effeitos que saõ objecto 
de exportação.

Algodaõ.Arroz grosso.Arroz miudo.Azeite de Andiroba. Agua-ardente de cana. Agua-ardente de anis. Borracha.
Bacias pintadas,Cacéo.
Cravo.Café.
Crajurú,Couros de Boi, 
Castanha doce.

Canela.Chifres.
Carrapato.Cumaru.
Cuias pintadas. Cavallos.Doces.
Farinha da Terra. Farinha seca. Grude de peixe. Guaraná.
Gomma.Gergelim.
Guariuba.

(r ̂■* -• 
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Jútai-issica.  ̂ Redes de algodaõ.
Louça de Camuta. Rolos de pano de algodaõi»Mel. Salça-parilha*M aqiieiras. Su mauma.Mihio. Sebo.Oleo de Ciipauba. Tapioca

- Tcros‘ de madeira.Piassaba em rama. Taboado.
Piassaba em amarras. Tabaco de fumo.Peças de madeira. Tauá.
Pranchas de espinheiro. Taciiaris.Pranchas de madeira. Tabocas.

 ̂  ̂ Urucú. ;Rodas de cipó. Vaquetas.
Varas para Latadas.'Remos.

Os Portos para onde actualmente daò saca aos expressados generös e effeitos saõ os de IJsboa Poito, Gibíaltar, Salem, Nantes, Liverpool, Londres, Neuyorc, Alexandria, Barbadas, Cayena, Ma- ranhaõ, Ceara, Pernambuco.
Quadro da iwportanáa da . 

exportaçaõ.

No anno de 1789 .....................  286:085$618 reisWito de 1796 ......................  297:439^127Dito de 1799 ......................  343:672«853Dito de 1806 ......................  785:323Í941Dito ^de 1816 ......................  578:928«575Dito de 1819....................... 452:7158633Dito de 1827......................  488:2538758
Todas as importâncias descriptas neste Qua» dro tomamos dos Mappas oríginaes da Alíandega
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do Pará; dos quaes por fortuna possuíamos copias escritas de nossa propria lettra, e dos quaes hoje nenhum existe na Secretaria da Província. E advertimos que os vaíores dos artigos da exporta- çaõ foraõ calculados adunando aõ preço medio do custo as despesas de commissaõ, os Direitos de sa- iiida, e outros dispêndios de embarque: compre-hende-se também na exportação anterior á trans- íaçaõ da Sede da Monarchia Portugueza para a Europa, os artigos, que por serem importados pelo Governo para os Arsenaes de terra e mar, Casa da moeda, e Fabricas de Portugal, eraõ isen
tos de Direitos.

;

Gêneros e e ff eitos que sad objecto 
de iniportaçaõ.

Agna-ardente.
Azeite.Alhos.Alcatraõ.
Aço.Azeitonas,Assucar. ^Alfazema.Arcos de ferro.Asiua de Coionia, 
Aduelas.35acalháo.Bolacha.rochas de Pintor, 
Breu.Bonètes.Bolachinhas.Carnes de porco ensaca-

das, e presuntos, Chá.Chapeos.Cera em paõ.Cera em vellas. 
Cebolas.Condeças.Charotos,Cabos de linho. Chumbo.Calçado.Crivos.Celins, e arreios. Cominhos.
Cobre.Chumbo em graõ. ' 
Caximbos.Progas.
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I>oces. Orchata.
Drogas de Botica. Oratorios.
Espelhos. Pedra de cal.
Espadas. Passas.
Esperm acete. Papel.
Fazendas de lã, de seda, Pederneiras, 
de algodaõ, e de linho. Palitos.
Fateixas. P ezos de bronze.
Farinha de Trigo. Pomada.

Pedras de amolar. Ferraduras. Pimenta.
Ferragens de toda a qua- Queijos, 
lidade. Quinquilharias.
Ferro em barra. Relogios.
Folhas de cobre. Rapé.
Ferro coado em  obras. Sal.

[209 ]

Genebra. 
Guitarras, 
Girofe. 
Graxa. 
H erva doce. 
Louça. 
Legum es. 
Licores, 
Lambiques. 
Massas.

Sem entes de flores. 
Sebo.
Sardinhas.
Ser veja.
Sabaõ.
Tintas.
Therebentina.
Terçados.
Tabaco de pó. 
Taboado de Pinho. 
Toucinho.
Tintas preparadas. 
Vinho.

M anteiga.
M oveis de casa.
M olhos de conserva,
M armelkda.
O leo de Linhaça.
Obras de ouro e prata Vidros. 
Obras de cobre. Veroalhaõ,

Vinagre.
Violas.

Os Portos, dos qijaes saõ importados os gene*
29 '
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ros e eíTeitos, que ficaõ enunciados, saõ os- meŝ * mos para onde se exercita a exportaçaõ.
Quadro do custo da importaçaõ.

No anno de 1789....................  317:860^642 reisDito de 1796 ....................  330:464^055Dito de 1799 .......................285:352g664Dito de 1808 ....................  652:559$302Dito de 1816 . ...................  480:183$905-Dito de 1819 ....................  299:103^013
Dito de 1827 _____   322:582^566

Os valores dos artigos da importaçaõ foraõ de-̂  duzidos do preço medio do primeiro custo nos Portos, de que partiraõ os navios, augmentado dos Direitos de sahida, despesa de commissaõ e frete, senr 
coutar os Direitos pagos na entrada no porto da 
Pará.

Commercio Interior,

A circulaçaõ dos productos do trabalho dos homens, que em muitos paizes naõ he animada de facilidade em razaõ da falta de boas estradas, de canaes, e rios navegáveis, está inteiramente desassombrada na Provincia do Pará de todos os em- peços: pois que sendo ella uma Regiaõ, na qual as estradas e caminhos saõ Rios e Igarapés, he por elles que se tem feito as communicaçoens interiores, e se faraõ sempre em quanto o vasto curso da Natureza for regido pelas mesmas leis do Or- denador do Universo: e por tanto os moradores da Provincia subsidiados por estas afortunadas (pialida- 
des Topográficas, e pela fertilidade e variedade das
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producçoens do seii terreno, podem constituir e entreter uni conimercio de magna importancia.He pois pelos rios que se exercita todo o trato mercantil interior: Canoas e BarcòS saõ os ve- hiculos, que andaõ no maneio das mercadorias. AvS canoas saõ do porte de menos de mil arrobas até ínais de duas mil : e o numero dos seus remeiros ordinariamente costuma ser de cinco índios nas dq íneiios de mil arrobas, de sete índios naS de mit até duas mil arrobas, e de nove índios nas de ma  ̂is de duas mil arrobas. O uso dos Barcos he dé moderna data : e na verdade saõ elles muito mais interessantes k navegaçaõ dos dilátados sertoens dá Provincia.
As Villas de Carautá, Vigia, Macapá, Mon- te-Aíegre, Santarém, Óbidos, e os Logares de Tu- ri—assú e da Barra do Kio Negro, saõ os pontos 

mais commerciantes do interior. Advertindo que ö Ix)gar de 1 uri—assu naõ exerce o seu trafego para a Cidade do Pará, mas sim para a do Mara- nhuõ, que lhe está mais visinha, e lhe offerece mais fácil communicaçaõ por meio dos Barcos e Su- 
macas, que transportaõ o seu arroz e algodaõ ; cujos gperos fiizem um grande supplemento aõ com- mercio do Maranhaõ : e d’esta correspondência activa o Para so reporta o proveito dos Dizimos.Os Negociantes da Cidade do Pará mandaô levar de mercadoria para as Villas mencionadas os generös de importação ; e d’ellas recebem em permuta os produetos natüraes sacados dos matós, ë os produetos da industria. Elles também trataõ com 
os Lavradores do Termo da Cidade, os quaes Vendem a aquelles os seus effeitos agronom icos, e recebem o valor venal parte em moeda,, e parte em, fezenda^ e viveres;
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Pelos rios do mesmo Termo da Cidade giraõ alguns homens em pequenas canoas, que andaõ de Roça em Roça a vender os generös manufactura- dos para o consumo popular, e os mais necessários nos usos da vida. A estes homens daõ o nome 
de Regaioens.Quasi todo o commercio do Sertaõ he erradío: os Traficantes naõ fazem assento estável nas Villas com o intuito de ali effeituarem as operaçoens da sua industria commercial, esperando que os Lavradores conduzaõ os seus effeitos ruraes: pelo contrario elles se reduzem a manter uma canoa tripulada de índios para girar os Sitios dos Lavradores estabelecidos em diversos rios e lagos, fazendo permutaçoens de generös naõ só com os mesmos lavradores, cuja maioria menos instruida esta sempre exposta as fraudes mercantis, mas ainda furtivaraente com os seus escravos, vcndendo-lhes agua-ardente, pela qual elles tanto anhelaõ, e para a possuir naõ hesitaõ em roubar a seu Senhor productos do trabalho agraiio.Conhecer quanto este maneio, que daõ aõ commercio interior, seja pernicioso, e por isso merecedor de reducçaõ a outra praxe, esta dentro dos termos a qualquer comprehensaõ assignalados^

Commercio exterior.

j
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Este commercio íaz-se com as Naçoens, de que ha pouco fizemos  ̂mençaõ, e com algumas Províncias marítimas do Império, em navios proprios,  ̂ou de consignaçaõ. , ,
Quando no século décimo sétimo o Meio-dia do Brasil indicava fixar o começo de um commercio mais activo foi entaõ que o Pará coitado ence- ,i

if',-
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lí;;! tou a carreira commercial, e nella deo os primei- ros passos com bastante vacillaçaõ, e estreiteza. A agricultura pouco generica, e muito atrazada; a , I mania das exploraçoens de minas de metaes pre- ' ä) ciosos depauperando os aventureiros, e desviando- I os da lavoura e das negociaçoens de permutaçaõ;e o dominio e monopoíio dos frutos das terras 

•5 arrogado e sustentado sob vários pretextos por quasi todos os Religiosos, que dirigiaõ índios, fo- - raõ nesses antigos tempos o gravissimo estorvo da r'*r prosperidade do coinmercio do Pará. Se os habi- tadores d’esta Provincia tivessem corrido parelhas com esses Religiosos nas" ventagens, que a sua astuta prepotência iisurpára; quero dizer, se os Paraenses naõ fossem detidos pelo tenmr de afron- ^iMar a ambieaõ d’aquelles Padres de certo naõ os 13 3 veriaõ regurgitar 110 seio da abundancia, e aõ •--jig mesmo tempo a triste e mui saliente differença en- 3*(á ti*e os seus haveres, e os d’elles: diíferença que 
vií:̂  bem se patenteava no parallelo dos ediíicios dos & ditos Cenobitas com os dos outros moradores: os ; àfc destes debaixo de toda a apparencia da pobreza^ e e os d’aquelles traçados com amplidaõ, e ornados ricamente, e tudo á custa dos generös boscarejos , só por elles na mor parte colligídos, e para a Eu- fl ropa exportados.

Desta arte naõ he de maravilhar que quando !§ dos portí:^ do Meio-dia do Rrasil se soltavaõ as frotas, como a da Bahia em 1695 composta de quarenta navios grandes, e aíerravaõ as correntes «do Tejo com o ventre cheio dos generös e eífei- oitos d’aquellas terras Brasilias, houvessem apenas líltres navios occupados em igual tráfego de Lisboa Mpara o Pará: pois he certo que só em 173.3 he ' í|que houve carga para sete navios: e desse anno
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em diante o dito numero foi tendo paulatino iii<* çremento,Esta miséria taõ real como as causas, que lhe deraõ origem, continuou até aõ meio do século decimo oitavo: entaõ o Monarcha, que acabava de ser exaltado aõ Solio dos seus Maiores, cogitando de auginentar o comniercio e a agricultu- ra do Brasil, e empregando para isso medidas judiciosas e activas, e vendo que o Pará em uma e Xoutra cousa precisava de providencias diversas, pois tinha noçoens claras de que as deploráveis, inveteradas, e extremas enfermidades desta Provin- çia provinhaõ sobre tudo dos Jesuitas nunca se embaraçarem das censuras fulminadas nas Bulias de Paulo III. e de Urbano VIII. nem das Leis promulgadas em vários remados, para se fazerem absolutos senhores da liberdade, do trabalho, e da communicaçaõ dos Indigenas, sem os quaes nada se podia fazer em termos competentes; e tendo igualmente noticia de que se achava impedido o cffeito da providencia da Bulia Pontifícia de 20' de Dezembro de 1741, mandou para logo publica-la simultaneamente com as suas Leis de 6 e 7 de Junho de 1756, tudo a favor da liberdade d^a- quelles miseráveis racionaes até entaõ impiamente usurpada por esses Padres commerciantes mo-- nopolistas, e a favor da agricultura e do commer- cio usurpados pelos mesmos Padres de modo quo tinhaõ absorvido em si quasi tudo, e reduzido os povos á extrema miséria, privando-os dos obreiros.
Sabemos que elles tiveraõ grande parte nã' Colonizaçaõ do Brasil: e também sabemos que se

gundo a sua constante observância de principiou alheios do seu instituto elles podiaõ ter nâ  dita>
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colònizaçaõ impureza de mtençoens. Robertsoiiy que escreveo á cerca d’elles com todo o critério e imparcialidade, disse que elles na sua conduc- ta equilibrarão bens e males.
Uma das medidas, que o Monarcha poz logo em acçaõ, foi o estabelecimento de uma Companhia de Commerciantes de grosso trato em Lisboa, a qual concedeo protecção e os necessaries privilégios, e impoz a condição de augmentar a 

cultura, e o commercio, e os estabelecimentos públicos da Província, como objecto capital da sua Mistituiçaõ; oceorrendo desta maneira á pro]}osta, que lhe haviaõ feito os habitantes do Pará em Fevereiro de 1754, e á representação, que sobre a mesma proposta lhe dirigirão os Negociantes da Praça de Lisboa para todos juntos animarem com a uniaõ dos seus cabedaes o cadaver, que apenas existia desta Província, para promoverem nella a propagaçaõ da Fé, e o bem commum dos seus moradores, e para abrirem aõ mesmo tempo mais um 
caminho, e um amplo espaço aõ consumo das mer» caílorias  ̂ de commercio, que da Europa se trans- portaõ a America para o uso dos outros povos que saõ civilizados: mercadorias, que homens nus, descalços, e sjdvicolas, até ali naõ consumiaõ, porque ignoravaõ até a existência d’ellas.

Este systema economico durou até o primeiro anno depois do finamento do R e i; e entaõ foi extincta a Companhia do Pará e Maranhaõ, e a administraçaõ dos seus fundos confiada a uma Junta criada pela Rainha a Senhora JJona Maria I.. para liquidar as contas dos Accionistas. E  he de suppor que isto tivesse lugar ou porque a direcção da dita Companhia naõ realizasse as vistas da authoridade suprema, que a fundára, ou porque
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OS Ministros do poder Soberano naõ a julg^sem conveniente aõ systema da sua administraçao. Como quer que fosse, he sem tropeço de duvida:Que esta Companhia effeituou todas as despesas do seu instituto. 2P  Que até hoje se conser- Vaô abertas nos seus Livros as respectivas com- putaçoens mercantis, e que por conseguinte os Ac- cionistas estaõ despossuidos de uma parte dos ca- bedaes, que formáraõ bolsa social. SP  Finalmente que a agricultura e o commercio do Pará surdirão da mesquinhez e definhamento, em que jazi- 
aõ, vindo em fim alguns a medrar com cabedal e 
credito.De enta(3 para o diante cresceo o numero dos lavradores e dos negociantes: a tirada de generös cominerciaes fez-se mais apparente nas Praças de Lisboa e Porto: e se o commercio tendo tido depois a liberdade de fazer singrar os seus navios soltos, isto he, sem dependencia de navegaçaõ em corpo de Frota, naõ avançou como devia e podia, 
também naõ declinou.Muito poderia cumular o cabedal da Provind a  o ouro de Goyazcs e de Mato Grosso se os Commerciantes quizessera mercadejar com aquel- las Provindas eentraes: alguns, mas mui poucos, emprehendéraõ mais pelo impulso dado por alguns Generaes Governadores do que por vontade propria estabelecer um trato entre si e os de Mato Grosso e Goyazes, que os ligasse pelas re- iaçoens de recíprocos interesses.A este respeito o Sargento Mor Engenheiro* Eicardo Franco de Almeida Serra escreveo um discurso sobre a urgente necessidade de uma Po- voaçaõ na cachoeira do Theotonio do Rio Madeira para facilitar o utilissimo e indispensável
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commercio, que pela carreira do Pará se devia fomentar para Mato Grosso  ̂ de qiie resultaria a prosperidade de ambas as Provincias. Este discurso foi escrito com a perfeição conveniente á importância do assumpto, e sahio á luz vulgar em uma obra periódica intitulada O Pairiota que cor- reo em 1814 e 1815.
EcLalde cs Mercadejantes do Pará sabiaõ que o ouro das Minas Geraes naõ só atrahira ])ovoado- res para as suas fragosas s? rras, mas ainda fora a oceasiao e o motivo, (jue o Pio de Janeiro tev'e para ver puiluiar um commercio, (lue libertou de escassezas i.e moeda a Ciilade de Sao Sebasíiaõ, 

que hoje ergue a fronte coroada de ediíicics celebres pela sua magiiiíicencia no seio da ampla e vistosa enseada de IS:ictcroy: debalde os rios Tocantins, Xingii, 1 apajós, e Madeira, davaõ a es
tes homens a possibiiidadc de penetrar o ccraçaõ do Brasil: a força de inércia, e a estreiteza do espirito mercantil, levou quasi todos a preferir o oommercio com Lisboa e Porto a um mais amjdto maneio de fazenda., que fizesse propender em ]uo- veito da Praça do Pará o ouro tias v isiuhas Provincias ceiitraes. L assim se nianteve ato á o[)oca dá transplantaÇaõ da Sóde da rjoirarcliiá Pertu- giieza da Euiopa para a Cidatie Meíiojiolitana do Brasil: época memorável tanto ponjue a liberal poliiica do Principe llegente íranqueando o Commercio do Brasil aos Povos de todas as Begict iis do IMundo abrio para cs Portuguezes Americanos o fecundo manaiicial de liijucza e prosperidade., como porque a Política dos ’(Pdüinctcs das jSaço- ens mais alurniadas adíjuirio na dita transpianta- çaõ do 8olio mais um elemento para os seus cálculos: cujos resultados nenhum homem de enten-50
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dimento reflexivo e costumado a reflectir deixara de antever que haô de influir na sorte do Mundo 
universo.Desde a referida epoca as relaçoens comrper- ciaes do Brasil adiantaraô-se de sorte que o hiaô collocando no estado mais florente, a que pela industria agraria se pode chegar. Os Mapas das Alfândegas das Provincias Meridionaes levaõ isto á maxima luz da evidencia. He pena que o Pará, paiz o mais di«tincto pelas differentes drogas preciosas, naõ tenha copiado aquellas Provincias no aproveitamento dos donativos da natureza, com que ellas se adiantáraõ.Transportemos a este lugar dos quadros da exportação e importaçaõ as importâncias somente de très annos: e sejaõ estes os que me parecem suflicientes para dar a conhecer no pararello se^ guinte qual tem sido o andamento do commercio do Pará.

Parallelo do valor da exportaçad 
com 0 da importaçaõ.ExportaçaÕ. Importaçaõ.Em 1796.

297:429gl27 reis 330;464g055 reis.
Em 1806785:323$941 652:559^302
Em 1819

452:715$633 299:103^013
Saõ pois extremamente necessários os desve
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los em melhorar o commercio e a agricultura por M S  
meio de uma bem dirigida applicaçao e assiduida-1 ''
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de no trabalho destes dous ramos da força publica. A importância e utilidade do commercio manifes- taõ-se em toda a liiz; do commercio procedem a força e a riqueza de um Estado quando o mesmo commercio he tratado de modo que se naõ caia ou na indolência apathica ou na diligencia de satisfazer com riquezas a sofreguidaõ: no primeiro caso naõ se goza nem da mediania, e no segundo da-se existência á ruina do Estado.
Dimscw Ecclesiasüca da Província^ 

e sua Hierarchia clerical,

A Provincia foi constituída em Diecése suf- fraganea aõ Patriarchado de Lisboa pela Carta Regia de 24 de Maio de 1724 e Decreto de 26 do indicado mez e anuo em virtude da Bulla Copio- 
sus in Misericórdia de 13 de Novembro de 1720 do Chefe visivel da Igreja Romana Clemente XI. obtida por El-Rei Dom Joaõ V.: e a Matriz de Nossa Senhora da Graça erecta em Cathedral com todos os direitos, honras e privilégios, de que go- zaõ as Sés Episcopaes do Reino.Segundo a Provisão de 2 de MaiP de 1758 do Bispo Dom Frei Miguel de Bulhoens, e a Provisão de 16 de Novembro de 1807 do Bispo Dom Manoel de Almeida de Carvalho, a linha divisória da Diecése pela banda da Provincia do Ma- ranhaõ he o rio Gurupi, e pela banda da Provincia de Goiaz he a cachoeira do Tucantins nomina- <la Seco do Curua.

A Diecése está dividida em tres Vigararias ^Geraes. A primeira he a da Metropoli da Provincia, e abrange na sua circunscripçaõ a Freguezia, do Abaité: a do Acará; a da Boa Vista; a do Bu-
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[220] E xsaio Coro grafico

jarú: o Lugar de Baia(3: o de Bemfica: a Villa de Beja; o Lugar de Barcarena: o dos Breves: a Villa de Bragança: a de Camuta: o Lugar da Cachoeira: o de Condeixa: a Freguezia do Capim: a daCampina na Cidade: a Villa de Chaves: a de Cintra: a de Conde: a Freguezia do Guama: o Lugar

!í;

de Gurupi: a Freguezia do igarapemiri: a do Irituia: a Villa de Monsarás: o Lugar de Mon- dim: a Freguezia do Muana:. a do Mojú: a \  illa de Melgaço: a de Monforte: a Nova de E l-Ilei: o Lugar de Odivellas: a Villa de Ourem: a de Oeiras: o Lugar da Ponta de Pedra: a Villa de Portei: o Lugar de Piriá: o de Rebordelo: a Freguezia da Sé: a Villa de Salvaterra: a de Soure: o Lugar das Salinas: o de Santarém Novo: a Villa da Vigia: o Lugar de Viilar: e o de Vizeu.O Vigário Geral reside na Cidade: e he sempre um dos Ministros do Cabido.A segunda Vigararia Geral he a do districto do Baixo Amazonas; a qual íoi instituida pela Pro- |  visaõ de 17 de Agosto de 1821 do Reverendissi- |  mo Bispo J.)om Romualdo de Souza Coelho em virtude das especiaes attribuiçoens do Spiscopado.. Formaõ <3 jurisdicçaõ desta Vigararia Geral a Villa de Aiemquer: a de Alter do Chao: a de AL meirim: o Lugar de Aveiro: a Villa de Anaiioilos: ade Boim: o Lugar de Carrazedo; a Missaõ de .j'i; Curi: a Villa de Exposende: a Franca: ade Faro: ' i , a de Gurupu.: o Lugar de ítaituba: a Missaõ de í : Juruti: a Villa de Mazagaõ: a de Macapa; a de ^ ; Alonte Alegre: a de Óbidos: o Lugar de Outeiro: i[a Villa de Porto de Aids: a de Pombal: a de Sou- . * zel; a de Santarém: a Alissaõ de Santa Cruz: o Lugar de Tapará: a Villa de Veiros: o Lugar de 0; Villarinho do Alonte: o de üxituba.

1 f

il
l...

^  ̂ .V



S obre o P ara’. [221]

•aí

-'-il
‘‘iy.
Xt

A rfQ'
-J)L

-''ü

■; J• r i

* A residência do respectivo Vigário Geral he na Villa de Santarém; elie também exerce as fiiiic- çoens de Vigário da mesma Villa.
A teiceiia Vigararia Geral hc a da Comarca do Rio Negro: a qual foi criada pelo Bispo Dom Frei Miguel de Bulhoens em 13 de Abril de 1755, e confirmada pelo Monarcha em Carta sua de 18 de Junho de 1760, para facilitar aõs moradores d’aquelles sertoens a prompta administraçaõ da justiça, e o conhecimento e soluçaõ das suas causas, evitando—lhe as diííiciddades e demoras em recorrer á Metropoli da Provincia em razaõ da distancia, eni que estaõ, e poucas occasioens d’a- quelle districto para a mesma Metropoli.
Esta  ̂ Vigararia Geral abrange em si o Lugar do Atuma: o de Airaõ: o de Alvellos: o de Alva- raens. o da Barra: a V illa de Barcellos: o Lugar da Boa Vista: a Villa de Borba: a Missaõ de Ca- numa: o Lugar de Carvoeiro: o do Castanheiro Novo: o do Carmo: o de Castro de Avelans: a Villa de Ega: o Lugar de Fonte Boa: a Missaõ de Ja- tapú: o Lugar de Lamalonga: a Missaõ de Maués: a Villa de Moura: o Lugar de Moreira: o de Nogueira: a. Villa de Oiivença: o Lugar de Poiares: o L u p r de Santa Anna: o de Santa Barbara: o de Sao Bernardo do Camanau: o da Senhora das Caldas: o da Senhora do Carmo: o de Saõ F ilipe: o de Sao Gabriel da Cachoeira: o da Senhora da Guia; o de Santa Izabel: o de Saõ Joaquim.*

0 de Saõ Joaõ Baptista do Mabé: o de Saõ Jeronimo: o de Saõ José de Marabitanas: o de Saõ Joaquim do Cuani: o de Saõ Joaõ do Crato: o de Saõ Joaõ do Principe: o da Senhora do Loreto ou Maçarabi: o de Santa Maria: o de Saõ Miguel do Iparana: o de Saõ Marcelino: o da Se-
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[222] E nsaio C orografico

nhora da Nazareth do Curiana: o de Saõ í^edro: ^a Villa de Silves: a de Serpa: a de Thomar: o Lu- garde Timantins; o da Tabatinga; a Missaõ de 
Villa Nova da Rainha.A residência do Vigário Geral he no Lugar ( 
da Barra; onde também he Vigário da respecti
va Igreja.A mençaõ das Villas e dos Lugares, que tor- maõ cada uma das sobreditas Vigararias Geraes, naõ he feita segundo a ordem natural Topográfica, mas sim conforme a ordem alfabética das 
suas denominaçoens.O Vigário Geral do Rio Negro recebe da Thesouraria da Provincia o ordenado de duzentos 
e quarenta mil reis annuaes: e o da Comarca do > 
Pará percebe oitenta mil reis.Os Vigários das Freguezias tem a congrua 
de duzentos mil reis estabelecida pelo Alvará de 5 de Junho de 1820 e Provisão do Erário de 8
de Agosto do mesmo anno.Os Missionários vencem trezentos mil reis.Alem dos tres Vigários Geraes ha mais tres empregados no expe^^ente ecclesiastico, os quaes saõ o Promotor, o Vforivaõ da Camara Ecclesias- 
tica, e o Meirinho: este percebe vinte mil reis de ordenado, e igual quantia o Promotor, O Escri-. 
vaõ he pago pela bolsa Episcopal.O Ca^bido compoem~se de vinte e seis Minis
tros repartidos em tres Jerarquias. A primeira de Conegos graduados: a segunda de Conegos sim-«- pies: e a terceira de Beneficiados. Os quaes to
dos segundo os Estatutos dados em 1727 pelo l^rimeiro Bispo Dom F rei. Bartholomeu do Pilar * aulliorisado para isso pela Bulla == Copiosus in Mi- '  ̂sericoi‘dia==entraõ nas funcçoens do Culto Divino c
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constituindo um só corpo na uniaõ de um só Ministro o mais graduado: e na razaõ das funcções e dos deveres regulaõ os mesmos Estatutos todos os direitos e Privilégios communicados a todos oŝ  Membros das Jerarchias, de que se compoem o Collegio dos Conegos sem diferença alguma de. votos nas deliberaçoens e negocios Capitulares.
Na Jerarquia dos Conegos graduados estes se distinguem entre si pelas denominaçoens de Arcediago, Arcipreste, Chantre, e Mestre-Escolla: o Arcediago tem o ordenado ou côngrua de quatro centos mil reis: e as outras Dignidades a de trezentos mil reis. Dos quatorze Conegos, que formão a segunda Jerarquia, seis saõ Presbiteros, quatro Diáconos e quatro Subdiaconos: a côngrua destes Conegos he de duzentos e setenta mil reis, a de cada um dos oito Beneficiados de cento e cincoenta mil reis.
O Corpo Capitular in Limine fundationís constava de mais seis Canonicatos, quatro da ordem do Presbiterado, e dous da ordem do Diaconato, e oito Benefícios. Tanto-estes, como aquelles foraõ 

cassados em 13 de Novembro de 1787 pela Bulia 
Ingeniosa Reginanm Èlustrkm do Papa Pio VI, que entaõ presidia na Igreja.' Bulia expedida na íòrma da proposta feita pelo Bispo Dom Frei Caetano Brandaõ.

Tem mais a Cathedral para seu serviço e officios religiosos nove Capellaens Cantores, cada um com 140^000 reis de ordenado: onze Capellaens Acolitos, cada um delles com 120^000: dous Mestres de Ceremonias, um do Prelado com o vencimento de 140^^000 reis, e o outro do Cabido com 100^000 reis: quatro Thesoureiros, dous dos Pon- tiíicaes um delles com 140^000 reis e o outro com



E nsaio C orografioo

lOOgOOO reis, e dons do Cabido, um com 140$000 reis e o outro com 100)^000 reis: um Organista com lõOgOOO reis: dez Acolitos cada um com 70^000 reis: e seis Serv^eiites, dos quaes um he Porteiro da Massa e ganha lOOjJOOO reis, tres saõ Guard^ . e cada um vence 80^000 reis, e dous saõ Sineiros, e cada um com lOOgOOO reis. Ha um Armador: mas este he pago pelo rendimento applicado íis despesas da Sacristia e reparos da Igreja.A quantia de um conto de reis fornecida an- iiualmente pelo Cofre ■ da Provincia em virtude da Provisaõ de 16 de Março de 1804 do Erário Régio, que a mandou prestar para a despesa do Culto; e a quantia do arrendamento da Fazenda de criar na Ilha Grande de Joannes, e a do aluguer de um prédio, que servio de Aljube, saõ o único 
patriüionio, que a Sá possue.

C omarca de B elem  do P ara’
f

Breve noçaõ da sua Topografia.

A Comarca de Belem do Pará he banhada pelo Oceano Atlântico: e a sua costa marítima que também he da Provincia, reparte-se naturalmen
te em duas na foz do Amazonas, uma denominada de Barlavento, e a outra de Sotavento. A de Barlavento principia da Bahia do Turiassú, e a- caba na Ponta do Pinheiro, da qual se avista a Cidade como surgida da agua; e a de Sotavento começa do rio Carapanatuba abaLvo dos rios Piri- 
tua e Curiau, que jaz á > vista da Praça de Macapá, cstira-se pai â o Cabo do Norte, e termina no no Oyapock: cni cujo entremeio ha rias, pelas quaes 
^e clifíundem o rio da Pedreira, os Igarapés Ge?

l i
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fçîtiiba, Araquiçaba, Piratuba, os rios Suciirijii, Arauari, Carapapoiis, Maiacare, Calcoene, Qiiana- îîi, Cassipure. J\o Arauari eni 1640 assentou a capital da Capitania do Cabo do Norte o Capi- taô-Mor Joaô Velho do Valle de ordem do Governador e Capitaô General do Estado do Pvlara- nhao e Gran-Para Bento Maciel Parente, Donatário do mesmo Cabo.

Toda a costa he rasteira, e pouco segura para a navegaraõ de vasos de grande porte: as ilhas de areia, os alfacpies, e cs paiceis, constituem a sua indcle h} drograíica. Os parceis, que ouricaõ a entrada do Para até em rosto da Villa de Colla- res, sao o de Bragajiça deiiontante com a curvi- dade da costa entre a Ponta da 1'ijoca e a Ponta Cio Taipu; o da Tijoca a Oeste do de Bragança; o de 8aõ Joa(3 aõ Sul da Tijoca; o Jagodes entre o de Sao Joaõ e o de Santa Rosa, que está paraiieio á costa oriental do Cabo de Mauari e naõ mui afastado delia; e o da Coroa seca ja- cente na fronte da Villa de Collares.
Algumas eminências, como as serras Jutahi e Emburanonga, que os navegadores de altura divi- sao, naõ jazem na ourela do mar, estaõ em])inadas no fundo da ampla bahia do Piriá por detias do ramal de ilhas adjacentes aõ continente mascarado por ellas ila  só na i;ha do Piraussu, que demora a Leste da costa do í\Iarco, uma ponta alta e al-cantilada. que tem o nome da mesma ilha. Hatambém a ilha da Atalaia, cuja ponta pouco diíFe- re em altura da do Piraussu.O ramal de ilhas, que forma a anliface do continente de barlavento, olferece vazios ou inter- rupçoens de varia extensaõ* reguladas pela situa- çaõ relativa das_mesmas ilhas: esses vazios, que31
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se afigiíraõ aõs mareantes enseadas genuinas da terra firme chamaõ-se vulgarniente bahias, e os seus nomes começando da parte oriental saõ os seguintes : Turiassu, Mutuoca, Càrara, Maracassumé^ Pirucaua, Tiromaúba, Saõ Joaõ, Gurupi, Piriatin- ga, Cotimboque, Cupuátiba, Senamboca, Punga, Caité, Manigituba, Cutipurú, Miriquiqui, Japirica, Pirámiri, Pirabas^ Inajás, Arapipó^ Virianduba ou Salinas, Maracana, Marapani, Pirácaimbaba, Cu- jutuba. Desta bahia para cima a natureza com pouca diíFerença prosegue a mesma antiface de ilhas, entre as quaes saõ pontos distinctos a foz do rio Curuçá, a Ponta da Tijoca, Saõ Caetano, Taipú, Barreta, Villa da Vigia, Villa de Collares, Bahia do Sol, Chapeo virado. Ponta do Mosqueiro, Bahia de Santo Antonio, Ponta do Pinheiro, Fortaleza da Barra, e a Concha da Cidade. E ntre as sobreditas bahias umas ficaõ estanques de agua na vasante, menos as paragens mais subhori- sontaes chamadas poços, nos quaes de ordinário ficaõ os peixes, e nos quaes as aves aquaticas fazem a sua pesca : e outras mostraõ que por ellas se mette m rios disparados do continente. As deste caracter saõ Turiassu, Saõ Joaõ, Gurupi, Piriauna, Pi- riíi, Caite, Japirica, Pirámiri, Pirabas, Maracaná, Marapani.
Na costa de Sotavento jaz também aõ Sul do Cabo do Norte uma corda de ilhas parallela â terra: ellas saõ conhecidas pelos nomes de Maracá, Tururi, Ilha Nova ou da Penitencia, Bailique entre a parte austral da foz do Arauari e a ilha das 'Cutias, Jaburu, Panema, Limaõ, Ciiruú, que entes- ta com a ilha Assaítuba. Aõ nascente desta corda demora a ilha do Bragança, a qual divide os doús 

optimos canaes da barra do Amazonas descobertos
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€in 18G2. Ao norte da ilha do Bailiqiie jaz um grande parcel.
Aleni das ilhas mencionadas existem na mesma foz do Amazonas perto á costa boreal da Ilha Grande de Joannes as ilhas dos Machados e Ca- n.alioens; subjacentes aõ circulo equinocial as ilhas das Frechas, JuruA, Mexianna, Jurupari, Saracura, Garas, Porcos fronteira â Villa de Macapa; e pouco separadas do dito circulo para o Norte as ilhas Gavianna, Pacas, Janaucú, Arraias, Pedreira junto íi costa de Macapa.
Saõ alagadiças na maior parte as illias tanto da costa de barlavento, cemo da foz do Amazonas, onde o seu numero transcende quarenta: mangues 6 xiiiubas formão a balsa, que sobre o seu âmbito se levanta: e iguaes a estas saõ as arvores, que vestem as margens das gargantas dos lios, que se -despenhaõ na costa do Cabo do Norte.
Numerosos bandos de (luaras, de Garças, de Mauaris, e de outras aves de longo bico encavado em longo collo, costeaõ de dia as praias selvosas de todas as supramencionadas bahias, e das ilhas, e perto da noite em tropel buscaõ a terra firme. He costume das aves assim da costa como do interior terem um lugar certo, em que pernoitem, € outro em que buscaõ cibato: todos os dias de manhãa pelas seis horas dirigem-se aõ pasto, e entaõ se diz que ellas vaõ para a comedia, e depois das cinco e meia da tarde recolhem-se, e se diz que vaõ para o dorniitorio. Os pontos, em que está compreheudida toda a costa de barlavento e sotavento, saõ as bocas dos rios Turias- sú e Oyapock: e a distancia reclilinea entre ellas he de cento e sessenta e cinco legoas: e os 

pontos entre os quacs demora a boca da barra
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[23S] E nsaio C orografico

do Pará, saô a Ponta da Tijoca na costa de barlavento e a Ponta de Maiiari da Ilha Grande de Joannes: a distancia de iiina a outra he de dezoito legoas. O Turiassii discri nina o Pará do Ma- ranliaõ, e o Oyapock he a barreira natural que divide o inesino Pará da Colonia Franceza ue Gajena.Fiinita—so a Comarca no Amazonas pela montanha dos Parintins na siia margem direita ou meridional na latitude austral 2 ° SOá e longitude 821̂ '̂ . 30': e pela boca superior do rio Nhamun- dá, que define no mesmo Amazonas pela sua mar- gem esquerda on septentrional na latitude meridional 2^. 16/ 80/' e longitude 321°. 15/No interior do paiz vulgarmente se conta por 
bahias todos os lugares, em que os rios formaõ eollo de ampla extensaõ: taes saô na Comarca^ de que tratamos, as bahias de I^íarapatá e do Limoeiro distinctas pela ilha Urarahi, que occupa o centro da ibz- do Tucantins: a !>ahia (le i\lorti- gura commirmmente chamada de Marajó porque também por ella se íliz o transito para a costa meridional e occidental da Ilha de i^íarajó: bahia lar
ga e dilatada, que tern bancos de arèa, recifes, e uma irnmeusidade de ilhas, cujo confuso enleio posto que faya recreadora a iiavegaçaõ com tudo exige Piloto experimentado para naõ transviar do vero caminho: iníamaõ esta bahia os reiterados naufrágios acontecidos na sua larga travessa. Adiante deíla jazem a bahia de Paracuuba, e a dos Bocas, que termina na garganta do rio Paranaii vuL gannente dos Bí*eves, e que como o rio Guainá e alguns mais apresenta uma certa porçaõ maculada de Miirurá, planta aquatica semelhante á her- vm denominada Aiiapi do rio Sarará de jpdató . Grosso: herva de folha larga e grossa, que rami-

j .
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S obre o P ara*.
e emmaranha os t^Ios de maneira que para. aclarar passagem ás canoas grandes he preciso de- èepa-los com facaõ ou íbuce. Scguem-se á bahia dos Ijocas as do Vieira c Vieirinha, que fazeoi parte integrante do Amazonas aõ eccidente da lilia Grande de Joannes; a bahia do üanapu, na qual entornaõ as suas agaias os igarapés Camoiii e Laguna, sendo o primeiro destes comiminicavcl com o canal do Tajupurú, que tem sahida no Amazonas 14 legoas abaixo da Vilia de Gurupa, è he composto dedilhas dispostas de modo que por ellas entraõ aguas do Amazonas, e formaõ vários rios, que todos desemI>ocaõ nas bahias referidas, e o segundo capaz de cGinmunicaçaõ no inverno com o Igarapé Piicurihi, que se diírunda no mesmo Amazonas entre Gui-upá e o Igarapé Mirititeua; a bahia de Soiizel; e íinalmente a bahia de Villa Franca pouco diversa, da precedente na grandura.
Os lagos de considerável âmbito saõ o de A- raiiari: o de Piraátiba aõ Norte do precedente e muito mais piscoso do que elle: os lagos dos campos de Macapá: o lago de Paraucuára acima da Villa deÁlmeirim : os lagos de Urubucuára na dilatada planicie das fraldas de umas serras da cordilheira do Paru : os lagos de G urupátuba maiores que os de ürubúcuara, e guarnecidos de viçoso arvoredo: os lagos de Uriiará na margem aus-tral do Amazonas entre as Villas de Monte Alegre e Santarém: o lago do Siirubiú povoado de ilhas: o lago Curumú acima da bahia de Villa Franca: o lago das campinas duas legoas acima do : sitio de Paricatiba na margem direita do Amazo- ,nas ou iO legoas abaixo da Villa de Óbidos: o ia- Igo do Juruti.: o> lago do U axituba: e os lagos do
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[230] E nsaio C oeografico

Nhamundá, que se communica com a boca do rio das Trombetas por um braço navegavel.Os rios, que tem o erapeço de cachoeiras, saõ o Gurupi, Piriâ, Guamá, Tucantiiis, Pacaiá, Ua- uapú, entre o qual e o Pacaiá jaz um furo, chamado Pacajahi, Arauari logo acima do lugar' chamado Prainha, Anauarapucú, Jari, Xingú cuja ou-í rela até ao rio Mariiá he espinhada de restingas de pedra, e as cachoeiras começaõ acima do rio Tucuriii, Jaraucu que desagua no Aquiqui, braço do Amazonas, Curuá junto as barreiras de Coçari pouco acima de Monte Alegre, Tapajós, Trombe- tas, Nhamundá. Todos os mais rios da Comarca saõ isentos de penhascos, que se oponhaõ á sua navegaçaõ.As serras e montanhas saõ as do Jutahi, Oi’? teirapuá, Ernburanonga na vasta bahia do Piriá^ a Catherina no rio Gurupi, as dos rios Tromahi e Pirucaua, a do rio Urubucuára, as da cordilhei? ra do Paru, as do rio Xingú das quaes se debru- çaõ sobre elle os rios Marituba, Ara, Tucurui, A- carahi, e Piri, a de Monte Alegre no rio Guru- pátuba, as do rio Tapajós, e a dos Parintins na margem do i\inazonas fronteira ú boca superior do rio Nhamundá.Esta montanha dos Parintins assumio este nome dos Sylvicolas assim denominados, que a habi-r táraõ. Altòs arvoredos a enramaõ até a sua lomba, 
que he uma planura, onde dizem ter existido uma Âldea dos ditos Parintins fundada pelos Jesiiitas:^ e que os mesmos Aldeanos se revoltáraõ contra os que lhe ministravaõ a doutrina, queimáraõ as ca
sas, esboroáraõ a Igreja, enterráraõ os sinos, e transfugiraõ para as brenhas. Ainda dura na cir- 
cumvisinhança a tiadiçaõ oral de que em todas
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as noites de Natal se óuvem os sinos soterrados.Esta Comarca naÒ he paiz collinoso : as mon- taiibas e serras, qite ticaô mencionadas, estaô mui distantes entre si : e por tanto eilas naô limitaô a perspectiva, antes saô vistosas assomadas da es- « paçosa pîanura do paiz. Galgando-se o cimo de P quakjuer empinado monte iblga-se de olhar paióis szagem arrebatante.

Cabeça da Coiimrca de Beîem.
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Cidade de Santa Maria de Belem do Gran- Pará, na qiial repousa a cabeça da Comarca e da iPfovincia.
Esta Cidade jaz assentada em distancia de yinte e ciiico Jegoas geograiicas da Ponta da Ti- joca na orla maritima da ciirvidade oriental da estendida abra começada a uma legoa acima da Cidade pela coadunaçaõ dos rios 'G uarná e A cará, o primeiro ja adunado aõ Capim desde a Fregiiezia de Saõ Domingos da Boa Vista distante da^Cida- de 16 legoas, e o segundo também ja unido aò Mojú desde a distancia de 6 legoas da mesma Cidade.
A esta coadunaeaõ de rios deraõ os natnraes € proprios Indígenas da terra o nome de Guajará, que ainda persevera.
Os primeiros Portuguezes transplantados a íi- nhaõ denominado Riò de Belem, deduzindo este nome da invocaçaõ da Virgem de Belem Patro- •iia tutelar da Cidade. Mas em rigor geográfico 'Ire o Guamá quem devia manter o seu no?ne até â 

ilha da Tatuoca, onde o Tucantins associado com 
GS rios Cupijo, Áraticú, Puruaná, Panaiva, Muca- já, Jacundá, Jagarajó, Acutiperera, Uanapú, Pa-
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caia, Iriiiana, disparados da costa do continente si- i« tuado entre Caiiuitá e Guriipá, se ajunta com el- -I* le, e ambos deiiuem no Oceano correndo por en- < tre a costa do continente da Capital e a costa ori- -i entai da ilha Grande de Joannes: porque o dito continente he iiiria pequena peninsula principia- i da da Villa de Ourem, onde um tracto ílore&tal i de 5 Icgoas discrimina o berço do rio Caité da$ aguas do Guamú, o qual e o mesmo Caite cin- -i 
gem as terras deste continente.Porem como os antigos na imposição de no- -í' mes aõs rios da Provincia naõ se regulavaõ por J< principios Geográficos, mas sim por mera vonta- -i de sem outra regra mais do que o seu capricho; ( c sobre tudo pcTo que ouviaõ aõs Indianos, os i( quaes tinliaõ e tem o costume de appellidar um n mesmo rio com differentes nomes, chamando-o de üí um modo desde a sua foz até a boca de um qual- ' quer confluente, e d’ahi para as suas vertentes ': lhe daõ outro nome : por isso se nota grande im- i propriedade na designaçaõ de qual de très ou ? quatro correntes aggiomeradiis lie a primâpal pe- ' la sua constante cíirecçaõ attendida desde a fonte, ‘ 
de que ella derrama a sua enchente. O mesmo ' rio Amazonas, que he um dos mais bem aponta- i. dos em toda a extensão do seu curso padece a- f nomalia em sua denominaçaõ, pois que ordiiiari- 1

_  . .  . .  I . 1 •amente lhe chamaõ Solimocns da garganta do rio P*»egro para cima, naõ havendo para isto outro motivo mais do que terem sido habitadas as suaŝ |j?j abas naquella paragem pelo Gentio Sorimaõ. Ora se a este mesmo rio. déssemos os no-fmes das diversi?s Cabiidas Sylvicolas nuds predo-« minantes, que habitmao algumas porçoens da suaj! 
cxtensaõ, inui poucos poderiaõ íacilmente conhe- .
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cer para logo o Amazonas sendo enunciado com arbitraria aceitaçaõ ou escolha nessa recova de nomes.

A posiçaõ Geografica da Cidade he no parallèle austral 1°. 28 / cruzado pelo meridiano 328^. 2õ/ oriental aõ Primeiro Meridiano da Ilha do Ferro.A frontaria da Cidade tem a íigura de iim cotovelo, que a terra estende sobre as correntes do Guajará; de cujo cotovelo o lado, que defronta com a barra, he de 800 braças, e o outro lado até ao Arsenal da Marinha de GOO. Neste lado a praia naõ tem caes : e no outro ha ura de pedra, que decorre do Convento de Santo Antonio até defronte da boca da Travessa das Gaivotas, e uma rampa, a que o vulgo chama ponte de pedra, mal ideada, acanhada e incompleta, que existe quasi no centro da ribeira jacente entre a dita Travessa e o refendo cotovelo, e que tem sempre maior frequência popular.
Divide-se a Cidade em duas Freguesias : uma da Se, e a outra da Senhora Santa Anna da Campina. A primeira teve principio em IGIO: com- poem—se hoje de 699 doraicilios: e a segunda foi estabelecida em 1727, e consta de 1^236 casas. O solo he quasi um plano ; por quanto os dous bairros pouco diíFerem do olivel : o Lai’go da IMatriz da Campina he mais alto que o da Sé seis palmos, e o apartamento destes dous Templos de 376 braças. Entre os dous bairros decorre a travez do Largo de Palacio da praia aõ alagadiço cli amado Piri terreno baixo aõ olivel do mesmo Piri ; e deste começa terra firme, que dirigindo-se para Leste chega a ter quinze palmos de altura: igual terreno baixo existe aõ Oriente do bairro da Campina entre a praia e o J^argo da Polvora e a di-

32
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ta terra firme, que se estira do Piri para o Nascente: Tal he a indole topográfica da terra, que sustem a Cidade ; e cuja altura sobre a preamar pouco excede a vinte palmos da banda do Largo de Santo Antonio, e a trinta da banda do Largo da Sé.No bairro da Campina a terra he amarella e areosa; e no da Sé a maior parte vermelha e cas
calhuda.Consta a Cidade de 35 ruas de largura conveniente em umas, e mingoada em outras : dez saô por ora meros caminhos recemabertos, dos quaea alo'uns estaõ sendo de rarissimo uso pela sua má qualidade, e pelos algares procedidos das enxurradas: e vinte e cinco sao orladas de edifícios na maior parte polidamente construidos e simples: muitos de um andar e poucos de dous: as mesmas ruas imperfeitamente ahnhadas,. muitas destituídas de calçada, e outras mal empedradas, porem todas assinaladas desde 1804 com uma ins- cripçaõ alva em campo negro do respectivo nome nas esquinas, e os edifícios distinctos pelo numero escrito na verga da porta a semelhança das de— nominaçoens das ruas. Às quaes saô as seguintes. Rua do Açougue: da Boa Vista: do Norte: de Saô Boaventura: estas tres estaõ na frente marítima : Rua do Espirito Santo: dos Cavalleiros: do Aljube: da Atalaia: Longa: de Alfama: da Barroca: dos Ferreiros: de Santo Amaro: do Bom Jardim: Nova do Piri.* de Saõ José: dos Mercadores : Formosa: de Santa Anna : das Flores. do Bailique: da Cruz das Almas: dos Quarenta e oi
to: de Belem: esta rua está em projecto: Rua de Santo Antonio: das Mercês: de Saõ Vicente: do Páo d’agua: de Saõ Vicente de Fóra: Nova do Principe: Nova da Gloria: Nova daPrinceza:
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dos Mártires. .
As ruas communicaõ—se por 31 Travessas: das quaes só 18 saõ contornadas de casas. Eis os nomes de todas. Travessa da Uesidencia: de SaÓ Joaõ: de Agua de Flor; dos Cavalleiros: da Valia; da Praça: da Queimada: das Canelleiras; do Arsenal: do Pelourinho: do Builique: de'Caetano Ruíino: do Espirito Santo: de Santo Antonio: dos Mirandas : dpis Gaivotas: do Açoügue : da 

Misericórdia: do Passinlio: da Piedade: das Elei- çoens: dos Carros: da Pedreira: dos Innocentes: das Fbres: de Saõ Vicente: da Olaria: dá Gloria: da Praia: da Estrella: e de Saõ Matheiis, na qnal se es- 
tremaõ as duas Freguezias,;principiando ada Campina do lado oriental/e do lado occidental a da Sé.Os Largos saõ 12; cinco grandes, e sete pequenos: estes saõ 0̂  de Santo Antonio, aide San^ ta Anna, o das Mercês, o da Trindade; o do Ro- zario, o de Saõ Joaõ, o do Carmo, e aquelles saõ o da Polvora,'0 dos Quartéis, o de Palacio, o da Sé, e o de Saõ José, entre os quaes o da Polvo- ra he o ‘maior, e'depois deste o de Palacio,icu- ja área foi determinada pelo GeneraLJosé daíSer- ra, o qual para ̂ esse fim comprou 'o alagadiço? por onde corria um esteiro ou pequeno Igarapéç que do^mar entrava no Piri pelo siiio, em que hoje está a CJasa dó' aver do peso; Elle tem 60 braças de largura e 85 de comprimento.

A Cidade naõ he illuminada nas noptes do interlunio: o Palacio do Governo,-»e alguns 'Negociantes usaõ de -placas reverbératoriás. ’ -Naõ ba Chafarizes, que adornando a Cidade disparem jorros de agua perenné; 10 poçosí os substituem, seis de pedra'‘̂ e quatro forrados de madeira com bocàes da mesma,- e uma Bica enj-
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terrada de dous canos de pedra, para a qual se desce por dua^ escadas tateraes de cinco degraos de ladrilho: obra esta que foi construída em 1801. Alem destes poços públicos ha outros particulares, 
que saõ francos.O estado de relaçaõ, em que se acha a policia do paiz pelo lado da Hygiene e da mobilidade publica he mílo por se naõ evitar o bafo maligno dàs valas do r ir i  sempre occupadas de agu
as estagnadas, e por naõ se empedrar as ruas es
carvadas pejas chuvas.As Igrej;âs do Bairro da Sé vulgarmente chamado da Cidade saõ a Cathedral de Nossa Senhora da G.raça: a Çapella de Saõ Joaõ Baptis- ta r a Igreja de Santo Alexandre, que foi dos Je- suitrs: a de Nossa Senhora do Monte do Carmo dos Keligiosos da mesma Senhora: a de Nossa Senhora do Rozario: a de Saõ Boaventura, que foi dos Religiosos da Conceiçaõ da Beira e M inho: e uma Capellinha de Santa Rita de Cassia defrontante com a Cadea. E no Bairro da Campina a Matriz da Senhora. Santa Anna: a Igreja de Nossa Senhora das jVIerçês,. que foi dos 
Religiosos da mesma Senhora: a de Nossa Senhora do Rozario dos Pretos Minas: a de Santo Antonio dos Capuchos: a da Santissima Trindad e : a Capellinha da 1'ravessa do Passinho pertencente aõs herdemos do seu  ̂fundador Ambrasio Henriques r ,e a Capella suburbana de Nossa Se-> 
nhora da Nazareth do Desterro.A Cathedral he a primeira das eonstrucço- ens notáveis : ella he de abóbada,, cuja altura tem 9 braças na vertical do seu fecho: o prospecto he simple mas elegante pelas suas proporçoens, 
pelo retabolo do nicho em que está a Imagem da

í  -1 ■
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/í  Senhora de Belem, e pelas torres de dezoito bra- I ças e meia de estatura e coroadas de um zimbo- 

1 rio e lanterna fingida: tem 30 braças e seis pal- 
1 mos entre o limiar da portada e o retábolo do s altar-mor: na largura da nave principal seis bra- ^ ças; na do Presbitério cinco braças e um palmo: 

■ 1 no comprimento do mesmo Presbitério treze bra- I ças e meia: entre o vestibulo e as grades do -fD cruzeiro ba cinco altares de cada lado, dous no '•3 cruzeiro, que saõ um do Sacramento e o outro b da Senhora de Belem: os retábolos de todos os- altares saõ de talha aperolada e dourada, e todos menos o da Senhora de Belera, que tem Ima- gens, e o do Sacramento, que só tem o Throno fe- «í ; chado de uma cortina, saõ ornados de grandes e í: d bons painéis: a cornija he de còr de pedra lióz e jííKi coro por cima de capiteis dourados, que coroaô as pilastras dos intêrvallos dos altares: ha no Pres- i |  biterio dous Coretos um defronte do outro para os aáIMusicos, e outro no vestibulo. As Sacristias do irí 8 Bispo e do Cabido estaõ á direita e á esquerda da Cape lla M oram b.as saõ amplas, e claras: o . ji^Uecto da -primeira he de volta de Sarapanel, e o da.
1 segunda era de estuque,> hoje de madeira: paral- viio klaraente ás paredes d a ' nave principal ha dous : corredores largos que terminaõ no cruzeiro junto.c-Jaaõs altares ; delie :, no da ^esquerda estaõ as casas -.i chamadas das-^Capas e wna escada, que conduz á víwCása do capitulo dos Conegos e do seu Archive: 

no corredor da direita está a Sacristia do Cura e numa; escada que dirige a uma casa onde o Sub- .dchantre dá liçoens de Psalmódia e á outra casa o do consístorio dos Irmaõs do Sacramento: cinco por- iitas daõ entrada para esta Basilica, a primeira no 
o'frontispicio,. a segunda^ por baixo da torre da di-
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reita nao na frente della, mas ao lado, a terceira do mesmo modo collocada por baixo da outra tor- te, a quarta junto â Sacristia do Bispo, e a quin* ta perto da Sacristia do Cabido.He sem duvida elegante, e aprasivel, e am-
i)lo este Templo para o culto da piedade Gatho- ica; nelle o Cabido conspícuo no exercício da Religião desempenha com dignidade, fervor e zelo o  alto ministério dé suas funcçoens sagradas conforme os Ritos e Celebridades Ecclesiasticas da Basilica de Santa Maria de Lisboa. Os vasos Sagradôs e alfaias saõ ricos: as vestimentas e mais peças tocantes aõ culto da Religião e adorno dos altares estaõ em parte carecendo de uma substituição conveniente á pompa e uso dos Sacramentos.Segue-se á Cathedral em merecimento de ar* chitectura a Igreja dos Carmelitas, a< quah he tam-' bem de abobada; a sua fachada está formada d^ pedra de Portugal; tem duas naves, a piincipal e a do cruzeiro: os altares estaõ entre columnas Doricas: falta-lhe reduzir aõ mesmo estilo de^ar- chitectura a Capella Mor, que ainda persevera da aiitiga Igreja, que desmoronáraõ em 1766; e 'qué foi fabricada á custa do seu 'Padroeiro o Coronel 
das Ordenanças da Cidade Hilário de Moraes de Betencourt. ~ . i |!

Depois desta apresenta-se logo a da Fregue- i- zia da Senhora Santa Anna igualmente de abo-  ̂bada e do feitio de uma cruz Grega coroada d& uma cupula e lanterna: o retábólo do altar-mof^ he um artefacto que illustra o Alvanéo que o fâ  bricou: tem bons painéis no Altar do Sacramento’’ e no das Aln>as. He pena que esteja desfigurado' o frontispício desta bella Igreja depois que lhe d e r - ^  
rocáraõ duas das quatro colümnas lateraes da Por- "
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’ pora lavrar duas torres, <|ue sobre naõ serem;*> delineadas no gosto da traça do. Templo foraõ cau- 'i'̂ 1 6a emciente <3g sofrer a abóbada uma longa fenda 

< e que se achaõ incompletas, servindo em seu lu-í gar um campanario mal ideado e pobre, que cons- :*» truirao defronte da portada. Naõ foi só este o in- ‘■ »i sulto, que a ignorância se arrojou a fazer a »iij este nobre edilicio; antes das torres ja lhe tinhaõ 
’^1 levantado uma  ̂casa para o consistorio da Irman- 

dade do Sacramento no mesmo lugar designado pe- ei la planta para as torres, e ja lhe tinhaõ construi- ;.i do no vestibulo um Coreto para os Muzicos.
■ ■ _ .  T a n ib ^  he digna de mençaõ a Capella de u»i« Sao Joaõ Baptista, que he de íbrma poligonica 

1 regular de oito lados e coberta de abóbada: tem tres altares, cujos quadros saõ do facil e laborio- so pincel de Pedro Alexandrino de Carvalho: o i seu prospecto he adornado de quatro columnas do- v;4H ricas e duas piramidas quadrilateras com uma es- V .jSi trella de ferro no vertice. O desenho naõ lhe deo
■ 'I somente um pequeno campanario de’,1 alvenaria junto á Sacristia. -
L - de Santo Antonio dos Capuchos ain--  da que no ordinário gosto destes Padres he de a- jc bobada e bem construida.

Dentro do Termo da Cidade ha nove Fre- rjgiiezias cujos Oragos e sitios respectivos saõ os seguintes. A Freguezia de Nossa Senhora da Con- i do Lugar de Bemfica no rio M auari: a|d e  Sao ^ancisco  Xavier do Lugar de Barcare- J n a  no no Gebrié: ^ de Nossa Senhora da Con- ^fceiçao do no Abaité; a de Santa Anna do Iga- 
^ Espirito Santo do rio Mojú: a de t', ijSan^ Anna do rio Bujarú: a de Santa Anna do 

j»no Capim: a de Saõ José do rio Acará; e a de
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Sad Domingos da Boa-vista na junçaõ dos rios Guamá e Capim chamada Guajará.Alem das Confrarias, que contribuem para o culto do Santissimo Sacramento das duas B regue- zias da Cidade, ha na Igreja dos Carmelitas Calçados uma decente Capella administrada por uma Confi aria de Nossa Senhora do Monte do Carmo, nma Confraria do Senhor Jesus dos Passos, a de Saõ Miguel, a de Nossa Senhora do Livramento formada de homens pardos, e a de Santa Eíigenia de homens pretos: a Confraria de Nossa Senhora do Rozario na Igreja consagrada á mesma Se- niiora: a confraria de Nossa Senhora de Belem na S é : a Confraria de Saõ Joao Baptista e a de Nossa Senhora das Dores na Capella do dito Santo: na qual antes de ser reediíicada esteve a Fregue- zia de Nossa Senhora da Graça desde que cahio em ruinas a primeira, que havia sido construida no largo hoje denominado da Sé, e por isso o Primeiro Bispo alli collocou a Sede Episcopal em 
21 de Setembro de 1724, e alli se conservou até 24 de Dezembro de 1755 em que se transferio o Santissimo Sacramento para a nova Cathedral fabricada no sitio em que hoje a vemos, e que tendo sido principiada em Maio de 1748 se achava no dito anno de 17õõ edificada até o arco da Í^apeila-Mor: a Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte na Igreja de Santo Alexandre do ex- üncto Cüllegio dos Jesuitas, e na mesma Igreja a CoidVai ia da Misericórdia, que alli se collocou em 1798 em virtude de Ordem llegia, deixando a sua Igreja, que f >ra erecta em l()50 no lado oriental da rua de Santo Antonio pouco distante do Convento dos Mercenários, e que por descuido ca-‘ hira em ruina: a Confraria Miiitar do Senhor San-,
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.j to Christo na Igreja de Nossa Senhora das Mer- c ces dos expulsos JVIercenarios, de que tomou pos- g se em 179S largando a Igreja de Santo Alexan- ; ò dre, para a qual segundo a impetrada Ordem Re- g gia havia passado no dia 16 de Dezembro de 1790
I I 'wn • 1  -

•0 da sua Ermida, que fora levantada de boa taipa de pilaõ junto aõ Forte hoje nominado Castello em
\  eque deixáraõ estragar: nesta mesma Igre-;[ ja das Merces estaõ as Confrarias de Pardos deSaõ Pedro, da Redempçaõ das Almas, e da Con-
j ceiçaõ: a Confraria de Pretos de Nossa Senhora do Rozario, e outra de Saõ Benedicto na Igreja da mesma Senhora pertencente aõs ditos Pretos, e 

*̂*(1 por elles actualmente em nova ediíicaçaõ com mail is decencia do que a antiga construida aõ pé da 
'̂ 9 9^6 demoliraõ ení 1725: na segunda Er-mida destes- Pretos esteve a Freguezia da Cam- pina desde o anno de 1727 em que foi criada 'll até que a Irmandade do Sacramento teve promp- ta a Igreja propria, que principiou a lavrar em «̂1 1761 segundo a excellente planta dada por Anto- r/rnio José Lande para despejar a dita Ermida, on- Fi de mais naõ pódia continuar tanto pela sua estrei-tez^ como pela constante dissonância entre as dii-M as Confrarias: a Confraria da Santíssima Trindade na Igreja dedicada a este Mistério de F é : a Coni' fraria de Saõ Francisco de Assis com boa Capella r-rna Igreja dos Capucíios: nesta mesma Igreja es- jfi, taõ também a Confraria de Jesus, Maria, José, de Pardos: a de Santa Rosa de Lima de Mamalu- Ü33COS: e a do Senhor Jesus dos Navegantes, a enojo altar todas as sextas feiras se dirigem muitos ol devotos. E íinalmente a Confraria de Nossa Se- •iinhora da Nazareth do Desterro na sua Capella aui suburbana.

33
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Os Conventos, que diversas Commimidades Religiosas fabricáraõ, saõ seis: tres á borda d’agua, no lado da Cidade, que defronta com a barra, do- us na ribeira, que corre aõ Sul, e um no âmbito da Cidade da banda do mato perto de um Igarapé, que do mesmo Convento recebe a denomina
ção. Dos que foraõ lavrados na ourela do mar o primeiro foi o de Nossa Senhora do Monte do Carmo no principio de 1626 pelos Carmelitas Calçados, formando com o de Maranhaõ uma Vigara^ ria Provincial subordinada e connexa com o Capitulo Provincial de Lisboa. Para esta fundaçaõ deo o Capitaõ-Mor Bento Maciel Parente a sua casa sita no fim da Rua,do Norte: em 1696 fez-r se novo Convento de taipa de pilao: e em 1708 levantou-se o actual, que ficou incompleto e mui- , to irregular. O Segundo foi o de Santo Antonio em Junho de 1626 pelos Capuchos, que deixáraõ o seu Hospício erecto em Agosto de 1617 no si-' tio de Una arredado para baixo da Cidade tres; quartos de legoa. O segundo Convento que elles^ fabricáraõ, e que existe, he bem edificado e bem' conservado. O Terceiro o de Nossa Senhora das Mercês e Redempçaõ dos Cativos em 1640 por Frei Pedro de la Rua Cirne, Religioso da Ordem. Calçada da denorninaçaõ da mesma Senhora, entre o Convento de Santo Antonio e o cotovelo da frontaria da terra: este Convento he grande e nad concluido. O Quarto o de Santo Alexandre em , 1653 pelos Padres da Companhia de Jesus na vi- sinhança do Forte do Santo Christo hoje nomina- do Castello: cujo Convento he amplo, mas de cons- trucçaõ naõ ultimada. O Quinto o de Saõ Boa- 
ventura erguido pelos Religiosos da Conceição da
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Beira e Minho em 1706 sem ordem Regia no sitio antigamente chamado o Porto do Tirjiõ dentro das sessenta braças, que deo José Velho para esta íundaçaõ, contadas do Igarapé da comedia dos peixes-bois para baixo: este Convento he um pequenino Hospicio, que nenhum estudo e primor custou a Architectura. E  o Sexto o de Saõ José em 1749 pelos Religiosos da Piedade; que ja se achavaõ na Província desde 1693 e senhores do Hospicio de Gurupá feito de Ordem Regia para uma Missaõ de Capuchos da Arrabida, que se naõ verificou. Este Convento he aquelle que na o foi fabricado na ribeira da Cidade: elle esta situado na parte superior do referido Igarapé da comedia dos peixes-bois, cuja denominaçaõ depois de levantado este Convento ficou substituída pela de Saò José Orago da respectiva Igreja. O desenho deste edifício he segundo o estilo dos Capuchos, e a sua execução ficou incompleta.

Dos mencionados Conventos o de Santo Antonio e o do Carmo ainda tem Religiosos, mas em numero extremamente pequeno, e esses quasi todos fora do retiro do Claustro, Vigariando Fregue- zias do Bispado. Quanto aõs Religiosos dos outros Conventos: os da Piedade retiráraõ-se em 1759 para Portugal, dando íi execução o Aviso de 5 de Fevereiro de 1758, o qual quebrou a sua residência na Província pelo motivo de comportamento pouco de acordo com os deveres, que a qualidade de Cenobitas lhes impunha. Os da Conceição da Beira e Minho recolheraõ—se no mesmo anno de 1759 aõ Convento da sua Ordem na Cidade do Maranhaõ em virtude do Aviso de 12 de Abril de 175^. Os Padres da Companhia embarcaraõ 
presos para Usboa em 1760 em consequência da
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Lei de 3 de Setembro de 1759, que os proscre- veo. E oŝ  Mercenários transferirao-se em 1794 para os Conventos da sua Ordem no Maranhaõ na conformidade do Aviso de Martinho de Aiello e Castro, Ministro e Secretario de Estado dos Ne- ffocios’da Marinha e Dominios Ultramarinos expedido em 24 de Aíarço do mesmo anno, que igii- alinente mandou sequestrar todos os seus bens.As bòcas por onde cahia o dinheiro nas ma- 
õs dos Jesuitas eraõ as suas Fazendas da Tabatin- 
2-a, de Sa(3 Caetano no Municipio da Vigia, de Burajuba, de Jagnarari no rio Alojíi, de Gebrié no rio deste nome, de um Cacoal no Igarapé de Ala- ria Nunes, de uma Fazenda no rio Guama, de cinco Fazendas de criar gado vacum e cavallar na Ilha Grande de Joannes, e de um Pesíjciro no rio Tucantins pouco abaixo da praia do Embiral. O patrimônio dos Aíercenarios cornpunlia-se da 01a- i4a de Tucunduba, que deraõ aõ Hospital da Caridade, da Fazenda de Aal de Caens, da ne Santa Anna na foz do rio Arari, e de outra dentro do mesmo rio, da de saõ Fedro, dos Retiros Sao Joaõ, Saõ José, Guajará, Saõ Jeronimo, da Fazenda de Santo Antonio na costa boreal da Ilha Grande de Joannes, da de Saõ Lourenço no Pa- racauari ordinariamente chamado Igarapé Grande, e da Roça de Saõ Macario adherente a esta fazenda. Os Carmelitas foraõ possessores de pingues dadivas: hoje ainda saõ proprietários da Fazenda do Cabresto no Igarapé de Santa Cruz,  ̂que lhes doou o Capitao Uoniingos Rodrigues Caoresto, de uma Fazenda de gado no rio Camara de Marajó,  ̂da Fazenda de Pcunambuco no rio Guajará doa-1 da por Lourenço Mal hei ro Correa, da Engenhoca \ 
de Santa Theresa de Alonte Alegre dada pelol
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Monarcha, e dos Sitios Bomjardim e Valverde. As rendas dos Religiosos da Piedade, e dos da Conceição da Beira e Minho, consistiaõ nas esmolas, que aquistavaõ, e no que adquiriaõ nas Aldeãs das suas Missoens. Os Religiosos de Santo Antonio tem nas esmolas dos moradores as suas rendas: e hoje a Lei de orçamento de 15 de Novembro de 1831 no paragrafo 8.° artigo 38. Capitulo 12. os despossuio das Propinas de Tainhas e da Ordinária de J50g000 reis, que lhes foraõ dadas pela Provisão do Concelho Ultramarino de 12 de Agosto de 1752, e principiadas a receber pela ordem de 21 de Fevereiro de 1759 do General Governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado.No Convento de Santo Anbmio estaõ em acti- vidade duas Escolas, uma gratuita de Grammatica Latina ensinada pelo digno Religioso e venerando anciaõ Frei Antonio de Santa Thereza, e outra do ensino mutuo paga pela Thesouraria da Provinda.
‘ No Convento das Mercês a maior parte do primeiro pavimento lie occupada pela Alfandega e Mesa da Estiva, sendo a antiga Sacristia onde existe a Mesa grande: e no segundo pavimento da banda do mar está a Casa da Praça do Com- mercio, que em 1819 o Conde de Villa Flor per- mittio arranjar e mobiliar á custa dos Negociantes, que lhe requerêraõ o estabelecimento da dita casa: e nõ mesmo pavimento está também aquartelado o Batalhaõ de Caçadores N.° 16.No Convento dos Padres da Companhia a parte mais nova serve de Palacio Episcopal desde o anno de 1773: e o resto lie occupado pelo Se- minaiio Ecclesiastico; o qual foi criado por Alvará de 20 de Março de 1751 com sujeição aõ Or-
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dinario, e collocado nas casas de dous pavimentos sitas na extremidade da rua do Açougue sobre o mar da banda da Travessa dos Mirandas, e administrado de ordem do Bispo pelos Jesui- tas até o momento em que foraõ expulsos4 e en- taõ foi trasladado para a parte primigenia do Convento destes Padres, e ' passou a ser governado por um Reitor Clérigo Secular amovivel.
O patrimônio deste Seminário compoem-se da quantia annual de 200^000 reis fornecida pelo Cofre da Provincia, de 756^000 reis oriundos de alugueis de prédios urbanos, e da pensaõ annual de 60)^000 reis paga pelos Porcionistas : cujo numero naõ he prefixo, e no qual entraõ sempre quatro que saõ mantidos á custa da casa, e por isso distinctos dos outros por uma divisa verde com très pontos brancos collocada em uma das pontas da estola encarnada que trazem sobre a sua vestidura talar azul claro: e os que tem esta div isa gosaõ de preeminencia sobre os outros. Neste Seminário por deterrninaçaõ do Bispo Dom Frei Miguel de Bulhoens residem os Meninos do Còro como pensionistas.
No Convento do Carmo acha-se estabelecida a Nala das Sessoens do Conselho Geral da Provincia.
No Hospicio de Saõ Boaventura esteve a Intendência da Marinha: e nelle moráraõ todos os Intendentes até o tempo da sua aboliçaõ. Em torno deste Hospicio da banda da terra corre uma bastida de Acapú ; e todo o espaço por ella encerrado he o Arsenal da Marinha desde 1761, em que o General Governador Manoel Bernardo de Mello e Castro escolheo e designou a sua ribei

ra e praia para o estaleiro da Náo Belem, fazen-



SoBUE 0 P ara’.

P })

■ >S

. ' . 5 |

! ‘S' ..íà; 
D(*'‘

, 1

do erguer Telheiros e  mais edifícios necessários, 
€ deixando de estabelecer ali o Hospital M ilitar 
«egundo a Carta R egia de 18 de Junho da 1760.

O Convento de 8aõ José ha tido difíerentes usos. Ali esteve uma Companhia de Pedestres: passou depois a ser Quartel dp Corpo de Artilhe- ria, fazendo-se-lhe as obras necessárias. Novas ac- commodaçoens se lhe ampliáraõ para o apropriar a um Alojamento do Esquadraõ de Cavallaria. Tam- bem servio de Deposito de polvora; e de Prisaô Ide criminosos: e no tempo anterior a tudo isto (1767) teve uma Olaria, da qual chegaraõ a existir restos até o anno de 1803.
H a também uma Casa de Educandas estabe

lecida pelo Bispo Dom  Manoel de Alm eida de 
Carvalho no anno de 1804 em benefício das M e
ninas Gentias, que na sua visita do Sertaõ fez 
transportar para a C idade; das quaes ja hoje naõ 
existe nenhuma por terem morrido umas, e car 
sado outras. A  manutençaõ d’esta Casa até o tem 
po, em que S. Magestade o Imperador lhe depu
tou em Provisão de de Julho de 1824 a ordi
nária de 200^000 reis, foi subsidiada de algumas 
pessoas, que com louvável zelo deraõ esmolas de
putadas para as despesas indispensáveis, as qua
es naõ podia comportar a pequena renda de 129g000 reis de umas propriedades de casas: des
pesas, em que também entra o aluguel da mesma 
casa, em que moraõ as Educandas, e que perten
ce aõ patrimônio do Seminário Ecclesiastico.

U m  Procurador Clérigo e um Capellaõ ser
vem gmtuitamente esta Casa de Educandas com  
subordinação aõ Prelado. Consta presentemente a  
dka casa de uma R egente e Mestra, de seis Edu-^ 
candas pobres, de sete. Porcionistas, pagando ca^
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da lima a ordinaria de 25^000 reis annuaes, de très Serventes, e de très escravas.Os edifícios piiblicos saô o Palacio do Governo, a Casa do abolido Hospital^ Militar, a Casa da Aula de Artilheria, o Hospital da Caridade, O Arsenal de Guerra, os Armazéns da Marinha, a Cadea, os Quartéis, e o Horto Botânico.O Palacio do Governo he ura edifício, que naõ se acha em contiguidade com algum outro: na sua architectura houve gosto e certa elegancia, menos na commodidade da distribuição interna» das casas, a qual foi regulada pelo Governador, que em 1767 o mandou lavrar. He de très pavimentos: tem espaçoso atrio e mediano Jardim. No primeiro pavimento estaõ a Capella, diversas casas, algumas delias occupadas pela Junta da Fazenda, Contadoria, e Pagadoria, Cosinha, Cocheira, e Cavalhariça: no segundo onze grander salas, oito aposentos, e um salaõ, do qual a entrada exterior está no centro da arcada, em que termina a ampla escada despartida no terço da altura em duas, que fenecem na arcada do vestibule, e que recebem luz de quatro janellas, cujas ombreiras fírmaõ-se no mesmo plano de uma varanda descoberta, que em bom tempo serve de dar serventia e passagem mais breve de um para outro lado sem ser preciso circular o corredor : e o terceiro he uma só casa, que occupa o centro da frontaria : e a parte opposta he toda uma varanda sómente descoberta nas extremidades, de cujo centro se desce para o Jardim por duas escadas de ladrilho reunidas em um taboleiro de sacada, sendo a dita varanda o remate da espalda deste edifício, que por bera traçado e sulfici-l 
enteraente vasto illustra a Cidade,
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Hospital Militar he um edificio de doua pavimentos de 14 braoas de trente e 19 de fundo eompréhendido o patim, no quai ha um poço ciija agua sómente servia para a co- 
smha e avagem de roupa. Ella tinha sido de Domingos da Costa Bacelar, que a ergueo para seii  ̂ proprio uso a borda d’agua 119 lado occidental do 
Largo da Se. O General Fernando da Costa Atai- : dr leive julgando-a apta para Hospital dos Mi- ' -tares tanto pelo sitio, como pelo pouco dispen- »Hdio e trabalho, que seria preciso para ordena-la conforme a este emprego, marrdou em 1765 a Pro- -T vedoria dos Contos que a comprasse por sete mü -D cruzados, em que os Louvados a avalira-ao pelo  ̂ seu intrínseco, localidade, 'e' interesse, que o Pro- prietario tiraria delia. Compra, a que se vio pre- 

■3 o dito General pelas Representacoens do-ó Medico e do Cirurgião, nas quaés estes ^Directo- 
• í res da saude publica o informarão íjue o seu pre- b decessor antepondo 0 Castello aõ Hospicio de Saò 
; Bopyentura para o estabelecimento do Hospital tiú Militer peia rasaõ do inccmmodo, que experimen- 

tariaõ os enfermos com o rebombo das Officinas ;h do Arsenal, ejles no lugar escolhido estavaõ de I q peior condiçaõ, porque uns falleciaõ pelo máo com- .n modo e muito calor, e outros tinhaõ lento progres- 38 so na saude, recahindo pelo ar -itrfecto, que res- j| piravao em casas pequenas e soterraneas, com in- . 11‘uctuosa  ̂e maxima despesa da Fazenda.
. A Gasa da Aula de Artilheria he uma casar H oruinaiia de sobrado de duas frentes, uma para o 

4 Largo de Palacio, e outra para a Travessa da Re- sidencia.^ Este prédio, que aõ depois passou a ser possessão da h azenda do Estado, o Governador Francisco Pedro de Mendonça Gurjaõ tomou de34
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aluguel em 1748 para delle fazer Armaria das Armas mal guardadas no Palacio do Governo ja muito arruinado, onde as havia depositado o Senhor de Panças no anno de 1713, removendo -as do antigo Armazém da Polvora. Depois de adjudicados aõ Fisco os Bens dos Mercenários o Governador Dom Francisco de Souza Coutinho mandou depositar estas armas e todas as mais niimiçoens e petrechos de Guerra dentro de uma pequena parte d o onvento destes Padres, a qual íez arranjar aproveitando os abides da an-( tiga Armaria, e lhe deo o titulo de Parque. O Conde dos Arcos estabelece i do na dita asa a Aula do Corpo de Artilheria, criado no mesmo tempo, em que se lhe confiou o governo da Provin- cia, deo motivo a que d’ali em diante fosse enunciada com a referida denominaçaõ. No segunda pavimento foraõ collocadas as Escolas de Mathe-' matica e sua applicaçaõ á Artilheria, de Desenho, e de Grammatica Latina, e uma pequena Bibliotheca para uso dos Alumiios das duas primeiras Escolas, e os Instrumentos Topográficos, e os da, pratica da Theoria do tiro: o primeiro pavimento foi occLipado por duas Escolas, uma de Primeiras letras e outra de Filosofia racional e moral, e pelo deposito ou guarda de tcxlos os papéis relativos a antiga Provedoria dos ontos. Actualmente está cm uma parte do primçiro pavimento o Cartorio do Correio Geral, e em uma das salas do segundo pavimento a Escola do ensino mutuo do Bairro da Sc. A Bibliotheca do orpo de Artilheria e os Instrumentos foraõ arrojados para uma das Trapeiras do Palacio do Governo: e os Papéis da antiga Provedoria foraõ para a ontadoria, onde 
as suas Estantes os soportaõ. O estado da ruiiia
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do indicado edifício brada por concerto, do qual se naõ cura. ^
X * * 1 1 um ediíicio detrivial architectura: a sua fachada apresenta trèsjaiiellas entre duas portas no primeiro paviinen- tOj cinco janellas de sacada e balcoens de ferro no segundo, e duas de peitoril no terceiro: e a planta consta de dous quadrados ligados por um parallelogramo, cuja base tem os dous terços da largura do terreno. No primeiro pavimento do iquadrado da frente sobre o qual levantárarí os dous sobrados esta a casa, que se destinou para a Botica, e o corredor da entrada: no segundo pavimento a sala do Consistorio dos Irmaõs da Candade, e a casa do cofre: e o terceiro he todo uma sala! No primeiro pavimento do quadrado da esjialda do ediíicio duas casas desiguaes para enfermarias quando seja preciso, uma galeria com pilares e balaustres de madeira, e latrina de facil escoamento e com vestibulo entre as portas: debaixo deste pavimento ha outro todo lageado, onde se acha a cosinha e aposentos dos escravos com janellas e porta para um caes de cantaria com escada: no segundo pavimento ha uma sala e outra menos larga, ambas para enfermarias sendo pre- ciso, galeria igual a debaixo, e latrina. O Primei- ro^paviinento do parallelogramo, que une os dous rcieridos quadrados, he uma enfermaria assoalhada de taboas até â cuxia, da qual o solho he de ladiilho: o segundo he uma grande casa e galeria, para a qual guiaõ duas escadas largas reunidas em um taboleiro de sacada, uma que principia na contiguidade da cancella da garrida fronteira á porta da entrada do Hospital, e a outra da parte op- posta. A dita grande casa he uma enfermaria, que
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tem vinte e um cubiculos sem porta, mas que se fechaõ com cortinas de lençaria da Asia, e suffi-' cientes cada um para conter o leito: e tem no fim da eux ia um Altar com retabolo de talha dourada e contornado de uma balaustiada. esta enfermaria tem sahida para o consistorio, para as casas da parte que olha para o inai, e paia a galeria do patim por duas portas, uma correspondente aõ centro da enfermaria, e a outra defronte do lado direito do Altar. A enfermaria das Mulheres he no terceiro pavimento do quadrado da frontaria: a ella se vai por uma escada, que da galeria do patim se dirige por cima da casa do cofre. Nesta mesma enfermaria ha uma janel- la coberta com gelosia, da qual assisteni as enfermas a Missa, (p-ie sé diz no sobredito Altar.Este Hospital, que fundou o Bispo Dom Frei Caetano Brandaõ dentro de pouco tempo e cora. victoria de grandes e quasi insuperáveis uifficul- 
dades, foi aberto no dia 24 de Julho de 1/87: e 
€ nessa oceasiaõ houve um friduo festivo praticado com a possivel espleudideza, para a qual liada dispendeo o recem—formado patrimônio do* 
mesmo Hospital.Elle naõ he administrado hoje pelos Irmaôs- 
da Caridade, nem governado pelo Ordinário, con- ' fôrme o seu instituto, mas sim pela Santa Casa' da Misericórdia: apparentes razoens, com que adrede souberaõ illaquear, induzir em erro o Mims-' terio em 1800, conseguirão a irrevocabilidade da' 
extorsaõ.Fonnaõ o patrimônio deste Hospital varias* 
pro])ríedades de casas; uma Fazenda de criaçaõ^ nò rio da Se e outra igual na ilha da Cavian- ^  na; uma Fazenda denominada Guajará no rio
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pim, na q«al lavraô sessenta e oito escravos; lima Oiaria no Igarapc Tucuncluba.
O Arsenal de Giierra he o mesmo antigo Trem de Artilhería, que o Governador José Narciso de Magalíiaens de Menezes mandou construir em 1806, observando o que a este respeito ordenara a Carta Regia de 26 de Abril de 1803: cuja construcçaõ elle determinou que começasse do Parque estabelecido pelo Governador Dom Francisco de Souza Coutinlio no Convento dos Mercenari- )os, e que findasse no Bèco do Açougue. Por 

i eífeito desta determinação o edifício do Trem veio a abranger todo o segundo claustro incompleto do mencionado Convento: e quanto á disposição interna ella he a seguinte. O sobrado contem a casa da escripturaçaõ da coptabilidade e do expediente, a Armaria, os Armazéns das mimiçoens e mais eíFeitos Militares de Infantería, e Cavalla- ria, e as Offieinas dos Alfaiates, Sapateiros e Serralheiros: e no pavimento terreo estaõ os Armazéns das peças de Artilheria, dos petreehos e dos" projecteis, o Laboratorio Pyrotechnio, a Ferraria cora très frágoas, e no Pateo dous Telheiros, em Om dos quaes trabalhaõ os Carpinteiros de construcçaõ de Reparos e obra branca, e no outro ha para obras fusorias ura pequeno forno com très folles, no qual se liqiiescem os metaes, uma Cova de serrar madeira ct)m serra braçal, e uma pequena cisterna e alniagega.
Os Armazéns da Marinha saõ umas casas de um só pavimento e Telheiros feitos de boas madeiras do chaõ e do ar, que mandou erigir aborda do mar em 1739 o Governador Alexandrè de Souza Freire defronte do Palacio da sua residência denominando-os Casa das Canoas, e désignant-
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do repartimentos necessários, dos quaes uns eraõ para o conchego dos Indianos remeiros, outros para Armazéns de muniçoens navaes, e o resto servia para a construcçaõ e guarda das canoas. Deo- se a esta Casa das Canoas um Patraõ-Mor com 120^000 reis por anno, e um Ajudante, que também o era das Fortificaçoens, com 46^800 reis annuaes. Depois da criaçaõ da Intendência da  ̂Marinha estabeleceraõ-se ali os Armazéns das tres Classes sem se perturbar no mais o arranjamento antigo. Presentemente está em uma destas casas, (] que foraõ dos Indianos remeiros, a Mesa das diversas Rendas e Consulado: em outra o Commis- sariado interino do provimento dos eííeitos necessários ás diversas Repartiçoens da Economia publica, e na que servia^de Quartel aõ extincto Corpo de Policia assiste o Quinto Corpo de Artilhe- ria de Posiçaõ.
A Cadea he uma casa alta ordinaria de cinco janellas de sacada: foi principiada em 1737 e acabada em 1750: no primeiro pavimento estaõas enxovias, e no segundo a sala da Vereaçaõ, a Secretaria, o aposento do Carcereiro, casas de reclusão e de segredo: tem o frontispício na rua dos Mercadores, que vulgarmente se chama da Cadea em razaõ delia, e a espalda na rua da Boa Vista ou da Praia como mais geralmente lhe chamaõ.O âmbito deste edifício, que he mais amplo do que o da primeira Cadea construída no largo da Matriz depois chamado da Se, consentia melhor repartiçaõ interna da que se lhe deo: o que tudo bem mostra que o Aparelhador em vez de ter em vista a facil conservaçaõ do aceio e salubridade a fím de dar aõ edifício a elevaçao competente, e ás enxovias e mais casas a capacidade re-
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i lativa a urn numero razoavel de presos libertos ? e escravos só traçou e construio ergastulos de tris-  ̂ teza, de tormento, .e de hálito empestador.

Os Quartéis saõ uma longa casa terrea de du- 
s as aguas, da qual todo o lanço longitudinal da ban- ü da do largo he acompanhado de uma alpendrada 
) dê  curta largura sobre esteios de Acapii esqua- [) driados, que servem de pilares: a sua estructura í íbi â das Pulhas, entretanto sao elles os que tem ^servido de aposentadoria ora de um ora de dous 'tljReginientos de Inhiiiteria desde o anno 1779, em t’ q \̂e íòrao construidos, e todavia melhores que os - j primeiros pois eraõ telhados com folhagem.

• O Horto Botânico, que foi estabelecido em  ̂"I 1798 em 'virtude da í^arta Regia de 4 de Novem- 
c bro de 1796, he um espaço quadrado de cincoen- 
3 ta braças em cada quadra nas terras de Sao Jo- í sé pertencentes á Fazenda Real por doaçaõ de d Hilário de Souza e sua Mulher todo cingido de I j vallado com tapume vdvo de limaõ, cujo centro 
j um poço occupa com parapeito de alvenaria, que 

,1 ( o contorneaj o qual era coberto por iim gran<le i tecto de telha acoruchado, e do qual por meio de aj uma bomba se fazia a irrigaçaõ das plantas. Da n* casa deste poço pavimentada de ladrilho vermeil Iho e alvo e guarnecida de poiaes partem renques 
3Í de plantas domesticas e forasteiras ja climatisadas, Jique se crusao com outras, e dentro dos quadrila-i jteros, que eilas formaõ, existíaõ latadas e bosque- 
.3 tes de varias flores, que em torno adereçavaõ o ; ' espaço interior, c também algumas drogas neces- t ( sarias aõ homem que prova desmancho na saúde.

O seu primeiro Director foi Mr. Grenoullier,ii emigrado Francez, a quem se confiou a delineaçaõ deste horto destinado a viveiro e educaçaõ das
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plantas, por haver noticia de que elle era um bom Engenheiro agricola. Todavia o que elle praticou li manifesta talentos Botânicos, que mui pouco se il- - lustráraõ no Pará: naõ he preciso ter lido Tour- -• nefort, Adanson, Jussieu, Avellar Brotero, e Ro-  ̂drigues Sobral, fieis oráculos de um mundo pleno de milagres da natureza, para conhecer que este horto naõ tem a mais remota analogia com qualquer outro estabelecimento do mesmo genero. 
Falta-lhe a extensaõ e arranjameiito competente;, e carece de muitas plantas uteis e interessantes^.€ mesmo algumas das mencionadas por Aubelet na sua Historia das Plantas da Guiana: em sum- ma elle naõ tem uma piscina ou alverca para as plantas aqiiaticas, nem uma opulência verdadeirá- mente Medico-Botanica. Elle chegou aTef dentro do seu recinto 2^^382 plantas em numero de 82 especies diversas, e fora do recinto e perto a elle 441 em numero de 51 especies differentes entre si e as do interno do recinto: a maioria de todas constava de algumas das indígenas e das ja cultivadas em Cayena, d’onde vieraõ, e de outras triviaes das matas da Província e de facilimo cultivo pela proximidade do clima, em que nasceraõ.Ja ha muito que este Jardim Botânico cessou de ser o objecto de proveito e diversaõ publica: hoje nada mais patentea do que as tristes resultas da incúria, e em lugar do antigo coru- eheo apparece uma ignóbil casa junto aõ poço, em a qual moráraõ as lavadeiras dò extincto Hospital - ’' f Militar, que eraõ escravas de uma das Fazendas de cdaçaõ do dominio e senhorio^ publico na Ilha > Grande de Joannes. ^

Também no Piri chamado pelos antigos A- ? lagadiço da Juçara, do qual o Conde dos Arcos ú:..
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S obre o P ara’.
fez sahir estradas de passeio agradavel contorna- 

airosas Mongubeiras, ha junto aõ cruzamento das duas pnncipaes pela sua extensão um espaço ‘ hortado, no qual se cultivaõ arvores aromaticas transplantadas da Gabriella, jardim de Cayena.
Aquelle Horto de canelleiras e outras plantas Indicas, que deve a sua existência á Carta Reo-ia de 6 de Junho de LS09, he pequeno e mal cils- ' I posto, e taõ mal dirigido que a mesma canella, ar- ' i rore taõ amiga do iníluxo do Sol, e que no Para 

Vegeta rapida e prodigiosamente, mostra que quem a cultiva naõ tem idea alguma da sua natureza e das regras instructivas da sua horticultura, e por 
■ ISSO ella tem aqui menos oleo essencial, e naõ he o ÿ  tao boa qualidade como a da Ilha de Ceilaõ.

He igualmente defeituosa a operaçaõ do seu es- ’ tonamento e expurgaçaõ da casca.
Heo—se aõ mesmo horto um Administrador, e r um Jardineiro: este vencia de salario e raçaõ 160

forma da sobredita Carta Re^ia,. | e  aquelle o ordenado annual de 200^000 reis por ":JPiovisaõ do General Governador do primeiro de . Julho de 1810: cujo ordenado foi alçado a SOOgOOO c“̂ reis pelo Decreto de 5 de Janeiro de 1824. Fal- /^iecido 0 provido a Junta da Fazenda acordou que 
desse provisionalmente a administraçaõ aõ Ca- ’̂ o de Esquadra do Batalhaõ de Caçadores N.^ 24, j'que servia de heitor, e vencesse a gratiíicaçaõ de 'HOÔ OOO reis alem do Soido e mais ventagens in- -v̂ herentes a sua praça. Acordo este completamente ra- ^cionavei : porque se o defiinto administrador nada do objecto da sua administraçaõ, também o 

5 Feitor, que liie succedeo no emprego, naõ deixava de ser-lhe idêntico na ordem da aptidaõ, Presenteniente está tomado de renda.65
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E nsaio C oro grafico

Tantx) este horto, como o Jardim Botânico, e 
0 mesmo Piri, se tudo fosse tratado debaixo de outra ordem systematica, facilmente se ongraça!- i;ia a utilidade com a aprasibilidade acreditando- lios com os Estrangeiros intelligentes, que tae» lugares visitassem. Porem hoje que a Camera Municipal tem mudado a disposição da superficie do Piri pela circunscripçaõ de terrenos dados em foro, e pelo abrimento de ruas e travessas,^ que se naõ pode conjecturar quando seraõ circuitadaji de casas, estaõ abortadas todas as esperanças^ dej amenisar e utilizar o melhor desafogo da Cidade, isto he, a localidade mais apropriada para um; Passeio publico indispensável aõs habitadores de nma Cidade quasi subjacente aõ circulo equinocial.- Este Piri ainda mesmo antigamente naõ dei
xou de ser considerado debaixo das reiaçoens da ujtilidade e da commodidade : em 1771 o Major Engenheiro Gaspar Joaõ Gerardo Gronfelts deq aõ Governador Fernando da Costa de Ataide Tei- 
v.e um plano bem inferido da sua localidade: elle ajuizou que em vez de empregar trabalhos hy- draulicos para obter a exsicaçaõ desta iezira er% melhor ir com a indiçaçaõ da natureza, e aperfeiçoar a sua obra, fazendo um lagamar, que as a- guas da uiidaçaõ do rio e as ascemientes no flux<x do mar naturaimente occupassem. Para este laga- ^mr elle dava très entrcaias, duas ja apontadas pe-. la, natureza na paragem do Arsenal da Marinha e na do aver do peso, e uma que devia ser aberta por detrás da caf̂ a do Pe]3e e passar pela testada, do antigo Cimiterio e da igreja da Trindaíle en- , taõ inexistente para se aproveitar a communlcaçaõ 
(Jo Igarapé do Keduçto ja  principiada pela natu
re za,. que a levou na dji’ecçaô do; PoP d’agua afe

n
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; J atravessar a boca da estrada, que hoje se chama dà 
i jVazareth, e que entaô tinha ponte e portaô. O J perímetro do lagamar, e as enti*adas para elle de- F viaô ter um caes de pedra todo cingido de uma . I, ala de arvores fecundas intermeadas de arvores de ) ornato. Para se fazer efíectiva a possibilidade des-  ̂ te piano elle lembrou que a despesa se fizesse pelo publico obi igando os moradores a pagarem um tanto^ por cada remo das suas canoas quer do com- 
.mercio interior quer do transporte dos effeitos a- igronomicos, as quaes teriaô no lagamar estancia segura e independente da guarda dos escravos, pois que esta tocaria aõ Registo da entrada quando assim conviesse aõ possuinte da canoa, e nesse casò as velas, remos, e leme seriaõ recolhidos na Casa do registo. Este tributo deveria diirar até cerrar B O pagamento da despesa totál : accrescentando o 

rb. dito Engenheiro Alemaõ que se esta obra se èxe^' cutar elle assegura que a Cidade de Belem do Pa
rá ficará sendo mais bella que a Adriatica Veneza taõ celebrada.

A 1 opografia do mesmo Piri também provocou o Jesuita Joaõ Daniel a enunciar na sua obra inanuscripta intitulada Thesouro descoberto no Riò Amazonas que a Cidade do Pará era taõ ampla que formava duas, uma a Oeste do Piri, e a outra a Leste. O que elle por amplificaçaõ chistosá chamava Cidade a Leste do Piri he o bairro dâ Campina, o qual tomou este nome por ser edifi- cado em terreno fora da Cidade, e delia separado pelo Piri e pelo esteiro ou igarapé, que do mar entrava no mesmo Piri pelo largo do Palacio do Croverno. Eis a genuina razaõ do nome Campina dado aõ novo bairro em seu nascimento ; e naõ por
que dentro delie houvesse existido esse Principal



i !’il-I
yiii.*!'

»' 1Í. li ,1 '
h H

i'ii . 1

• '.1 Í
1̂  '

1260] E nsaio C orografico

Capim, contendor do Principal Paraassu, como âlguns afirmaõ sem se poder assignar nos Fastos da Provincia uma época, em cpie tivesse lugar a contenda figurada entre aquelles dous Principaes sobre a possessão de um terreno, que em nada se abalizava das ilhas e terras adjacentes : quando ainda suppondo—a verdadeira naõ obstante nada nos trans- mitiirem a este respeito os x\nnaes Históricos do Paiz, jamais depois de Francisco Caldeira de Gastello Branco occupar o terreno podia este edificador da Cidade denominar bairro da Campina em memória do expellido Principal Capim um lugar vestido de celsa floresta, e (pie só doze aimos depois de principiado o assento da mesma Cidade he que começou a ser despojado do seu longevo arvoredo. He mais verosimil que o rio Capim tomasse este nome do dito Principal : e se lie assim ne- phuma necessidade se pode presumir que elle tivesse de abandonar o seu . graciosissimo rio para vir empenhar-se em luta com o Principal Para- assú a fim de adquirir a posse exclusiv^a de um terreno (jiie naõ lhe ministrava melhor vivenda.A Cidade do Para he aberta pela parte da terra: foi circunvaliada em 1793: hoje naõ ha ves- tigio dessa circunvallaçaõ. Junto do porto á lingua d’agua tem um pequenino Forte denominado de Saõ Pedro Nolasco^ que imita no seu eoutorno de um coraçaõ a forma, e que foi edificado em 1G65 : tern mais uma Bateiàa com o nome de Santo An-' toiiio formada em 1793 conforme as novas ideas de Monlalembert, a ípial em ISOT” foi systematiza- da com o antigo Reducto de Saõ José, obra dè ; fachina plantada em 1771 na batente das ondas do| mar a pouca distancia da mesma Batena : e íinal- 
mente o Casteilo, que he ,um pequeno/Foite, que

( ;
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3
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S obre- o P ara’,
se constroio no acabamento do anno de 1615 so- bre a ponta de terra, em que termina o longor i!j niaritimo da Cidade fronteiro â barra, e que teve o nome de Forte do Santo Christo. He impropri- 

1 issima a denominaçaõ de Castello, que lhe deraõ; porque o seu recinto he diminuto: compete-lhe a de Bateria, e quanto aõ systema o das Baterias '̂1 de Costa.
'• A situaçaõ de todas estas obras de Fortifica- 

’1  parece de summa importância para a segu- rança da Capital e do seu porto, mas naõ está na “f mesma razaõ o desenho deilas: e alem disso as suas ruinas sao muito notáveis mormente as da t >5 Forte de Saõ Pedro Nolasco e da Bateria de San- •li to Antonio. O Castello dista desta Bateria 515 braças : e o Forte de Saõ Pedro Nolasco tem en- tre si e o Castello o apartamento de 210  braças.O Forte de Saõ Pedro Nolasco tem a seu M3 cargo receber da Fortaleza da Barra a transmissaõ b dos annuncios de appariçaõ de navio feitos da Vi- gia da Ponta do Pinheiro, a quem os dá a Vi- . Q gia da Ilha da Tatuòca na conformidade dos ,.p que se patenteaõ na Vigia do Chapeo Virado,* a ip qual he a primeira, que pelo determinado syste-  ̂<a ma de sinaes anniincia o apparecimento de qual- . p quer ernbarcaçaõ de altura.Pela parte do mar naõ he a Cidade defen- f] dida, porque só tem a chamada Fortaleza da Bar- ra de figura circular, cuja bateria unicamente po- 
■ ú de servir para os regozijos públicos, e para os 
-XI cortejos da etiqueta. Esta í  ortaleza, que circundaõ íjc as ondas do Guajará, está edificada desde 16SG sobre a extremidade do banco mergulhante de pe- 
iÍj dra, que se estende de Vai de Caens para bai- 
VA xo:. cuja extremidade cobre-se pelas aguas ascen-
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1262] E nsaio C orogiiafico

deiites no fluxo do mar, e estâ próxima ao canal, em que resvalaô os navios que apontaô aô porto, c dista da Cidade 3(5̂ 725 braças craveiras. Ella tanto pela qualidade dos materiaes como pelo seu curto âmbito e systema de fortificação naõ incul- ca ser destinada á defeza da entrada do porto : e portanto naõ he debaixo deste ponto de vista uma Fortaleza maritima, que reuna em si todos os me
ios precisos para repellir eíficazmente qualquer ataque naval.

No anno de 1738 tinha-se principiado a erec- çaõ de um Fortim sobre estacada na ponta septentrional de uma ilha, que jaz obliqua contra a Fortaleza da Barra, de cuja ilha está quasi cin- gido o canal dos navios, sendo por isso o melhor lugar qne podiaõ escolher para remediar a insuffi- ciencia ou antes a nullidade da dita Fortaleza. O indicado Fortim era um parallelogramo, cujos lados maiores tinhaõ vinte braças: elle chegou a ter cinco peças encarretadas: e como naõ foi conclui- do, o mar poude desfaze-lo.
Em 1822 o Governador das Armas José Maria de Moura ajuizando aõ justo a conveniência de uma Bateria plantada na visinhança da Fortaleza da Barra, que a cobrisse da parte da ribeira oriental, obstando ás tentativas do inimigo, designou a Ponta de Vai de Caens para assento desta Bateria, a qual foi construida de fachina, e cavalgada de quatro Obuzes de seis e nove pol- legadas. Ja naõ existe esta obra.
O estabelecimento de Instrucçaõ publica, base da moral e da civilisaçaõ, tem somente dous graós distinctes. O primeiro comprehende as Escolas destinadas aõ ensino da Arte de 1er e es

crever, e dos principios e regras fundamentaes da
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Arithraetica, e das verdades moraes do Cathecis- r% moi cujas escol^ servem de preliminares aõs es- 

[k l tiidos maiores, e dellas precisão os homens, que ; : vivem em Sociedade civil qualquer que seja a sua,: condição, estado, e proíissaõ. O segundo gi’áo con- ' cr tem as Escolas de Grammatica Latina, de Filo^ Sofia racional e moral, de Rhetoríca, de Geome- 
rih: tria, e de Lingua Franceza: as quaes saõ desti- nadas a dispor os noviços do Instituto Litterarío Q para o estudo proprio das sciencias assim especu- i »(.{jJatiyas como praticas, e de todo o genero de eru- ú rí-â diçaõ. A Escola do idioma Francez pode habili- tar a mocidade para instruir-se na sua correspoa- íí.tó dente litteratura: e debaixo deste ponto de vis- ; ,j;í ta faz-se assas sensivel a falta de uma Escola de I ofi.| Lingua Ingleza, a qual no sentir dos Sábios he indispensável estudar-se para se poder adquirir instrucçaõ do manancial de luzes, gosto,̂  e crite- tflíi rio, que encerra a Litteratura da grande Albion, 

Tem connexaõ com este estabelecimento de 31 instrucçaõ publica o Seminário Ecclesiastico: nel- •, 3Íle ensina-se Latinidade, Theologia especiüativa. Moral, Liturgia, e Musica coral, a fim de habili- tar para o sagrado mimsterio do Sacerdócio a Mo^, k  cidade Paraense.
 ̂ Tal he a ordem successiva da instituição na^ Jjcional sobre a instrucçaõ gratuita da Mocidade\ Provincia: a distribuiçaõ das indicadas Es?»' colas he a que se vai referir. '

- E scolas, d e  P rlvieiras letras »̂
J)[a. Üomarm ^  Bdem do Bam .

Seis na Cidade: uma, dp er^ino Lancasterí-^

; íi
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ano (*) no Bairro da Sé com Professor, outra igual no Bairro da Campina com Professor, e quatro do antigo ensino individual, tres de Meninos, e uma de Meninas, (**) e todas quatro sem Pro
fessor.Uma em cada uma das Villas seguintes. Na Vigia com Professor: em Cametá com Professor: fern Santarém com Professor: em Cintra com Professor; em Oeiras sem Professor: em Melgaço com Professor: em Bragança com Professor: em Ourem sem Professor: em Macapá com Professor:^ em Mazagaõ com Professor: em Gurupá sem Professor: em Monte Alegre sem Professor: em Óbidos com Professor: em Faro sem Professor: em Alemquer sem Professor: em Porto de Mós sem Professor: em Franca sem Professor: em Nova de El-Rei com Professor. Nos Logares de T uri- assú, e Baiaõ; e nas Freguezias do Abaité e do 
Igarapé-miri, tudo sem Professor.

p-

Comarca de Marajó.

Uma na Villa de Monsarás sem Professor: uma
(*) Mad tem prosperado no Pará este methodo 

de ensino simultâneo: e seja qual for o motivo o que 
he certo he que os respectivos Mestres trataõ de ins
tituir os Meninos na Arte de ler e escrever pelo an
tigo ensino separado.(**) Esta Escola fo i dada a uma Senhora de 
merecimento., que fo i examinada na forma da Lei: 
porem nunca tirou Provimento  ̂ e ensina recebendo ̂ 
duas p a t a c a s  mensaes por cada Discipida, e o du-\ 
pio se aõ mesmo tempo as institue em coser e bor->  ̂
dar de fio de seda ou ouro.
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na Freguezia da Cachoeira com Professor: uma na Villa de Chaves sem Professor: e uma na Fre- iipi guezia do Muanä sem Professor.

J\̂ a Comarca do Rio J^eü:ro.rS ■ O

Uma na Villa de Barcellos: outra na Villa de Monra: outra na Villa de Borba; outra na Villa l^de Olivença: outra na Missaõ de Villa Nova da jj'|yRainha: outra no Lugar da Barra: e outra na Ijl JJ Missaõ dos Mau es. Todas as referidas povoaçoens  ̂í estaõ sem Professor.
j  ̂ O ensino naõ he uniforme em toda a Pro- vincia: em mui poucas d’estas Lscolas menores f se ensina a Grammatica Portugueza de Lobato, a Arithmetica de Bezout, o Compendio do Cathe- cismo da Religião Christa do Bispo de Montpel- é lier, e outros Livros elementares. As convenien- Ä’ tes noçoens das virtudes naturaes e Sociaes em rr nenhuma Escola saõ dadas. O caracter da escrip- ? tura Britanica serve de typo nos Traslados, que nestas Escolas se daõ a quem aprende.

Escolas da Lingua Latina.

Duas na Cidade, uma no Bairro da Sé e ou- d tra no da Campina, e ambas com Professor.Uma na Villa da Vigia: outra na Villa de - i  Camutá: e outra na Villa de Santarém: e todas rf- tres com Professor.
O Novo Methodo de Pereira, a Grammatica j de T^obato, as Fabulas de Phedro, Virgílio, Tito íJ. Livio, Cicero, Horacio, e Ovidio, estaõ designados i; para instrucçaõ dos Alumnos destas Escolas, cujo36
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:nrso dura tres annos.
Esi Ô as de Rhetorica.

Uma na Cidade com Professor.O Extracto da eloquência de Quintiliano, a 
.\rte Poética de Iloracio, o "1'ratado do Sublime ,le Longiiio, e as Oraçoens de Cicero, saõ as obras, qúe estudaõ durante um anuo aqiielles (|ae passaõ a matricular-se nesta Kscola como Discípulos.

Escolas de Filosofia racional e moral.

Uma na Cidade com Professor.O Curso dura só um anno; e nelle os Cursistas aprendem a Lógica e a Metafísica de Ge- nuense, a Filosofia moral ou Ethica de Heineccio, 
e a Analise de alguns discursos lilosoficos de Ci
cero.

Escolas da lÂngua Franceza.

Uma na Cidade sem Professor desde a suâ 
criaçaõ.

Escolas de Geometria.

Uma na Cidade, mas vaga desde que foi es
tabelecida.Jía na Cidade uma Aula de Matliematica e sua applicaçaõ a Artilheria, que está Íecíhada desde o anuo de 1823 por circunstancias, cuja mençaõ â 
naõ pertence a este legar. ?Eis o Honomrio, que cabe a cada um dos Pi’ofessores das Escolas supramencionadas.
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Primeiras Letras.
Ensino simultâneo»

Q Professor tem o honorário cie . . . 300^000 
Ensino separado.

? O Professor vence...........................  lõOgOOOA Mestra de M eninas.................... 400g00GN. B. Actual mente o Cofre da Provincia nada dispende com a Escíola das JMeninas, porcpie estas saõ quem niinistraõ o honorário ti sua Mestra.
c Grammalica Latina.

0 Na Cidade o honorário do Profesor .. 400^000Na Villa de Santarém.................... 300^000- Nas Villas de Camutá e Vigia . . . 200^000,Íl; . ' '/ ........
 ̂: , Rhetorica.

1 r O Professor percebe O honorário de .240^000
;; Filosofia racional e moral.

. .r- \ ‘ ;

, , O Professor tem o honorário de . . . 300^000 ! N. B. As Cadeiras de Filosoíia, de Rhetorica, e da Lingua Latina tem um Substituto, a cpiem se devolve a sua regencia quando alguma dèllas este- íja vaga, ou impedida por moléstia do Professor ef- fectivo. Este Substituto percebe o honorário de 
2̂00^000 reis\

Apresentando pois o precedente quadro do systeraa de instrueçaõ e Escolas publicas 24 Vil-

!!■ K
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las, 3 Lugares, 4 Freguezias, e 2 Missoens, que íòraõ contempladas na distribuição do ensino gratuito de ler e escrever; e indicando o mesmo quadro que das povoaçoens comprehendidas nesta distribuição ainda estaõ sem Mestre 14 Villas, 3 ̂ Luga
res, 3 Freguezias,'e as 2 Missoens: e compondo- se a Provincia de 44 Villas, 61 Lugares, 11 F reguezias, e 7 Missoens, restaõ 20 Villas, 58 Lugares, 7 Freguezias, e 5 31issoens, a que se naõ Meo a mesma providencia: ora se a esta diíferença ajuntarmos as povoaçoens, que a pesar da sobredita repartiçaõ naõ tem ainda Escolas, vem a ser en- taõ 34 Villas, 61 Lugares, 10 Freguezias, e 7 
JUissoens, que actualmente estaõ desíallecidas de Escolas de primeiras lettras, e portanto aquelles povos achao-se privados dos principios essenciaes, de que depende a sua felicidade individual, e aõs quaes tem igual direito como individuos sujeitos a um mesmo governa. Convem som duvida estabelecer Escolas do primeiro gráo em numero igual aõ dos Povos por que elles pelos mui arredados in- tervallos das suas situaçoens estaõ mui despartidos ims dos outros: porem como isso 'faria gra^^osa a despesa necessária para a manutençaõ da instruc- çaõ publica, pode-se conciliar uma e outra cousa dando-se uma Cadeira de ler e escrever as Povoaçoens, que por menos arredadas de duas outras ou tres melhor convenhaõ â íacil e commoda ins- t/uicçaõ de um numero proporcionado de estudantes.

•  ̂ Ha longo tempo que as Villas Indianas estãopriv^adas do beneficio das Escolas de ler e escrever: e esta pobre gente no exercicio dos empregos de Juiz e de \  e read or da Camara vendo-se em
pecilhada da ignorância procedida d-esta falta naõ
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sabe haver-se no cmnprimento das funcçoens dos cargos do sen Mimicipio, e para responder aos escritos de Officio do Governo ou de alguma das au- thoridades subalternas precisa descobrir quem leia e responda a íim de satisfazer nesta parte ás suas obrigaçoens. Quantos males naõ podem affiectar sensivelmente a causa publica exercitando empregos Judiciaes, e Municipaes homens analphabe- tos ! Projectos de ambi(;aõ e de partido sem a mais minima difficuidade chegaõ por meio de tal gen- ► te á verificação.
8aõ numerosos os factos provenientes da igno- dfe rancia dominante nas Villas dos Indianos por ef- "̂ 1 «feito« da deficiência das Escolas do primeiro gráo Hp«da Instrucçaõ publica. Entre elles conta-se que um morador da Villa de Santarém apenas abor- ilr dára eom a praia da Villa^de Boim, aonde se en- i |  dereçára com o-desígnio de cliatinar algumas dro- ‘u |̂Hgas íío mato, se lhe apresentara um Indiano, que .iiE na qualidade de Porteiro o notificara para compa- J3-1Í recer na Camara sem demora. Prompto o Por- i3Si teiro virou as costas sem dar tempo á, mínima des- culpa; e logo voltou com cinco homens da sua mes- ■ jd rna cbr enfuscada: eraõ elles os Ofiiciaes da Caul mara daquella Villa, os quaes lhe onlenáraõ que os acompanhasse. Entráraõ todos na choupana, que i id servia de Paço do Conselho, e ali um delies Pre- if sidente do Senado proferio que ha quatro dias an- .tí davaõ cuidadosos em buscar uma pessoa, que lhes lesse um Officio do Presidente da Provincia. De- iií pois de lido mandou a Camara que o. interprete -âi lavrasse a reversal como entendesse: a qual íbi /■ II firmada de cruz por toda a Camara sem ella que- 

hI rer o enfado de ouvir a leitura. Concluída a acçãa 
'é de cerrar e lacrar a Carta, o Senado conduzio -á
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canoa o seu fortuito Secretario: e no dia subsequente de manhã pessoalmente o presenteou com peixe fresco e caça, agradecendo-lhe muito o grande serviço, que com elles praticara.Esta anedocta he corrente na Villa de Santarém: e eila me foi transmittida por pessoa sisuda  ̂e veridica.
Lista da classijícaçaò dos Estudantes da 

Cidade do Pará no amio de 1832.
Nas duas Escolas do ensino mutuo Nas duas de Grammatica LatinaNa de Rhetorica............................Na de Eilosofia................................

135287
23

Todas as E sc o la s ................................... 193No numero dos- Estudantes de Filosofia estac abrangidos 15 matriculados em 1832, e 8 no dç 1831.
Em tres Escolas de ler e escrever, cujos Mes tres daíj^ensino voluntário e particular, aprendem cento e setenta e oito Meninos: este numero unido com o das Escolas precedentes faz a soma dc trezentos e setenta e um individuos, que se ap- plicaõ aõ estudo das Lettras.A Escola das meninas, que como ja fica dito naõ pertence aõ Estado, he frequentada poi vinte e duas.
Os honorários dos Professores das diversas Cadeira? do ensino publico saõ pagos pelo rendi mento do Subsidio Litterario: e quando este ot naõ pode preencher as outras Rendas suppren com o necessário para inteirar o pagamento das Escolas em activídade.

"4
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, ' . A® pubhcas tanto da Cidade comoi'i las Villas devem ser veladas por Jnspectores es- -oiiudos e designados pela respectiva Camara Mu- mcipal, e peJos seus Fiscaes. A estes compete o 

cuidado de ver se cs Professores das ICscolas dos seus districtos sobem á Cadeira nos dias, que naõ saõ feriados, e pelas horas marcadas para os dias 
Jecüyos quer de manhã quer de tarde, e passar~Ihcs Certidão de actividade a fim de poderem recelier AOS seus honorários: e aquelies devem visitar e ins^

o regimen, ordem de erxsi- 
5! ^ interna das Fscolas, e o fiaicto que osJJiscípulos colhem da habilidade e pericia de quem 
1 cs instrue, ou se os Professores mostrai} neglio^en- jj| cia e pouco zelo no exercido de suas funecõe^: e 

levem informar a Camara Municipal de tudo que li!]| icharem cligno de louvor ou de correcçaõ com to- ; dda  a individuação que a natureza de cada obje- i(!|cto perrnittir, tendo especial cuidado com o pro- 
Icedimento moral e civil dos mesmos Professores. ̂ ])isto se deprehende que para o desempenho 'i jd’esta importante commissaõ os Inspectores devem tj ser homens activos, perspicazes, notavelmente ins- i^truidos, e de boa morigeraçaõ, gravidade e sisu- - uCzâ  caracter. As Camaras J\íunicipaes ã vista Lias informaçoens dos Inspectores e dos Fiscaes. ü|'devem subministrar de tres em tres mezes aõ Pre- r.::ísidente da Provincia esclarecimentos veridicos e iC.xactos a cerca dos trabalhos individuaes do Ma- ;(i;gisterio.

Ap  ̂ Poda esta vigilância sobre a conservacaõ e or* idem das Plscolas de publica instrueçaij lie esta- -ituida pelo Aviso de 2 de Setembro de 1S31.
Nao ha uma Bibliotheca inherente ás Fseo- las estabelecidas, que como  ̂parte essencial do ra-

U1Í5'
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mo da instrucçaõ publica offeréça nos séus livros um auxilio prompto, perenne, e proporcionado aôs estudos da Mocidade, que queira consultar esses ? j registos fieis dos conhecimentos dos homens, que í > os compozera(3, Nem as Livrarias dos dous Conventos podem servir por estarem fallidas de livros; principal mente a dos Religiosos de Santo Antonio, da qual só apparecem as estantes, que sopor- ! ̂ táraõ a maior porçaõ, que falta, e que a constituia mais numerosa do que a dos Carmelitas. Entre / í os ditos Capuchos nem manuscriptos existem: to- • dos os que haviaõ foraõ remettidos aõ Cronista da t Ordem em Lisboa. Das Livrarias, que foraõ dos i Jesui(as e dos Mercenários, ja nada remanece.Faltaõ Bibliopolas, ou Livreiros: apenas se : conta com tres Lojas de Mercadores, onde se a- chaõ Abecedaries, e pequenas obras elementares i para uso dos Meninos, e os livros clássicos de  ̂ ! Grammatica Latina, de Rhetorica, e de Filosofia,' J e também livros inisticos, obras de devoçaõ. Agio- ‘ logios, e Novellas destitiiidas de filosofia e de moralidade, que lisongeaõ as paixoens mais communs,^; e outras em que os bons costumes, e o bom sen- 1 
so naõ saõ respeitados. ^Tainbem naõ ha um Encadernador: supprem- i "- 
dous escravos dos Religiosos do Carmo.Actualmente ha tres Imprensas particulares 
uma d’estas he a primeira na ordem da bondade dos typos, e com tudo naõ tem a belleza, nem a | i' ■ forma elegante, que se acha nas ediçoens de Fran-|: ça, Italia, Inglaterra, e Ilespanha. Desde 1821, em|.;:'*- que começou nesta Provincia o trabalho typografi-| y* co, até aõ presente naõ se ha visto um prelo, quels aõ menos possa entrar em comparaçaõ com os pre-p^  ̂
los Estrangeiros de segunda ordem; e ainda menos • L
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S6 tem visto a publicaçaõ de uma obra verdadei’- ramente instructiva. Desta js^neralidade devem ex- ceptuar-se as Pastoraes do Reverendissimo Bispov Aqui a maravilhosa Arte de imprimir só tem servido para copiar Editaes, Officios das Authorida- des publicas, Proclamaçoens, Annuncios, Folhas, e  Meias folhas volantes, a que dao o nome de pe
riódicos, e nos quaes lançaõ com destemida pen- na desaforadas gravunhas.

Do meio do século décimo sétimo para câ co- meçaraõ a apparecer escritos periódicos ;e  hoje se achao prodigiosamente multiplicados porque nisso se occupao muitos homens, que alem da falta dos conhecí men tos scientiíicos e da experiencia dos outiOS ho^nens, das suas paixoens e dos seus pre-r juisos, naõ tem em seu coraçao arreigados os princípios da probidade, sern a qual ninguém he dig-t iio do nome de Cidadaõ. Saõ entes, que s6 tem 
aptidaõ para desentranhar do centro da sua malevolência cai-umnias e desatinos concebidos em frase, que so respira raiva, rancor e odio, sem a minima sombra do bom senso. Saõ uns morrinhentos rafeiros, que nestes dias corruptos da Desgraça bus- caõ com seus ladros molestar o Cidadaõ honrado e pacifico.

A Cidade numera* dous Jurisconsultos sem e- xercicio de cargo ou lugar judicial: dous Rabulas:~ dous Medicos; quatro Cirurgíoens: nove Boticários: vinte Negociantes Matriculados: dezeseis Negociantes estrangeiros : setenta e duas Lojas de Fazenda : cento e vinte e seis Tav^ernas: cinco pe- 
t r  de Ourives : oito Botequins: cincoBilhares: quinze Lojas de Sapateiro: vinte Lojas de Alfaiate: oito Lojas de Barbeiro: dez Ferrarias: nove Lojas de Marcineiro: uma Tanoa: dous Re-*37
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logeiros: tres Penteeiros: um Caldeireiro e Piche- leiro: um FunileirOi: dezenove seges e carrinhos: quatro casas de pasto assim chamadas, e duas doestas saõ semelhantes aõs armazéns da Boa-vista, de que se lembra o lépido e polido Tolentino pintando uma bulha de dous Bêbados. Ha também Pedreiros, e Carpinteiros de construcçaõ civil e nau- 
tica: e exceptos os Oíhcios indicados faltaõ todas 
as mais Artes fabris.O Desenho, a Pintura, a Escultura, a Archí- tectura civil, a Gravura, e a Musica; nenhuma, d’estas bei Ias Artes tem escola estabelecida a beneficio da Mocidade: naõ existem por tanto os meios, que facilitem o desenvolvimento de algum gênio Paraense, que se possa distinguir na arte doŝ  Tintoretos, na habilidade dos Canovas na escultura, no gosto dos arehitectos da França, Inglaterra, Alemanha, na destreza de um Audoiiin ou Bovi-'

- 'Ki-
r.
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í
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net na gravura, e na' rxitaçaõ do genio harmôni
co Italiano na Theoria musical, na composição, na musica instrumental, e na musica vocaL

11

:

i i á :
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Sitios siihurbãnos,

O sitio da Nazareth he um Largo quadrilátero de setenta e quatro braças de longor, que assume este nome de uma Ermida com grande alpendre plantada naquelle ponto e dedicada a Nossa Senhora debaixo daqiiella denominaçaõ: cuja Imagem primitivamente eia venerada em uma es- jiecie de armario enfeitado dentro da pobre casa de um homem pardo chamado Plácido, moradoir 
iinico da(|uelle sitio, aonde hiaõ alguns devotos eih certo dia de cada semana rezar e depor oíFertas 
de cera. ^
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Depois do fallecimento d’este homem passou R Imagem para o dominio de um Antonio Agostinho, cnja devoçao desejosa de dar á mesma Im agem um iSantuario decente poz diligencia e con- seguio da Religião e Piedade de varias pessoas a erecçaõ da primeira Ermida, que naquelle luoar se consagrou â Senhora. Os restos d’esta Erm?da dados a usos profanos ainda hoje saõ vistos por detrás da nova Ermida, que edificáraõ nos dias de Dom Francisco de Souza Coutinho. ^
Anniialmente em Outubro ou Novembro du-s l’ante os dias do Quarto a Lua cheia a devota Confraria nesta Ermida constituída festeja o seu Ora- go com Novena e jVIissa solemne. No primeiro dia da Novena a Imagenr da Senhora he conduzida para a sua Ermida om uma Berlinda da Capella do Paiacio do Governo, onde na manhãa desse dia a depositaõ para de torde se fazer a sua traslada- çaõ, a que chamaõ Sirio, porque nessa oceasiaõ devotos de ariiDos os sexos a precedem concertados em* alas, uma de seges, e duas de cavalleiros. No 

tempo dos Capitaens Generaes Governadores eraõ elles os que fechavaõ este religioso Sé(|uito indo a ^vallo logo apos da Imagem.
Durante a festa ha uma Feira de quinquilharias e bebidas.
A mais antiga estrada, que envia a este sitio, começa do Largo da Polvora na proximidade do Velho Cemiterio : he plana, sem calçada, e tem trezentos e noventa e seis braças de extensão. Toda a sua beldade consiste no mato arbustivo de um e outro lado interrompido na beira por algumas casas baixas e ordinárias, e outras menos que isso : cujo theor he constante até dentro do mes* mo sitio da Nazareth, onde existem seis casas.
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Ha owtra estrada menos larga, quê mandou abrir o General José Narciso ».de Magaüiaens, de Menezes; a qual partindo da adjacência do Páo d’agua termina na estrada da Nazareth em o lu*' gar da Memória, assim denominado em razaõ do obelisco de páo, que ali mandou levantar o Go-í vemador José de Nápoles Tello de Menezes no anno de 1782. Hoje d’este obelisco permanece só-, mente o pedestal por ser de pedra, e delle eiífe cada uma das quatix) faces esta entsdhada uma in»* cripçaõ na língua dos antigos Romanos: a inscrip-  ̂çaõ da face parallela á estrada he a. seguinte
Justítíss, Amícicià ' Concordia:'

Bonae Fidei . E tFelicitati /Publicíe. /

í* if
m í h I í '

l i ,
‘iülíjí,

t p :
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A este mesmo pedestal do derrocado obelíscoyt e que por isso íigura verdadeiramente um eípjjOy também conduz a rua da Gloria, uma das très, que a Carnara Munici}»al fez abrir em 1827 entre o  
Igarapé do Reducto e o das Almas.Do Largo da Nazareth continua a antiga estrada quasi na mesma direcçaõ : e delia se derivaõ vários caminhos, que conduzem a sitios mais e me.» 
nos distantes.O primeiro caminho do lado direito vulgar-^ mente chamado da Pedreira guia para a Rocinha denominada Carrapicheiro, para a de Mata-te Bem, para o sitio da Pedreira, onde ha uma Olaria e: um Engenho de escascar arroz movido por cavai-" lüs, tudo erguido na beira do rio, que banha as

u- ■

'' 'i h
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ïîbeiras dia Cidade, e para Tucundiiba, onde si Confiaria da Misericórdia tem uma Olaria, e um Lazareto sem precaiiçoens observadas com gente sequestrada do seio da populaçaõ. Para o estabelecimento d^este Lazareto a dita Confraria deprecou a El-Rei cinco Loterias de quarenta mil cruzados, cada uma, as quaes lhe íbraõ concedidas em Aviso de 13 de Outubro de 1815.

Entre os referidos pontos ha diversas palhoças de gente pobre.
O segundo caminho do mesmo lado direito guia a varias Rocinhas, e communica com o da Pedreira.
O terceiro caminho também do lado direito be da serventia da Rocinha de Queluz, propriedade do Seminário do Bispado,r e aetualmente sem maneio algum. Adiante d^este caminho ha outro, do lado esquerdo, que dirige á borda do mar de-, fronte da Fortaleza da Barra, e que por isso h© 

denominado caminho da Barra. Da boca d’este ca- íúinho para diante segue a estrada principal ate aõ Igarapé ütiiiga, onde na margem exterior ha 
Um prédio descuidado ha longo tempo, e na margem ulterior um tanto mais abaixo o Engenho de Murit- tueu, que he boa Fazenda. A descida d’este Igarapé para o referido Engenho he assíís agradavel: ella toda se faz até á ponta do jxasto por baixo de um toldo tecido pelos ramos das arvores uns com os outros todos enlaçados. De um e outro lado os Assaizeiros saõ numerosos.

D ’esta mesma estrada, que fenece no Igarapé Utinga, partem dous caminhos, um que se dirige aõ Caité e que vulgarmente he chamado do Maranhao, e o outro, que guia á margem direita de um braço do Igarapé do Aiffá, ííuja boca jaz
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na margem direita do rio Guajará très léguas'âcî- ma da Cidade. No dito braço existe o Armazera Geral da Polvora denominado de Saô Francisco do Aura, que foi construido em 1791 ]3or ordem da Corte segundo a planta adjunta á mesma ordem para naõ dar mais cuidado o temor das consequências, que poderiaõ seguir-se da inflammaçaõ da grande porção de polvora, que se achava accuniu- lada no antigo Armazém taõ pi*oxirno á Cidade 
se por qualquer incidente elle viesse a incendiar- se.

O Concte de Viila-Flor mandou demolir este Armazém da Cidade : e como a sua consistente firmeza resistisse ás alavancas e picaretas foi necessário atroa-lo com peças de artilheria para se obter uma prompta demolição. Cahio em terra este antigo edilicio Militar, que em 1713 o Senhor de Panças Christovao da Costa Freire fizera construir com um arranjamento interior assas bem concebido. No Largo, a que o demolido Armazém dava o nome, era preciso mais aqiielle espaço para o jogo das Manobras da Tropa. v
Tanto o caminho do Aura, como o dò Mara- nhaõ, e o da Barra, tem tido a mesma conservação, que OLifras muitas cousas: nelles as pontes de madeira todas estroncadas, e os emmaranhados’ troncos das arvores prostradas pelas ventanias, né- gaõ a passagem a qualquer ente humano, ou qualquer bruto.
Do referido Largo da Nazareth também corre outro caminho para a Rocinha chamada do 

Ambrosio por ter sido seu proprietário o defuntoj Coronel Ambrosio Henriques: este - caminho atra-j vessa outro, que da Memória guia a diversas Roci-| ühas, que deixo de expressar, e da indicada Ro-1
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? cinha de Ambrosio elle entra no caminho da Ola- 

ria, o qual principiando da rua dos Mártires por 
«if detrás do Reducto, e cruzando o Igarapé do mes- 
>3 mo Reducto, e as novas ruas da Gloria, do Prin- 

cipe, e da Princeza, e o Igarapé das Almas, fe- 
-E nece no Igarapé de U na, que tem moradores.
7 r ■'

-ipi Contorna Marítimo no rosto da Cidade.

]| Nas ribeiras dos Suburbios da Cidade, que 
1 na parte do Nordeste decorrera desde a mesma ítJ Cidade até á boca da Barra, existem 1 .^ A Ro- if- cinha chamada Olaria, que jaz pouco abaixo do i.tí'Reducto de S. José. 2 .  ̂ A Rocinha da Viuvado 

. lú; Desembargador Pombo, que esta no lado esquer- ■; do‘daboca do Igarapé de Una, e que defronta r *:|com a Olaria do Commendador Rozo no lado di- '’v:|JCÍto do mesmo Igarapé. O sitio de Penacova,: r|onde em 1617 apparecia na fronte do mar uma f;^Aldea de índios chamada de Una, e ondeosRe- 
[sf̂ ligiosos de Santo lAntonio erguerão a sua primei- e ra residência com o nome de Hospicio, que du- 

1,3 rou nove -annos. Este sitio foi denominado Pena- 
3C0V3 pelo Governador José de Nápoles Tello de í/Menezes quando em 1782 quiz avivar a antiga Aldea de Una com gente collecticia na classe dos . índios e Mamalucos. Hoje ali se patentea em lugar d’essa Aldea uma Olaria e quatro casas palha- iças de Indianos descendentes dos primordiaes ha- íbitadores daquelle ponto. 4.^ O sitio de Vai de Caens, onde ha um Engenho de assucar, outro .de escascar arroz, uma Olaria, Casa de recreio, e Capelia, que tudo foi propriedade dos Mercena- t*ios e passou em sequestro para o doniinio e se- ahori(5 publico, e depois íbi vendida por sessenta.
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mil cruzados pagos a prasos. 5P  O  Igarapé Ará-> pari, que tem moradores. 6.'̂  O sitio de Tapauá^ onde ha uma Olaria pequena, cujas terras termi-* iiaõ no Igarapé Particuri. Defronte d’este sitio ainda jaz uma pequenina porçaõ da graciosa ilhe- ta düs Piriquitos contigua aõ canal que o mar em trinta annos tem dissipado : nella houve uma Ba- teria transitória de quatro peças levantada em 1793, da qual em 1803 ainda existiaõ vestígios. Acima 
do sitio de Tapaná sai aõ mar perto do Igarapé da fome outro Igarapé chamado Domingús em zaõ de ali ter morado um índio nomeado Domingos, e naõ longe da sua boca ha uma paragem na margem direita, onde rebenta borbulhando com suave murmurio um grande jorro de agua cristalina, da qual nos tempos passados se enchiaõ : barris, e se transportavaõ diurnalmente para o uso dos Capitaens Generaes na canoa da Fortaleza da Barra, que quasi entesta com a boca do dito Igarapé. 7.° Fíualmente a Ponta do Pinheiro chamada do Mel pelos Antigos, na qual a Corporaçad de Santo Elias teve uma Fazenda denominada de Nossa Senhora do Eivramento pelo primeiro pos- suinte e doador Sebastian Gomes de Souza, a quem 
no anuo de 1701 o Tenente General Fernaõ Carrilho, a cujo cargo estava o governo do Mara- nhaõ e Pará, havia concedido a sesmaria das terras, que correm do Igarapé Parácuri até á Ponta do Pinheiro entrando pelo rio Mauari acima obra de uma legoa. A incúria promoveo a esta fazenda o seu grande deperecimento; e este facilitou a venda a um morador, que lhe deo melhor appa- rencia. He mui aprasivel a situaçaõ d’esta fazen^ da: ella está arredada très legoas da Cidade, e dá a gozar tanto da banda da Ponta do Mosr
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qtieiro d onde surdem os navios, que embocaõ a . ■ barra, uma perspectiva taõ farta de beldade que 

" ji  ̂ Natureza a formou para encher deadjacência d’esta Ponta do ' ü  ̂ boca do rio Mauari, que tem mui-tos moradoies, cuja maioria vive pobrementei es- H te rio foi em outro tempo por extremo piscoso, ho- »i je se acha estragado pelo effectivo uso do Timbó;
■ uso nunca interrompido e sempre grato á preoui-' |ça  pela facilidade de apanhar o peixe.

No lado fronteiro cis ribeiras, que ficaõ des- " w criptas, jaz uma turba de ilhas de varia grandura .t3j abastecidas de arvoredo, que correm umas com ou- ^̂ ntras do Norte para o Sul com declinacaõ aõ Su- -••ídueste, e que se denominaõ Tatuaca,' Cutijuba, Jutuba, Paqueta-miri, Urubuóca, Paquetá-assii, vLifePatos, Arapiranga, Mucuras, Fortim, .Jararacas, e »pi lj Onças: algumas destas ilhas tem moradores, uns na i.iijíouiela das mesmas ilhas, e outros dentro dos seus 
onde tem M.olinotes e outros estabelecimen- (1̂ ^tos agrarios. D estas ilhas a m-aior e a mais adjacente f'ldcf a Cidade he a das Onças: ella dista mil sete centas -dí e setenta e tres braças do Castello da mesma Cidade,. Kocuja distancia lie contada do Engenho do defumo , ;f?-'Tenente Coronel Faria aõ in;iicado Castello

A’ turbadas referidas ilhas vai ajimtar-sc u na," que pouco a pouco se tem formado quasi na di- pcL" rècçaõ do fio da agua-defronte da Fortaleza-da Barra entre'-*ella e a ilha do Foi'tim: hoje esta vestida de junco, de tabúa, e de algumas xiriubas, que se achaõ em começo de crescimento. Esta no\a j ilha he de vasa húmida e ílexivel.
Achaõ-se designados o igarapé de Una, o 

0 Convento de Santo Antonio, • o Forte de Saõ Pe- c dro Noiaseo, e o Castello, para abalizarem o seio38

, I.
í I .'t-

' i';'v —



*1''
m r

' Évl'
k m

[282] E n s a i o  C o r o g r a f i c o

do porto em tres distinctos ancoradouros: sendo entre o Igarapé de Una e o Convento de Santo Anto-1 nio o ancoradouro de franquia; entre Santo Auto-  ̂nio c o Forte de Saõ Pedro Nolasco o de descar-Vf ga para onde se aduanaõ e ieaidaõ os efléitos com- merciaveis, que entraõ para terra: e entre este For
te e u Castelio o de receber carga.O porto iie de pouco diílicil embocadura, limpo, amplo e profundo de modo que o pedem aferrar navios de todo o porte, e quasi beijar em terra.  ̂pTí A praia da Cidade tie mais dc cascalho e de * saibro (pie de area desde o Redueto de Saõ Jo- '; sé até o Castelio: e d’aqui até o Ai senal da Ma-,; rinha á excèpyaõ do porto do Carmo e sua adja-; çencia tudo o mais he praia de tujuco. Deste também consta toda a praia, que decorre do dito Redueto para baixo da Barra, menos os pontos de" Penacova, Vai de Caeiis, Tapaná, e Pinheiro. . ),

; . . . . X

Mstammto geral dos Jiahifadores das duas 
Freguezias da Cidade no anno de 1832. Íh '

íl

■ ■> v: 1.̂
Freguezia da Sé.

Brancos,

Homens desde a infancia até á provecta
i d a d e ................................................  1{?43IMulheres da mesma maueira consideradas 1^14.3

Escravos,

‘V. Homens desde a infancia até a provectaid a d e ................................................................ ^®d83Mulheres da mesma sorte consideradas . iy$2õ9
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Indios  ̂ e Pretos  ̂ e »Mestiços livres.

, Homens desde a infancia até á provectaidade . ............................................................ ^250
Mulheres do mesmo modo consideradas . g200

Totalidade dos B rancos......................... 2^574; Dita dos E scravos................................2^942
Dita dos índios, Pretos, e Mestiços livres §450 Todos os habitadores da Freguezia . . . 5§966

 ̂ Freguezia da Campina.■ 'í  ̂r' ■
' ' Brancos.

hdI idadeHomens desde a infancia até á provecta
.......................................................15̂ 740Mulheres da mesma maneira consideradas 1§329

Escr avos.

Homens desde a infancia até á provecta
• • • * ........................................... 1S5G9Mulheres da mesma maneira consideradas 1§204
índios, Pretos, e Mestiços livres.

îbl idadeHomens desde a infancia até á provecta
Sf^44Mulheres da mesma maneira consideradas §315

Totalidade dos B rancos.......................3§069Dita dos Escravos.................................. 2§773
Dita dos índios. Pretos, e Mestiços livres §659 Todos os habitadores da Freguezia . . . 6§501
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Ein ambas as Freguezias..

Nnmero total dos Bi^ancos . . . Dito das IMullieres d’esta raça . Dito dos homens escravos . . . Dito das mulheres escravas . . . Dito dos Índios, Pretos, e Mestiços Dito das mulheres d’estas raças . Todos os habitadores da (hdade .

'i
. . . 3gl71 . . .. . 3$i252. . . 2|-463 livres ^594 . . ^õl5 . . 12^467

N. B. A populaçaõ branca da Freguezia da ,Se comprehende 703 Casados, lv$S7i Solteiros, 41 ||í  Ecclesiasticos, 71 Militares, e 19 Empregados ci- |-:i vis: e a da Freguezia da Campina contem 821 Ca- rr : ' sados, lg427 Solteiros, 19 Ecclesiasticos, 86 Milita- , j ' 
res, e 31 Empregados civis*

Villas e Liim res 
D a Comarca de Belem.

Arraiolos: Villa fundada na margem oriental do rio Tocré sobre uma coliina jacente cinco le- goas acima da boca do mesmo rio, o qual define na aba septentrional do Amazonas. Elle he estreito: mas alarga-se em diversas partes: o arvoredo das suas^ margens he ora espesso ora aberto: d'i grata sombra aõs viandantes de quando em quando, e na mesma alternativa deixa ver canijxis, lagos  ̂varzeas e coliinas abastadas em arvores de vistosa grenha. Defronte da sua boca existe uma ilha chamada do Commandahi cortada de oito igarapés, que pertence aõ districto da Villa; e na proximidade da mesma boca estaõ duas iihetas rasas e ala-- gadiças, entre as quaes ha dous baixos de vasa, e pelo meio delles corre um canal de très braças de

I .
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fundò, qüe éstehde-se pelo rio Tocre, a quem vulgarmente appeilidaõ de Arraiolos.

A Villa naõ tem ruas: consta de uma única praça orlada de 28 moradás, que saõ todas humildes, e frágeis as paredes: e íóra d’este contorno aqui e ali tem mais cinco também de tecto de íò- Ihagem. No centro d’esta praça esta fincado um esteio de Acapu, a que chaniaõ Pellotudnlio.
A Igreja tem tecto de telha: e foi ediíicada em louvor da Sacratissima Virgem do Rosario.Antes de ser Ailia era Aldea de Tocre: nome do rio que deraõ á aquella terra quando os Religiosos Capuchos instituiraõ no Catecismo os Sylvicolas, que quizeraõ entrar na nossa Santa fé.Foi criada Villa em 20 de Fevereiro de 1758 a cujo acto assistio o Governador e Capitaõ General i'rancisco Xavier de Mendonça Furtado com o Desembargador Corregedor Pascoal de A- branches Madeira Fernandes. O seu districto começa da ilha das Velhas, e acaba nas vertentes do rio Tocre.

A popuJaçaiõ he composta de 425 visinhos: a sa  ̂ber 203 Brancos, 20 Escravos, 182 índios, e 20 Ma- malucos: cujos números distinctos cornprehendeni ambos os sexos. Dentro do districto da Villa fora. do rio Tocré naõ ha moradores, nem Roças delles.As terras saõ aptas para a vegetaçaõ do café, da mandioca^ e do arroz: porem o trabalho da cultura he assas pequeno. Plantaõ mandioca sómen -̂ te a necessária para o seu proprio alimento: o café pouco cuidíulo lhe merece, e o arroz, ainda mè  ̂nos. D’esta planta no tempo do Directorio dos Indígenas cuidava-se tanto que aiiiíla hoje deno- minaõ igarapé do arrozal, o igarapé que sai na Costa do Amazonas acima do igarapé Tupaíia^
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quêra, e que eutaõ servia para essa plantaçaõ. .O trabalho agrario d’estes índios nunca trans-* cende a plantaçaõ dos generös de primeira necessidade no gráo de abundancia sufficiente para sua sustentação: e por isso a rnaior extensão de mato, que queimaõ, naõ passa de cem braças de comprimento e de setenta de largura, e a menor de treze braças de comprido, e doze de largura. Alem desta tal qual lavoura elles também colhem das florestas do seu districto castanha doce e estopa, e buscaõ a salsaparrilha nas serras do rio Jari acima das cachoeij’as: e remaõ as canoas dos merca- dejantes com quem se ajustaõ.
Naõ ha muito tempo que esta Villa cessou de ministrar índios para os trabalhos da Ribeira da Praça de Macapá, os quaes para isso eraõ designados revezadamente pelo Juiz Ordinário.A esta Villa costumaõ ir comprar os generös silvestres alguns moradores das Villas de Macapá, Mazagaõ, e Gurupá.
Da foz do rio Tocré até á Praça de Maca pá estira-se a costa septentrional do Amazonas aõ Nordeste.
Jthneirim: Villa plantada na margem esquerda ou septentrional do Amazonas sobre terra alta, e limpa.
Deo-se esta graduaçaõ em 1758 á Aldea do Pará, a qual denoinináraõ assim por demorarem detrás delia as serras do Parú em disposiçaõ de cordilheira: cuja denominaçaõ de Farú torna aquel- la costa até a perder na de Macapá.
Um sirnicirculo de palhoças, e no centro uma pequena Igreja de pedra e cal coberta de telha, que dedicáraõ a Nossa Senhora da Conceiçaõ, for- maõ esta Villa, cuja populaçaõ he Indiana e com-

i t .
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S obre o P ara’.
postil do trezentos e cinco indivíduos de cimtios os sexos. Numero pouco apparente, e assas descon- iorme daquelle que verosimilmente hoje deveria existir em consequência do supplernento de po- 
pulaçaõ, que recebera nos tempos pjissados com os índios transferidos do rio Uacarapi, onde em distancia de duas legoas da sua foz elles tinhaõ feito assento.
. Estes Indips de Almeirim saõ fartos de peixe, de boa farinha, e de caça: tem cacao sem cultivo: e nas serras bastante produeçaõ de salsa, cravo e breu.

Junto do porto e á borda d’agua houve um Porte de pedra e barro, que mandou fabricar a despesas suas o Governador da Fortaleza de Tapajós Manoel da Mota e Siqueira para dar aõ pa- iz a maior protecção possível, segurar aquella parte da navegaçao interna, e facilitar os moviinen- tos defensivos dos moríidores. As ruinas d’este Forte que se achaõ deoaixo de ai^voretas emmaranha- das, que a propria teiTa brotou de si, ainda mos- traõ a situaçab d’elle, e indicao ter sido desenhado e construído^ por pessoa,; que da arte de fortificar tinha- alguma luz por uso.
Æter do Chaõ: Villa criada em 1758 e situ- da seis legoas acima da Villa de Santarém ua proximidade de uma einpinada colina de agudo cume que jaz sobre um lago pouco afastado da margem direita do rio Tapajós.
Em outro tempo havia sido Aldea de Borari.A populaçaõ consta de Brancos e índios em numero de oito centos e dezoito, e de dez Escravos.
Nossa Senhora da Saúde lie o Orago de uma 

pequena Matriz, cujo tecto he coberto com telha.
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As casas, a Gadea, e a casa da Camai‘a, tudo’ tem telhado de folhagem. ^üs moradores naõ vivem naquelle feliz estado, que a situaçaõ local da sua Villa e a natureza do seu terreno lhe indicaõ permittir: elles naõ tiraõ ventagem da grande fertilidade das ter-, ras; a plantaçaõ mais ordinaria he a da mandioca.
Aveiro: Lugar assentado pelo General Governador José de Nápoles Tello de Alenezes em 1781 com duzentas pessoas sobre terra plana na margem direita do rio Tapajós acima de Santa- tpi •

rem 31 legoas.He sujeito á jurisdicçaõ da Villa de Pinhel.Duzentos e setenta e très, individuos Brancos e índios, e quarenta Escravos saõ os moradores> d’este Lugar.A Igreja he dedicada a Nossa Senhora da Conceição.
Nenhuma das casas dos habitantes tem o tecto coberto com telha: só na Igreja se divisa este material.
Os índios, que fazem a maior força numérica da populaçaõ, e também o unico recurso para o» trabalho,do paiz, vivem na maior miséria, porque; nem elles buscaõ colher proveito da lavoura e da pesca, nem as authoridades locaes trataõ de con-? trariar ou modificar esta torpe preguiça de maneira que os seus effeitos venhaõ a ser extinctos) ou pelo menos consideravelmente diminuidos: sobre assim naõ praticarem ainda deixaõ de proteger esta pobre gente contra a desmedida ambi- çaõ de quasi todos os mercadejantes; os quaes ser- - vem-se delles para extrahir e preparar os gene-; ros silvestres, e naõ os subsidiaõ a fazer algum t  

estabelecimento, de que subsista a sua familia comj
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a commodidade proporcionada aô seu trabalho. Eis aqui como as causas íisicas, que influem eni o destino dos indígenas, sar3 auxiliadas por causas •moraes e politicas para os fazer ainda mais infe- iices. D esta arte he impossivel que jamais se estabeleça união de interesses e combinaçoens de trabalhos, e por consequência a necessária relaçaõ entre as necessidades e as faculdades naturaes dos homens brancos e dós de còr ba(ja.
Æcîïiquer: Villa fundada em^l758 e situada sobre terra plana da margem oriental do lago Surubiú mui semelhante aõ de Gurupatubai o Amazonas ] lhe mette um braço, e por outro recoliie as ao-uas, ‘j que descem das serras a planície. Neste lago ha íài bastantes ilhas e nudto peixe: a sua entrada geral íji defronta com o sitio de Paricátiba na margem di- 

« âfij^eita do Amazonas 8 legoas distante de Santarém.
O Lago Surubiú communica~se com o rio (Jii-  ̂ ruamanema, que despeja no Amazonas duas leo’o- I abaixo da Villa de Óbidos, e com outro rio,I que também diíFunde as suas aguas no Amazonas quasi defronte da foz do Tapajós. Estas commu- 

cfí nicações saõ por canaes, que a natureza abrio. íf.5,r'Quando este lago estíi de vasio apresenta uma>• li amplidaõ coberta de hei’va rasteira, que parece uma ; u alcatifa verde e bella.
^  populaçaõ consta de mil duzentos e oito, vi- ./iisinhos de ambos os sexos, e de quatro centos e; tíj quarenta escravos. j,

- Foi antigamente Aldea de Surubiú: e éntaõ c # missionada pelos Capuchos da Província da Pieda- ifde.
, , ^  I^ï’cja he dedicada a Santo Antonio, e te-jrídlhada: todas as casas dos. moradores, a Cadea, e a 

4ficasa da Camara, saõ cobertas de folhagem, dispos-S9
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tas. corn regularidade, e aceadas, em très ruas.Os moradores cultivRÔ mandioca, e icacAo;..e 
tem maior numero de - Fazendas de eriaçaõ do 
que os moradores de Villa t  ranca. Foi no anno de 1744 que pozeraô gado vaciim naquellas gran
des e boas campinas da sua visinhança.. Barcarena: Lugar fundado na margem septen
trional do rio (debrie, ou Gu ruça como Ibe cha- niao outros, sobre terreno baixo distante duas le- goas para^ dentro da-sua boca, a (piai jaz na bor- « 
da do furo ou canal de Carnapijo, que discrimina as terras de ilarcarena da ilha das Onças, quei 
entesta com a Cidade.Habitaõ- este Lugar e seu district© quatro cen
tos e quarenta e cinco indivíduos, dos quaes: cen-.
to e trinta saõ escravos. ■O districto d’este Lugar comprehende ô iga
rapé Murucupí, o. furo Átituba, a ilha Xiiítuba, o canal de Carnapijo e o igarapé Acaraú.A Igreja he consagrada a Saõ Francisco Xa
vier. 'Este Lugar pertence aõ Termo da Cidade:
elle foi uma fazenda dos Padres da Companhia, e entaõ tinha o nome do mesmo rio Gebrie.

Bemftcat Lugar situado na margem esquerda, 
de um pequeno braço do rio Maiiari sobre terre
no pouco alto,, e distante sete legoas da Cidade a cuio Termo elle pertence. Foi da adininistraçao 
dos Jesiiitas.,' - Consta de nove centos e oitenta e cinco vi- sinhos. Elles cultivaõ mandioca para seu alimeii- f
to, e pescaõ. • 'Nossa Senhora da Conceição Iie o Crago da  ̂
Igreja : a qual se acha em utii terreiro circuitai^ 
do de palhoças^ ein que mora aquella gente,

IL.
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Breves: Lugar sujeito á jurisdicçaõ da Villa de Melgaço, e situado na margem oriental do rio Pa- rauaú sobre terra baixa. . .i. i <
Os moradores sao em numero de duzentos e vinte e sete: elles cultivaõ mandioca, pescaõ e vaõ aõs matos em cata de-oleo," breú, estopa: e as mulheres pintaõ cuias, e fazem louça de cozinha, bacias, jarros, e outras galanterias de barro.
Ordinariamente as canoas do cohimercio sertanejo esperaõ maré norpotto d’este Lugar, e com  ̂praõ alguns dos referidos eíFeitos, av'̂ es domesticas, e frutas das mais commiins;"que também ali ha.
A pequenina Igreja d’este Lugar he dedicada a Sènhora Santa Anna. A mesma ígrejinha he telhada com folhagem.. - LJ. ' • . H ! , „ ^

• Bragança Villa assentada sobre terra media- naniente erhpolada na margem esquerda ou occi-« dental do rio Caite très legoas acima da sua foz jacente na Costa de Barlavento. :
O Governador e Capita(5 General Francisco Xavier de Mendonça Furtado criou esta Villa em 1753 sobre as ruinas da Villa de Souza, a qual 

210 dito anno apenas contava seis palhoças, e para áli havia sido trasladada em 16()4 do rio Gurupi, onde fora fundada em 1628 é o seu território cons- tituido Capitania e Donaíaria de Gaspar de Souza, cujo appellido servio para a denominaçaõ da mesma \  iila. A pedimento deste Governador o Ministério Portuguez mandou povoar a nova Villa de Bragança com famiiias e homens solteiros ilhe- os Angrenses e Michaelenses.Très ruas parallelas aõ rio, e contornadas de casas cobertas com telha, constituem a Villa: nella ha um pequeno largo defronte da Freguezia, e outro maior detrás d’esta Igreja, onde está a Ca-
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Compoera a  popiüaçaõ iquatro? mil quatro certi tos e oito Brancos de ambos os sexos, quatro cem tos e oitenta e dous Escravos, e mil oito centos  ̂e oitenta-e cinco índios e Mestrços livres.O Orago da Igreja: be Nossa Senhora do Ro‘ 
sario.Os moradores cultivaõ bom café, algodao, e  
mandioca : alguns possuem fazendas de criaçaõ nos Campos, que jazem na parte' posterior da Vib la., A pouca exíensaõ e diminuta propriedade dos ditos campos para a priaçaõ de gado vacnm tolhem o seü augmento; ha no rio Araniajb dentro do Termo da- . Villa campos, assas extensos e excellentes para a multiplicação do gado, e Cóm tudo aim da naõ houve quem.isejesolvesse a estabelecer ali fazenda. A inércia naõ pura nisto : ella também veda que se exercite um mais amplo commercio, para o qual iia tudo quanto o pode permittir. ;Junto a esta Villa e aõ Norte delia ha uma Aldea dcnorriinada de Vimioso, cujos primeiros po> voadores vieraõ do rio Gurupi. Actualmente a suê̂ 
popiilaçaõ h.e bern pe(|uena.

B í ú a õ :  Lugar dependente da jtirisdicçaõ da Villa de Camiita. Elle está situado sobre terra alta na m a rg e iii direita do rio Tocantins duas ma
rcs acima: da indicada V illa.Compoera-se de mil e quinhentos visinhos.: 
e de trezentos e oito íbgos.A Igreja he dedicada a Santo Antonio.O cacáo, o café,, o algodaõ, o arroz,- e a mandioca tem aíi cultivo regular: alguns moradores saõ também. fazendeiros de gado : e as mulheres 
saõ industriosas como as de Camutá na pintura, 
das cuias e dos taeuaris. m i

Sí(]j



B eja: Villa Indiana criada em 1758  ̂ e situada a duas legoas de distancia da Villa de Conde na entrada do rio Abaité da parte da costa occi-̂  dental da bahia de Mortigura chamada commum- mente de Marajo. Ella foi Aldea chamada Siima- mna, e Missao dos Padres, que professavao se«-uir o Instituto de Santo: Ignacio, de Loyola. ^
Ti iiita. e  move casas palhaças, que  ̂ acompa“' nhaõiO ambito; de uni grande Largo,, formaõ esta Villa, a Igieja^. que he consagrada a. Sao JVIio'uel. tern do mesmo modo o, tecto'de palha.

districto da Villa começa do rio Ueraen- ga,- eVacaba no rio, Juruma, que a separa da Fre- guezia do Abaité.
Oito centos e-bitenta e seis índios e IVIania-* lucos íazem toda populaçaõ da Villa e seu dis- tricto. > i
Esta gente lavra pequenas roças sd para sua sustentaçaõ ; e assim mesmo naõ chegaõ para todo o anno ; as plantas do custume saõ a  rnaniva para farinha : •muLpducos agricultaõ pequenas quantidades de caféy arroz, e cacáo:: outros vaõ. á Cidade vender couçoeiras^ e estacas de Acapu, e algum arroz^ mas isto succédé poucas vezes.,
O -sólo do território lie propriissimo- para a cultura de, muitas plantas; assim houvesse trabalho regular : a negligencia, que he moléstia ende- raica, naõ os deixa sair do regaço da miserrima indigencia:. e. he tal esta negligencia que até lhes ata as inaõs para naõ colherem os fí*utos das mesmas cacaoseiras, e cafeseiros por elles plantados.
Boa-vista: Lugar dependente da jurisdicçaõ da \  illa, de Gurupa,. e situado abaixo do igarapé 

Macupa na terra firme, que corre de Villarinho do Monte para a boca do Xingú. He aprasivel de ma^
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neira que desempenha bem a sua denominaçaõ.Deste lugar a Porto dé Mós gastaõ-se cinco 
hóras de caminho.Os habitantes saõ em numero de trezentos é noventa e cinco, que he a soma resultante da uni- - aõ das seguintes classes; duzentos e dezoito Bran- 
COS, treze Escravos, vinte e tres Mestiços, cinco- , enta e nove índios e oitenta e dous -Mamalucos. . - O terreno do distrícto he proprio p̂ara man- - dioca, café, tabaco, cacao: as varzeas e as ilhaS íí» para cacao, arroz, feijaõ, cana, e algodaõ.Os generös silvestres saõ o»cacao, e o breu; : 
e os de industria azeite de andiroba, redes de to- • da a qualidade, e agua-ardente de beijú. 1O Vigário da Villa de Porto de Mós^tem a r seu cargo pastorar também este Logar-naõ obs- - ' 
tante eile pertencer aõ Termo da Villa de Gu- - 
rupá.

Boim: Villa assentada na borda esquerda do o> rio Tapajós sobre uma dilatada e aprasivel planu- - ü . 
ra seis legoas antes de chegar á Villa de Pinhel. . : Consta a populaçaõ de sete centos e oiten- -l 
ta índios e Mamalucos. ’ , ’Estes moradores no emprego, que fazem do r tempo, naõ' difíérem dos das outras povoaçoens do (. 
Tapajós: todos volvem a vida na mais extrema miséria: a caça he em geral o seu sustento aventureiro, e para have-la a, maõ tem toda a destre- •. za, que adquirem desde que se lhe abre a flor i 
da idade.O primordial predicamento d’esta Villa foi de - Aldea de Santo Ignacio, cuja localidade povoíiraõ ‘ 
de íògo morto os poucos Topinanibas, que fazi- aõ a Aldea do lago Uaicurapá dez legoas aõ in
terior do rio Topinambaranas e que os Jesuitas



fizeraõ entrar m  redil da Igreja Catholica.
Cintra: Villa plantada na esquerda do espaçoso rio Maracana sobi*e terra sobranceira a elle e distante très legoas da foz do mesmo rio, a qual jaz na ourela dô  mar da eosta de barlavento.
Te^m uma só praça, e quatro pequenas ruas. que saõ a do JMar, a das Flores, a Direita, e a do Espirito Santo : nas quaes lia cento e vinte e très, casas, oitenta e duas telbadas, e quarenta e uma de palha.
A Igreja lie dedicada a Saõ Miguel.
Esta povoaçaõ antes de ser Villa havia sido um Aldea chamada de Maracana, que pertencia aõ numero das Missoens dos Padres Jesuítas.
O distriçto d’esta Villa principia do berço do rio Marapanim, e acaba na Bahia Japeríca. "
Formaõ a populaçaõ da Villa e seu Termo 4^768 visinhos na maior parte Indianos^ ©s quaes 

M jioucas vezes buscaõ a Villa. Elles manuíacturaõ  ̂ íarinhas, fabricaõ sabaõ e cal de sernambi, e pes- cao nas bocas dos rios, bahias, e igarapcs alter- ternadamente em certos mezes do anno.
As 'terras próximas á Costa saõ boas para al- godao, niandioca mamona, arroz : e as do interior ... para café, cacao, cana e arroz.
Collar^: Villa criada em 1757, e assentada em distancia de 9 legoas da Cidade sobre uma planície pouco alterosa de uma ilha contigua â costa da peninsula da Cidade ; entre cuja costa e a dita ilha volve-se o rio Tabapara vidgarmeri- te chamado da Vigia porque por elle navegaõ os que per dentro se dirigem a esta Villa.
Quarenta e très Brancos, dezoito Escravos^ cento e. dezenove Mestiços, cento e setenta e cinco índios, e cento e vinte e nove Mamalucos, saõ
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moradores da Villa e seu districto. A  pesca, e a plantaçaõ da maniva, fazem o objecto principal 
das lidas d’esta gente.Nossa Senhora do Rosario he o Orago da 
Igreja, cujo tecto he de telha.Todas as casas á excepçaõ de fres saõ telha
das com folhagem.No tempo, em que foi Missaõ dos Padres da Companhia, era Aldea dos Topinambás; dos quaes ainda hoje conserva o nome um igarapé jacente a pouca distancia do igarapé Uaracê.Nesta Villa existio antigamente um Registo, do qual hiaõ Soldados a bordo dos navios, que demandavaõ o porto da Cidade, e delles naõ de- sembarcavaõ antes de ferrarem o porto para como Guardas vigiarem os descaminhos dos direitos da Alfandega, que se potlessem praticar no interval- lo d’esta Villa á Cidade. Muito tempo ha ja que se acha este Registo na Fortaleza da Barra. Pela praia junto á Villa corre uma prominencia de area alva matizada de Araçaranas e outros arbustos : e entre ella e a Villa volve-se um Igarapé de optima agua, que nasce a pouco mais de meia legoa detrás da mesma povoaçaõ, e busca o mar pela esquerda desta passando para a direita^ por onde acaba o seu curso. Uma ponte de páo sobre o dito igarapé, e uma escada de pedra na ladeira do sitio da Villa, formaõ a commodidade do uso do seu porto. Tem mais dous caminhos; um de uma legoa de extensaõ, que dirige aõ porto de Paquetúba, pelo qual entraõ na Villa os que a buscaõ por dentro e naõ pela costa : e o outro, que he muito mais longo, conduz atravessando uma| extensa campina aõ Tajiirú, onde residem vários 
moradores.
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Camutâ: Villa situada a 2^. 32' do lafitn. de Sul e 3370 3.,, je  longitdde, e assenL t em 

piano pouco elevado sobre a margem esquerda do no Tucantins treze legoas acima da sua foz.
Très ruas parallelas aô rio, e dous largos, o da Matriz e o das Mercês formais esta ViÎla; cuja populaçaô em 1749 se continha em uma pequena rua de casas humildes, e so duas com cobertura de telha: ainda em 1786 o Bispo Doni Frei Caetano Brandaõ visitando esta Villa a achou pouco agradavel por ter a maior parte das casas coberta de folhagem, e despida de todo o alinho, assim por fora, como por dentro,

A sua primeira fundaçao fbi em para^’cm ci- ■ terior da que hoje occupa5 a qual ainda se distin
gue pela denominaçaõ de Camuta-tapera : cuja fundaçao teve lugar no anno de 163o : e nesse 
mesmo anno também o seu território foi confirmado pelo Monarcha em Capitania e Donataria de Feliciano Ooelno: o qual deo a Villa o nome de Villa Viçosa de Santa Cruz de Camutá.

Habitaõ esta Villa e seu Termo 8^068 visi- nhos e 1^382 escravos. A maior parte assiste na Villa só pela Semana Santa e outras festividades maiores: durante o mais tempo vive dispersa pelas ilhas circunstantes em seus Cacoaes e Roças, onde lavraõ  ̂ mandiocas, cacao, algodaõ, arroz, tabacos, urucu, canna de assucar, fazem muito azeite para uso do candieiro da castanha andiroba, que colhem pelas ilhas, e fabricai) cal de conchas fosseis. As mulheres pintaõ mui bem cuias e tam aris, e fazem bacias e gomis de argila branca pintados de um modo taõ peculiar que naõ deixa de agradar a vista, e da mesma argila também for- 
maõ Jabutis, Pombas, Tartarugas, e Tátiis, tudo40
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matizado no mesmo gosto das bacias, r  A Matriz he inaugurada a Saõ Joaõ Baptisr ta. Alem desta e da Igreja do Hospício, que foi dos Religiosos Mercenários, ha uma pequena e soturna Capella dedicada a Senhora Santa Anna. r' Gozaõ os moradores de ares saiidaveis, hori- sontes alegres, aguas. claras e saborosas do rio, â  
bundancia de peixe, e toda a sorte de caça n ^  margens do rio e das ilhas. Tal he afertilidade, que a natureza espontaneamente oíFerece: e de mais se gozaria se houvesse maior cultura naquellas terras todas de adíniravel disposição para todo ó
genero de lavmuras. ^Ha quem diga que as aguas do Tucaiitins contem uma taõ subtil porçaõ ou qualidade petriô^ cante que occasioim o achaque de pedra aõs qu^ 
usaõ delia.Illustra-se esta Viiia com o nascimento,, que nella tiveraõ o Reverendíssimo Bispo, que actii- almente ennobrece a Diecése do Pará, e o presente Mctropolíta do ímperio, que occupa. aSede dâ Bahia. Os vindouros sem duvida liaõ de queimar sobre a sua sepultura o incenso, de que se constituirá credora a memória de Prelados taõ respeitáveis pelo seu saber e assinalada virtude.Da dita Villa em distancia de quasi uma le- 
goa no mesmo continente á parte do norte^ está um Lugar de Indianos e Mamalucos nominado de Azevedo, o qual tem uma Igreja dedicada  ̂
Nossa Senhora do Socccorro.Ha neste lugar 73 fogos. Eilè foi antigamenr te, conhecido pelo nome de Aldea de Parejó:'e era mui buscada por causa dos seus moradores se
rem os de melhor, préstimo para o serviço • de vâ

I "rí

ií̂

gar canoas.



. Oonde: Villa assentada sobre terra alta e pedregosa na margem meridional da bahia de 3ía- rajo, distante, quatro legoas da boca do íiiro A tituba, pelo qual se communica o rio Carnapijo com a dita bahia. ^
Esta Villa consiste em uma pequena corda de casas palhaças em torno de uma Igreja, cuja ex

cellente construcçaõ bem. merecia que houvesse outro cuidado na sua conservaçaõ. Ella foi lavrada pelos Jesuítas depois qtie aii ergueraõ uma Aldea denominada de Mortigura.
Duzentos e setenta e um Indianos, quarenta 

e très Mamelucos, e oitenta e seis AIestiços, coin- poem toda a populaçaô da Ailla e seu Termo, o qual se comprehende entre o rio Ueraeno-a e oIgarapé Murucupi. Esta gente faz farinhas de mandioca, e pesca.
Áio tempo, em que esta Villa era Aldea, en- corporaraõ—se com os seus habitantes os Indianos Tupinambás e Poqiiignaras, com os quaes se tinha fundado uma Akiea na margem direita do Tu- cantins pouco menos de uma niará de viagem acima de Camutá-tapera.

 ̂  ̂ Garrazedo: pertencente íí jiirisdicçaõ daViha de Gurupa, e situado sobre a pianura de uma ribanceira' pouco elevada da terra firme aõ oéssudueste (ia referida Villa.
Este Lugar formado de casas palhaças situadas á discriçaõ individual era aníigamente conlie- cido pela denominaçaõ. de Aldea d e  Arapijó: e entaõ se achava missionada pelos Gapuchos da P iedade?, os quaes ali tiíihaõ um sofrivel Hospício, cujas rumas ainda se chegaraõ a ver até o anno de 1786.Pem uraa Igreja dedicada a 8aõ José, e telhada com folhagem ’: na visita desta Igreja em 1785
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achou o Bispo Dom Fi*ei Caetano Branclaõ uma casula de algodaõ grosso do paiz tinta de muruxi, 
a que davaõ o nome de vestimenta roxa.A popukiçaõ he Indiana, e consta de 401 in-
dividuos de ambos os sexos.

Cúri :■ Missaõ estabelecida em 1799 na margem esquerda do rio Curi, do qual ella assume o nome, e o qual se entorna no Tapajós pela sua 
margem direita acima de Aveiro.Nesta Missaõ situada dentro do Termo da Villa de Pinhel residem 4 Brancos, 99o Indianos, e 14 escravosi nos ditos Indianos naõ se divisa o menor sinal de civilisaçaõ: a sua nudez, que- de nenhuma sorte os descontenta, a qualidade misérrima das suas moradas, e a maneira de volver a* vida, tudo patentea a mesma estúpida b ru te^  dos 
seus progenitores.Sendo feto manifesto, e facil de justificar, po- de-se dizer que o Missionário congruado pelo cofre da Provincia naõ he ô  mais proprio para a(|uel- le ministério, e í^ue as authoridades, que o toleraõ, mostraõ que igual cuidado lhe- merecem os objec- 
tos do publico e geral interesse.A Santa Cruz lie o- Orago da Igreja: a qual 
alem de ser mui pequena e telhada com folhagem, naõ he decente para o culto de um sinal tao venerável, que nos recorda onde se consumou o.mis^ terio da redempçad do-genero humano.

Espozcnãe: V iila de Indianos, que fói Aldea de Aramucu missionada pelos Religiosos de Santo Antonio: ella esta assentada em distancia d-e pouco mais de trcs legoas da Villa de Arraiollos na adjacência de uma colina jacente^  ̂na margem di
reita do rio Aramucu, braço do rio Tocro.Este rio Aramucu mui tortuoso, pouco lar- |
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go, e pouco fundo: igapós e perizaes constituem o caracter das suas margens. Tanto elle como os seus igarapés saõ no inverno mui pouco abundosos de peixe: só no veraõ ha fartura de pescado.Umas 25 casas palhaças postas em renque aõs dous lados da Igreja também coberta de palha, e na face de tudo isto um pao a prumo, a que cha- maõ pellourinho, eis a Villa de Espozende: e he dè notar que este pellourinho sendo o mesmo que levantáraõ no anno de 1758 quando se lhe deo predicamento de Villa ainda tenha existência a despeito de todos os inconvenientes das; sensiveis alteraçoens, que o. tempo e O: estado; da atrnosphe- ra produzem em todo o genero de madeiras.Outeiros, campinas, e arvoredos, formaõ o prospecto agradavel, de que gosaõ os moradores.O Termo desta Villa começa da boca do. rio Aramucu, e acaba em uns Caranazeiros e Igapós proximos as cabeceiras do mesrao; rio.Q numero dos moradores naõ passa de 363: elles plantaõ maniva, para a qual saõ. mui idôneas aquellas ten-as, vaõ as matas do districto extra- hir castanha doce e estopa: quanto á salsaparrilha buscaõ-na entranhando-se pelas serras do rio Jari alem das cachoeiras, no que saõ mais activ̂ os que os de Arraiollos, e ajustaõ-se com oŝ  que vivem de commercio ambulante para lhes remarem as canoas.

O Orago da sua Igreja* he Nossa Senhora da Conceiçaõ. ^
Franca: Villa fundada em- 1758 sobre amargem de uma dilatada bahia, que jaz aõ oeste da Villa de Santarém em distancia de 8 legoas contadas até á praia da Villa.Foi no seu começo Aldea do CUmarú e Mis-

I
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saõ dos Jesuítas.
Os visinhos saõ em rmmero de 2^736: que he a totalidade dos Brancos, dos Indianos, e dos Mestiços de ambos os sexos: o numero dos escravos chega a 152.
As plantas de mais constante cultivo saõ à maniva e o cacáo. Alguns moradores saõ tambern proprietários de pequenas fazentlas de criaçaõ. ^Exceptas as Casas da Camara, da Cadea e da Igreja, que saõ telhadas, todas as mais tem tec-* to de folhagem.
A extrema fartura de peixe, que a natureza benefica liberaliza nos lagos, que circundaõ a Villa, provocou o estabelecimento de um Pesqueiro, que foi aprovado em Provisaõ do Erairio datada aõs_ 28 de Julho de 1783. O lucro deste Pesqueiro tendo sido) dado por certa renda no principio de Janeiro do dito anno até o fim de Dezembro de 1800 a Junta da Fazenda o administrou mediatamente por um homem da sua escolha do l.° de Janeiro de 1801 em diante: e hoje acha-se extinc- to por deliberaçaõ do Supremo Congresso Nacional.
No território desta Villa ha também um Caçoai plantado na margem meridional do Amazona» em paragem, que faz parte do intervallo do sitio de Paricaíiba (i Villa de Óbidos, e que tem na sua espalda o grande lago, em que esteve o referido Pesqueiro, cujo Administrador tinha junto a Matriz da Villa uma casa de deposito do sal e do peixe. Deste cacoal tomou ])ossè a Junta da Fazenda desde o momento, em que se deo este destino aos bens denominados do Commum da mesma Villa em virtude da Carta Regia de 12 de 

Maio de 1798, que infirmou o Directorio dos In-
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A Igrejfl he consagrada a Nossa Senhora da Conceição.
Faro: Villa erecta em 175S, e situada sobre uma margem arenosa e septentrional do lago, a que dirige o rio Nhamunda, 8 legoas para dentro da sua foz, a qual jaz na aba esquèrda do Amazonas 

com duas. entradaSy a inferior seis legoas acima da boca do rio das Trombetas e a superior pouco- a> cima da montanha dos Parintis.
Adjacente a esta boca superior do Nhamundá demora no Amazonas; um Rilheiro, que os natu- raes chamaõ caldeiraõ, e que he objecto de caur tella para os navegadores.
Saõ habitantes desta Villa 1 ^8 9  individuos Brancos, Indianos, e JMamalucos, e 93 escravos.Todas as casas desta gente saõ palhaças. A Cadea^ a Casa da Camara, e a Igreja saõ telhadas.Saõ Joaõ Baptista he o Orago da Mati *iz.
Foi antigamente Aldea de Nhamunda, a qualmissionáraõ os Padres Capuchos da Piedade.
Cultiva-se cacíio, café, e maniva: e ha aI«Ti- mas médiocres fazendas de criaçaõ. ^  ^
Os lagos do districto saõ fartos de peixe-boi; pirarucu e tartarugas.
Teve nos dias do Directorio uma Olaria do Commum.
Esta Villa, he a derradeira povoaçaõ da Comarca no Am porias: e amargem septentrional do 

rio Nhamunda he o limite, que. a-separa da Comarca do. Rio Negro.
Foi junto á garganta, do referido Nhamundá que umas Indianas com as. suas. frechas ajudáraõ O.S. seus maridos em 1539. a insultar a Francisco 

de.- Orelhana; o qual. por causa., destavaronil ‘ iii»
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trepidez deo aõ rio o nome das Amazonas,A posiçaõ geograíica da boca do rio Nhamun- dá veja-se na breve noçaõ da topografia da Co
marca.

Giirupi: Lugar assentado na margem esquerda do rio de nome idêntico seis legoas acima da sua garganta.Este Lugar teve no seu principio a denominação de Vera Cruz do Gurupi dada pelo seu fundador o General Governador Francisco Coelho de Carvalho em 1627,A populaçaõ consta de Indianos: os quaes naõ transcendem o numero de 223. A pesca, e a plan- taçaõ de mandioca, he quanto lhes basta para a sua subsistência.A Igreja he dedicada a Saõ José: Eila tem o tecto de folhagem, e acha-se arruinada.Os moradores antigos pediraõ aõ referido Governador a erecçaõ de um Convento de Carmelitas: e tendo-se dado sitio e duas legoas de terra naõ chegou a ter efíeito a intentada fundaçaÕ
Ganipá: Villa criada em 1639 e situada na margem austral do Amazonas em plano de quatro braças de altura distante 14 legoas para cima do furo ou canal do Tajupurú sobre a terra firme da costa, que do dito furo corre aõs rumos do sul, sudueste, e oessudueste.A sua posiç îõ geográfica he a latitude meridional 1°. 46'. e a longitude 32õ^. 24''.Trinta e sete casas palhaças, e sete telhadas, formaõ duas ruas, uma denominada de Santo Antonio, e a outra de Saõ José, e duas }»equenas praças, a do Pellourinho, e a da Aldea contigua da parte do sul, cuja primitiva denominaçaõ foi, 

a de Mariocay, e cujos Indianos desde a sua fun-
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daçaõ eraõ applicados aõ serviço da Guarnicaõ da 
Fortaleza, e depois siijeitos á administraraö dos Caj3uchos da Provincia da Piedade.

A Igreja, cujo Orago he Santo Antonio, naò ne telhada com folhagem.
O Termo da VÍlIa começa dó furo do Taju- purii, e acaba no Igarapé Macupá acima do Lugar da Boa-vista. ;
Formaõ a totalidade de moradores 828 Bran.f  cravos, 117 Mestiços, 183 Indianos, e oO iVlamalucos.

•11 lavradores plantaÕ maniva, arroz,imího, cafe, algodaõ, e tabaco: e, os que cornmerceaõ. vendem salsa, cravo, café, cacáo piranicé, e castanha doce. Destes generös o cacao e o café saõ do T ermo da Villa, a salsa dos districtos das Villas de Alrneirini e Arraiollos, o cravo do rio Xingu e 
também das duas Villas precedentes, o pirarucu dos Lagos de Monte Alegre, e a castanha doce das Villas de Arraiollos  ̂ e Espozende. Também fabricaõ azeite de andiroba, aguardente de beijú, redes de toda a qualidade.

O continente da \  illa he bom para a plan- taçao (lO cacc.o, algodaõ, arroz e feijaÕ: e as ilhas fronteiras vulgarmente chaniadas do Gurupa para a da mandioca, café, cacao e tabaco.
A maior parte destas ilhas he inhabitavel, por que sao sujeitas as inundaçoens do inverno, e sem ̂r^o di,_so saõ abundantes, de Pacas, Cutias, \eados. Porcos, e de cacao espontâneo, que* os moradores aproveitaõ no tempo da colheita.A criaçaõ de gado vacum naõ tem aii apaixonados: s6 a cultura dos generös referidos lie quem absorve alguma attençaõ: apenas ha uma fazendí- nha, onde apparecem dezeseis cabccas e também41 f .
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uma manada de porcos.Na entrada da rua de Santo Antonio da banda do porto sobre a beira do rio defronte dos escolhos pouco empinados acima d’agua ainda saô vistos os vestígios de lun pequeno Hospício, que havia sido principiado de Ordem Regia em 1692, e de que tomáraõ. posse no seguinte anno os Religiosos da Província Capucha de Nossa Senhora 
da Piedade.Também os Carmelitas fundáraõ nesta Villa um Conventinho no anno de 1645: e o demolirão em 1674 por causa de uma peste, que arredou muitos moradores assustados delia.Ha na direita da Villa á borda d’agua uma Fortaleza com o nome de Santo Antonio do Gu- rupá obrada com alguma luz da architectura militar. Ella foi plantada em 1623 pelo Capitaõ Mor do Pará Bento Maciel Parente dejxiis de terem sido batidos os Hollandezes, que guarneciaõ Casas fortes por elles alçadas para abrigo das suas Feitorias e da nayegaçaõ do Amazonas.Era tal a avidez desta gente dos Estados Geraes das Províncias Üniílas, e era taõ subsidiada pelos Sylvicolas do Cabo do Norte e da costa septentrional da liha Grande de Joannes que s6 no artigo peke-boi carregavaõ d’elle ma
is de vinte navios no armo.Como cessasse a necessidade, que havia suscitado a constraicçao desta Fortaleza, passou ella a figurar de registro da navega^*aõ mediterrânea assim na ida como, na volta, meramente para que servisse de alguma cousa: e naõ porque o considerassem como o melhor ponto para este objecto, pois he bem sabido que o xVmazonas naquella paragem ofíerece muitos trânsitos fóra da vista da
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líiesma Fortàleza.
. Itailuhcû  Liíçarête plantado na margem direi-
1 A esugeito á jurisdiccaõ da Villa de Pmhel
j .  . lütiiana a populaçaõ; e consta de 398 in- 4lmduos. ,

As Casas saõ todas timas palliovas, e colloca- 
das sem mais alinhamento, nniaõ, ou medida, que 
a que ensina ò gosto de tal gente.

^  pequenina e telhada: o seu Ora-go he iSossa Senhora da Conceição,
Juriíti: Missaõ, que extrahe este nome do Lago, em que foi estabelecida no ahno de 1818; cujo lago jaz na margem austral do Amazonas pmco 

^redado delia, para dentro, e da montanha dos ParintinSi, que lhe demora á esquerda.
 ̂ Ali habjtaõ 385 Indianos Mondurucús e Mau- es de ambos os sexos debaixo da direccaõ de um Missionariot congruado como o de Curi.

A Igreja he consagrada a Nossa Senhora da Saude, e íLial de Matriz da Villa de Faro.
Na circumvisinhança deste lago saõ as flores  ̂^as aoundosas de salsa e cravo.
No mesmo lago também residem algurs Bran-? 

COS, que fabricaõ guarana, farinhas de niandiocaj .agriciiltaõ algodaõ, e sacaõ da espessura salsa e ^ravo.
J*tlelgaço: Villa criada em 17õ8i, e situada lia baixa e occidental de uma illia próxima ^ Portei, e pertencente aÕ grande archipelago, que jaz entre a Ilha Grande de Joannes e a terra íirme, que corre do Igarapc do Limoeiro para a dita Villa de Portei.
Cinco mil sete centos e dezenove he a força numérica dos visinhos da Villa e seu Termo; os
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quaes sendo individuados nas suas classes natil*- raes daõ 1^ 021' Brancos, 1^140 escravos, -1^078 Mestiços, 1$4-10. Indianos, e ly$040 Mamakicos. ■As moradas desta gente na \  illa saõ informes, irregulares, e desmantelladas. O melhor edifício excepta a Igreja eraõ as casas, que foraô Hospital dos Jesuitas, as quaes ainda exisíiaõ em 1785: hoje. estaõ . desconstruidas.
Vive a maior parte dos moradores pelos ma» tos d’aquelles torroens alagadiços: raras vezes bus- cao a Villa: alguns Chefes de Familia haõ tido tal adherencia á sua palhoça que so levaraõ as suas crianças ao baptismal lavacro depois destes vin

garem oito e mais annos de idade.As plantas, 'que tem ? cnltura mai^ constante na lavoura desta gente saõ a mandioca* e o algcdao.A Igreja he dédicadá a  Saõ Miguel, é boa, 
e mantida em acéio, e arranjo.Esta Villa antes de o ^serrera- mna Aldea  ̂chamada de /Ariciiró missionada pelos Jesuítas. ^

Macapá: Villa erecta em 1752,-e assentada 
na ourela erquerda do Amazonas em distancia de quarenta e uma legoas do Cabo do Norte sobre o solo pouco eminente de uma estendida planície com larguissima vista, excellentes ares, e iguaes 
aguas.A posiçaõ geografica desta Villa he o parafe 
leio -boreal très minutos cruzaclo pelo meridia
no 3:26°.A popuÍaçaõ compoem-se dè í§238 Brancos, 
de 242 indianos, de 341 Pardos, de 737 Pretos escravos e livres: cujos números reunidos constitu
em a totalidade de 2^558 moradores. '■  ^' A Igreja he dedicada a Saõ Jose.‘ Ella foi ediíicada a custa da Fazenda Real: e o§ seus prfe

f-



meiros ornamentos vieraõ de Lisboa por Aviso de 12 de Abril de 1760. ^
A Casa da Camera, e a do Vigário também foraõ levantadas a despesas da mesma Fazenda Heal.
A fim de evitar que nesta. Villa se perpetuv asse o uso de telhar as casas com folhagem houve antigamente uma Olaria, em que se fabricava te^ lha, ladrilho, louça de cosinha, potes para agua, 

e potes chamados de manteiga, para favorecer os habitantes, os quaes se viaõ obrigados a comprar estes cííêitos na Cidade por excessivo preço, fazendo assim uma despesa sem lucro.
Foi sempre mui dominante o gosto de telhar ■ as casas com folhagem: ainda hoje tendo a ’Villa 048 casas, que formaõ dez ruas pequenas e duas praças de mediana grandura, tudo delineado pelo Desembargador Corregedor Joaõ da Cruz Diniz Pinheiro, contaõ-se 24 casas telhadas, e 324 colmadas de Eossú.
Ha nesta Villa treze lojas de Mercador de retalho, e dezoito Tavernas.
Os efíeitos agronomicos, os sacados do mato>, eos manufacturados, que exportaõ, saõ cacao, era- algodaÕ, arroz, sabaõ, feijaõ, pano grovsso e fino •de algodaô,! boas toalhas e guardanapos do mesmô pano, azeite de andiroba, milho, couros de boi, de veado, e de cutia, solla, toros de Macacauba, castanlia doce, galinhas, patos, tartarugas, manteiga de tartaruga, aguardente de cana, gado vacum e cabril m.
Fm distancia dò alcance de ponto em branco natural de uma arma de Infantaria está apartada da Villa e á direita delia sobre a borda d’a- 

gua a Praça de Saõ José de Macapá. Ella lie

í;'- Üfer'
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om quadrado de fortiíicaçaõ rasante pelo sysfema de Vauban: das obras exteriores tem aquella>, que cobre a cortina fronteira aõ campo; na qual está a porta, cuja fachada indica que a solidez e a força constituem o seu caracter architectonico; e quanto ás outras nunca mandárõ vir os materiaes, com que ellas galgassem a seu remate. Está espinhada de oitenta e seis peças de artilheria de bronze e de ferro dos calibres de 36, de 24, de 12, de 9, de 8, de 6, de 4, de 3 e de 2. Os edifícios militares, as cazernas, os armazéns de viveres e da polvora, o hospital, a Capella e o Trem, todos estes accessorios essenciaes tem uma excellen- 
te distribuição e construcçaõ^O cuidado na conservaçaõ desta Praça he nenhum: ha mais de dez annos que ella se acha ameaçada de grave ruiua, que lhe promove o Amasonas solapando o plano natural do sitio do baluarte da Conceição de modo que poupo tardará 
que naõ arrunhe de todo.Ile de recente data a extincçaõ da Provedoria desta Praça: a sua criaçaõ havia sido regulada pela junta da Fazenda á vista da Carta Regia de seis de Julho de 1771 e aprovada pela Provisão do Erário de 9 de Julho de 1773. Ella constava de um Provedor Commissario, que percebia o ordenado de lOOgOOO annuaes: de um Almoxarife dos Armazéns, que vencia ô0$000 reis: de um Escrivão dos Armazéns e Ponto dos Operários, que ganhava 80^000 reis: e de um Fiel dos 
Armazéns, que vencia 60§000 reis.A receita desta Provedoria derivava-se da Decima dos prédios urbanos, da Siza e Meia si- za, do Sello do papel, do Sello do pano de algo- daõ, do Contrato da aguardente de cana, da Mar-

 ̂ff,'



chanferifl, do Dizimo do gado< vacum e cavallar, do Subsidio Litterario, e do curativo dos escravos dos moradores no Hospital, que a Praça tem fora do seu recinto aõ pé da Ribeira sua annexa, a qual he um longo Telheiro na aba do rio, onde estava o Açougue do gado do Dizimo da Villa 
de Chaves, e onde haviaõ OíFiciaes de Carpinteir ros e Ferreiros,, e se construiaõ canoas..

Todas as rendas publicas,, que faziaõ a receita da Provedoria, andavaõ em. Administração, ex- cepto o contrato da aguardente; a despesa da aiTecadaçaõ naõ passava d e  oito por cento. Estas rendas eraõ applicadas ás pequenas obras da Prar ça, á manutençaõ do Hospital, e a varias providencias, que a urgência do serviço requeresse como necessárias.
Todas as terras, que circundaò a Villa, saõ pela natureza liberalmente dotadas. Os rios, que despejaõ na sua costay saõ piscosos em demasia: e os, matos,, (|ue vestem, as margens desses rios e as ilhas,, saõ abastados de cacao, cravo, salsa, es- topa, breu, oleo, castanha, baunilha,, castanha de andiroba, madeiras finas, e de toda a sorte de volateiia e monteria.
Estendem-se até aõ rio Calçoéne, e até ás serranias do Paru, campinas perfeitamente planas á vista, fendidas de rios e de lagos amplís

simos, e semeados de ilhetas de mato, das quaes em algumas fazem piantaçoens.Os moradores tein as suas roças e fazendas de criaçaõ,, e engenhos de moer canas para aguardente e mel, nos rios Macaquari, Matapi, Fre- clial, Maruanii, Anauarápucú, Camihipi, e nos igarapés do Guriaii, Bacuré, Mimguba, Ponte, Pi- ritua e nas ilhas jacentes em face da Villa.
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O mesmo primitivo deleixamentò dos habi- tantes, que até aõ tempo de agora teríi impedido o augraento de uma Villa taõ favorecida pelo antigo Governo, e cujo território possue todos os ele^ mentos naturaes sufficientes para constituir uma Cidade rica e prosperada, he quem a despeito da reconhecida bondade das campinas para o pacigo do gado tem igualmente obstado aõ adiantamento das fazendas de criaçaõ. Tanto he verdade que sendo a introducçaõ do gado vacum e cavallar coe- tanea com a fundaçaõ da Villa somente appare- cem hoje 52 fazendas; e estas com taõ diminuto gado que a ferra de 1821 só comprehendeo lj^039 cabeças de gado vacum, e 90 do cavallar.
J)fazagaõ: Villa fundada em 1770 sobre a margem septentrional do rio JMutuacá, cuja foz existe na margem boreal do Amazonas nove le- goas aõ sul de Macapá.Os seus primeiros moradores foraõ 114 famílias das que evacimraõ a Praça de Mazagaõ levantada nas fronteiras de Duquela na costa occi  ̂dental de Africa aõ sul do estreito de Gibraltar, e foraõ transferidas para o Para, onde deviaõ for* mar uma Villa com o mesmo nome da dita Praça na beira do Amazonas perto da Villa de Ma- capa, na qual se achava erguida de pouco a principal ou por melhor dizer a unica Fortaleza da Província, a fim de poderem acudir-lhe prompta- mente quando o exigisse a urgência da sitiiaçaõ defensiva da sua Guarniçaõ. Providencia esta taõ acertada como designativa da confiança, que me- reciaõ aõ Governo uns homens que á vista da or* dem de evacuaçaõ sentindo e respeitando a força moral do juramento de fieldade e obediência, que a seu Rei tinhaõ prestado, naõ podéraõ continuar

ícíí
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'Ci defender uma Praça, onde por tantos annos fi- 
zeraõ tremolar nos seus altos baluartes as sagradas 
Quinas sem nunca serem conculcadas pelos ”rudes Africanos bravos.

Tem presentemente esta Villa 498 Brancos de ambos os sexos, 325 escravos, 181 Mestiços, e 
148 Indianos: cujos números unidos assomaõ á totalidade de 1^452 moradores. >
. E lles vendem arroz, algodaõ, cacao silvestre 

das ilhas visinhas, e outros effeitos, que vaõ sacar 
dos matos dos rios Anauarapucú, Maracá, Jari, e  Cajarí.

Ha nesta terra o costume de sangrarem-se os homens e as mulheres todos os annos na vespera de Saõ Joaõ Baptista com o fito de dar estabeli- dade á saúde.
Naõ ha na Villa Igreja alguma: a primeira acha-se desmantelada ha mais de trinta annos: e desde entaõ tem suprido uma casa particular, em cuja fronte levantúraõ um alpendre para acolher maior concurso de povo.
O Orago da Igreja he Nossa Senhora da As- sumpçaõ. Os vasos sagrados e aliaias. sa(3 os mesmos, que foraõ da Igreja de Mazagaõ em Africa; entre elles alguns saõ ricos, e a banqueta he bel- Jissima.
Depende da jurisdicçaõ desta Villa o Lugar de Santa Anna do Cajari assentado na margem do rio Cajari duas legoas acima da embocadura, que jfaz na margem septentrional do Amazonas acima do rio -Mutuacá.
Nella habitaõ 84 Indianos de ambos os sexoS.A Igreja lie pequena e paupérrima.
Detrás do mato, que cinge esta pequenina 

povoaçaõ, e perto delia correm boas campinas.42
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E nsaio C oro gráfico

Os moradores saõ fartos de pëîxé e caça: pîantaô nianiva, e algodaô, e extrahen cravo. î
Monte Æegre : Yï\h, eriada em 17Õ8, e as- I

sentada sobre a planicie do viso de uma montanha, que jaz na esquerda do rio Gurapátuba em distancia de duas legoas da sua garganta, a qual esta na margem estpierda dò Amazonas.Aidea de Gurupátuba era o nome, com que sé qualificava esta povoaçaõ antes do referido anno. Ella era missionada pelos X^adres da Píedà— de. Compoem-se a populaçaõ de 1$780 visinlios Brancos e Indigenas, e de 290 escravos.Os principaes moradores saõ proprietários de • fazendas de criaçaõ e de grándes plantios de cá-' eaoseiras: os quaes elles principiáraõ no anno de

’á a'j

1784. Só a criaçaõ do gado vacum naõ ha tidoaugiiiento, porque ás vezes sofre a perseguiçaõ dos láorçegos.Os Indianos saõ de prestimo na extracçaõ da salsa e do cravo, na pesca, e noutros trabalhos.As mulheres saõ laboriosas na costura, íiaõ algodaõ, fazem redes, fabricaõ e pintaõ com gra
ça e delicadeza bacias e gomis de argila branca,' cuias e tacLiaris.Quasi todas as casas saõ telhadas com folha«
gcm.A Matriz he dedicada a Saõ Francisco de Assis: ella íbi um bom ediíicio, limpo e decente : actualmente trata-se da sua recdiíicaçaõ. H a mais (luas pequenas Igrejas, das quaes uma ser-' 
ve de Matriz.Nas partes da Afilia, que entestaõ com o Nas- í 
cente, oíferece-se á vista a perspectiva de altas serras : e nas partes fronteiras aõ Sul vê-se riu-:



ni6rosos 0 8,nipIos lagos formados pelo Amazonas j e as coleadas voJtas, qiie aõ longe vai fazendo o 
mesmo rio, realçando vistosamente aquelle aleoTis- simo paiz. ^

Pertence á jiirisdicçaò desta Villa a fronteira margem austral do Amazonas: nella ha um sitio chamado Barreiras de Cuçari perto da boca do rio Curuá: cujo sitio tem moradores Indianos, e as suas mulheres saõ dotadas do mesmo curioso engenho das da Villa para fabricar e pintar louça, cuias, tacuaris.
Houve na fralda do sitio da Villa uma Fabrica de serrar cedros para o Arsenal da Marinha, a qual durou mais de trinta annos.
Mova de E l-R e i:  Villa criada em 1758 e situada sobre a margem esquerda do rio Curuça cin- co legoas acima da Ponta de Tapari, tendo’a vista em um horisonte mui limitado pela proximidade do arvoredo, o qual com tudo he mui agra- davel.
Esta povoaçaõ antes de ser Villa era denominada Aldea de Curuça.
A populaçaõ actual consta de ly$392 visinhos distinctos em 224 Brancos, 202 escravos, 274 In- • dianos, 547 Mamalucos, e 145 Mestiços.
Toda esta gente vive da pesca e da lavoura limitada a poucos generös, como farinha, arroz, café, para os quaes he bom o terreno.
Nossa Senhora do Rosario he o Orago da Igreja. Ella foi construida com amplidaõ: mas náõ 

íoi bem conservada; deixáraõ-na arruinar e redii- zir-se á metade.
Esta povoaçaõ no tempo dos Jesuítas era a melhor de todas as c{ue elles administravaõ: nel

la entaõ viviaõ entretidos muitos Indianos na raa-
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nufactura de panos de algodaõ, na fabrica de te
lha, e cal, e nas pescarias taõ próprias em um sitio por extremo piscoso: os restos das ruinas cie todos esses estabelecimentos ainda chegáraõ a ser divisados no anuo de 1786. Depois da expuisaõ d’aquelles Padres os Indianos deixando cair as casas, naõ curando de erguer outras, e situando rocinhas peios matos, pozeraõ a Villa quasi erma,

Odivellas: Lugar criado em 1757, e assentado sobre terra pouco eminente da margem esquerda do assas vistoso tio Tabatinga, que tem a sua boca sete legoas aõ norte da Villa da Vigia.O seu primordial nome foi o de Saõ Caetano^ que lhe attribuiraõ os Regulares denominados (/ora- panheiros de Jesus cjuando ali estabelecerão uma fazenda. Este antigo nome ainda persevera na e- 
nimciaçaõ vulgar.Os moradores saõ em numero de 335: elles vivem da pesca em razaõ da abundancia do peixe; e acpii com especialidade porc|ue he o melhor, sobre tudo o Camorim . Tainbcm trabalhaõ era algumas plantaçoens: elles tem vários cafezaes, câ*- coaes, arrozaes, e outros plantios, tudo em pequeno ponto, detrás do bosque alto, fresco, e viçoso, cjue cinge as margens deste e dos visinhos rios, e cpie por isso os constitue deliciosos.O numero de fogos naõ passa de 190,Todas as casas saõ palhaças: e em rosto dei- las, e de uma Igrejinha bonita consagrada a Nossa Senhora do Rosario, existe um largo amplo, regular, e limpo, cpie faz toda a agraça da povo- açaõ.

Ourem: Villa assentada sobre uma planicie da margem direita do rio Guamá fronteira á segun^ da cachoeira chamada antigamente dg Casa forte

|n



a qual he pouco fremente, e toma a largura da no, tendo só da parte direita um canal de uma braça de largura no tempo, em que esta desinchado em cabedal.
Principiou-se em 1753 a fundaçaõ desta Villa com 150 Indianos tomados a diversos Contrabandistas, e com familias e homens solteiros Açorianos. Celebraraõ-se mais casamentos, do que po- diaõ esperar-se da aurora de uma nova Villa.A sua jurisdicçaõ começa da boca do igarapé Jacundahi, e entesta no igarapé de Bragança.
Deo-se para o assento da Villa um terreno de 700 braças quadradas: e para o patrimônio da Camera 800.
He composta a Villa de cinco pequenas ruas denominadas do Maranhaõ, de Saõ Bernardo, de Bragança, dos Anjos, e de Santo Antonio, e de uma praça chamada do Espirito Santo de 70 braças de comprimento e 25 de largura, tendo no centro o Pellourinho, e a Matriz em um dos menores lados, que está da banda do Nascente. As casas telhadas saõ 50 inclusas a Cadea e a Camara, e as colmadas de folhagem dez. O Desembargador Corregedor da Comarca Feliciano Ramos N^obre Mouraõ assistio aõ traçamento das ruas e á demarcaçaõ de Termo.

Na parte da praça opposta á Igreja ainda existem os vestigios de uma Casa forte lavrada á custa de Luiz de Moura em 1727, que a comman- dou no posto de Capitaõ adquirido tanto por esta obra, como pelos seus serviços praticados em Pernambuco e no Pará.
A populaçaõ forma-se de 6G3 visinhos: dos quaes 232 saõ Brancos, 160 escravos, 194 índia-
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nos, 23 Mamaliicos, e ,60 Mestiços.Algodaõ, arroz, tabaco, aguardente de cana,  ̂mel, assiicar, farinha, milho, feijaõ, café, cacáo, e à

c *jb.-

1|»’ ■
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polvilho, saõ os effeitos agronomicos, que os morâ  dores enviaõ para o mercado da Cidade. Na ex- - tracçaõ das drogas boscarejas ninguém labuta á ex^  ̂cepçaõ de algumas madeiras para construcçaõ de é canoas ou para obras caseiras. Só os moradores de já outros districtos he que vaõ pelo Guamá as ver- « tentes dos rios Piriá e Gurupi para extrahir oleo de Cupaúba, e pelo mesmo Guamá transportaõ es- , ta droga em Ubás feitas das tonas das arvores, , " porque assim menos tempo gastaõ do que por outro i qualquer rio.
As terras do Termo em parte saõ idôneas |  para a cultura de todas as plantas; e em parte regeitaveis por estarem embutidas de Igapós, Pântanos, e alagados e lamarentos paues traspassados de aguas periódicas, e também por serem dominadas pelas Saiibas.
Nestas terras naõ ha campos: e por isso os moradores naõ possuem rebanhos de gado grosso: |  'sómente no rio Irituia ha um morador que apas- |  centa no contorno do seu prédio rústico um peque-r^j‘ 

no numero de bois e vacas, que para os preserTel var dos morcegos pratica todas as cautelas exco- x̂ -': gitaveis. jf
Desta Villa estaõ lançados dous caminhos, wm para o Maranhaõ, que se acha mal conserva- l i do, e o outro para a margem direita do rio Cai- |  té perto do seu berço: em cuja margem existio o Lugar de Tentugal, e onde ainda se conserva - aõ pé de duas palhoças habitadas uma pequeni- 

na casa solitaria, que serve de albergaria aõs que |  i, trilhaõ aquelle caminho nomeado estoda de Bra-
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gança. Foi assentado o mencionado Lugar em 1753 com o fim de ali haverem sempre promptas canoas de transporte para a Villa de Bragança. Para melhor serventia entre Ourem e Tentugal a- largou-se a senda, que corria pelo interior da mata do intervallo destes dous pontos: e desta arte ficarão cornmunicaveis sem empeço algum o Caite 
e o Guamá de sorte que os moradores d’aqiiell© rio podem eximir-se dos perigos da costa mariti- , ; ma transportando para a Cidade todos os seus «-e- 
neros agronomicos com grande facilidade pelo Ĝ u- o ama

A dita estrada acha-se em bom estado: ella tem 3 braças de largura e obra de cinco legoas de comprimento, que estaõ marcadas em postes • I fincados nã beira, e decorre por uma floresta fen- K,rí dida de grutas, pelas quaes se deslizao arroios de 
aguas claras e límpidas, que placidamente resva- dí kõ  por baixo de esplanadas de madeira, que ser- vem de pontes aõs viandantes : floresta beilissima> í e taò densa que abobadando a estrada lhe embarga Si a vista do Ceo.

A Igreja Parochial dá Villa he consagrada •i,aô Espirito Santo. ;
Ha no termo mais duas Freguezías; uma no í jio  Irituia dedicada a Nossa Senhora da Piedade, r e a outra no rio Guamá defronte da primeira ca- ■ choeira (remontando o rio) dedicada a Saõ Mi- jguel.

 ̂ A. primeira, que foi uma Capella lavrada por -ILourenço de Souza Pereira junto á sua casa, he
1* O  í  1 W  I* o  o  ï-< i r V l  1 íQ  Ï  o  o  y-k m  yx  yv vcontada entre as Freguezías da Diecese ha mais

nos: porem até hoje o Vigário)1 de setenta e sete annos: porem até hoj^  ̂ ___: se naõ acha congruado pela Thesouraria da Pro- ' vincia por lhe faltar a criaçaõ legaL I ífíi[
'■ i'J'.'iin.'":
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Fazem a populaçaõ desta Freguezia 348 Bran cos, 108 escravos, 163 Indianos, 126 Mamalucos,
170 Mestiços.As plantaçoens ordinárias destes moradores saõ as do arroz, algodaõ, maniva, feijaõ, tabaco, e car
rapato.A segunda Freguezia foi erecta sobre a margem direita do rio Guamá em um terreno plano e baixo de sessenta braças quadradas dado por Agostinho Domingues de Siqueira.Esta Freguezia abraça o espaço, que medeia entre o igarapé Jurujaia e o igarapé Castanhal.Morao no dito espaço 302 Brancos, 442 es* 
cravos, 22 Indianos, 78 Mamalucos, e 227 Mes* 
tiços.Esta gente cultiva arroz, algodaõ, milho, feijaõ, tabacx), maniva, café : e extrahe da espessura oleo, madeiras, cravo, timbo, timbó-titica, timbó- assú, estopa, castanha doce, jabotis, e enviras de 
differentes qualidades.Para diante desta Freguezia naõ passa o flu
xo do mar na quadra das chuvas.A populaçaõ supramencionada da Freguezia de Saõ Miguel naõ he arrolada exactamente, por* ̂  que o respectivo Vigário entendendo mal a per-,^  ̂missaõ dada pelo Ordinário aõs seus Parochianos^.; habitantes dos igarapés Jurujaia, Jabuticacá, e J a - . Fí 
cundahi, pertencentes á sua Igreja, para se desobrigarem da Quaresma na Freguezia de Saõ Domingos da Boa Vista por lhes ficar esta mais per
to, naõ os descreve como lhe cumpre na Lista de populaçaõ. E disto resulta apparecer nas Listas da Freguezia de Saõ Domingos mais moíaJores 
do que ella realmente tem.

Oeiras: Villa criada em 1758, e assentada so-
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/'bre uma Vistosa planicie de uma ilha situada aõ oeste da bahia dos Bócas entre as embocaduras

Kl)

dos rios Cupijó e Punianá.
Foi Aldea do Araticu cni razaõ do cirando rio <leste nome, que a banha: e foi missionada pelos JesLiitas. Ella e as outras denominadas Ari- curú e Arucará «raõ nomeadas vulgarmente Al- deas dos Bócas. A primeira situaçaõ desta Al-

dea foi em paragem pouco arredadà da boca do rio Panaiva.
Pres mil nove centos e quarenta e quatro 

individuos constituem a sua acttial populaçaõ: cujo numero estremadas as raças compoem'-se de 192 Brancos, de 323 escravos, de 630 Mestiços, de 1^826 Indianos, e de 973 Mamaiucos.
Na Villa os melhores domicilios saõ os do Vigário e dos moradores Brancos: as casas dos Indianos desmerecem este nome : saõ palhoças abertas, feias, e nada limpas: e assim mesmo naõ ap- parecem as que deviaõ existir, porque elles vivem embrenhados pelos matos. Aõ principio diziaõ que I assim o praticavaõ para escapar ás Portarias de serviço: mas hoje que estas ja se naõ daõ que 

.1 desculpa justificará o seu embrenhamento ?
* A Igreja he inaugurada a Nossa Senhora dá Assumpçaõ: ella he telhada, espaçosa, e de bom ij pé direito, porem acha-se padecendo daniíicamen- ? to.

Outeiro: Lugar ci-iado em 1758, e assentado I na planura do viso de uma montanha com ladeirade molesta subida, que jaz na margem direita do rio Urubucuára 7 legoas acima da sua garganta, a qual está sita na margem esquerda do Amazonas acima do rio Paru.
Aldea de Urubucuára era o antigo nome des-43 : i, '
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te Lugar, qne he dependente da jurisdicçaõ Villa de Monte Alegre. Quando tinha a primitiva denoininaçaõ os Padres de Santo Antonio da Pro- vincia da Extremadura a missionavaõ. Ella extrahio  ̂o nome do rio, em (|iie foi plantada : rio, cpie he t imi braço do Amazonas lançado pela terra dentro ■ aõ noroeste, e na distancia de seis horas de voga j derramado em vários lagos sobre uma vasta pia- ,| nicie jacente nas abas de umas serras pertencen- j tes â cordilheira do Paru: cujos lagos em os pe- 1 riodos pluviosos se convertem em um sobremaneira amplo, proíundo, e habitado de jacarés, de co- bi *as enormes, e de copioso peixe de toda a vari
edade, que o Amazonas produz. •Em meia ladeira da montanha ha um penhas^ . 
co, do qual jorra uma fonte de agua mui diafaiia j e saborosa, e mui diuretica se^giindo afirmaõ. Do 1 viso, em que está a povoaçao, esta tem para a banda do Norte e Leste a vista de varias serras, N e para a banda do Sul a de bosq\ies, lagos, e pia- |  nicies, cujo complexo íaz um prospecto dcleita-
vel. A populaçaõ consta de 194 pessoas livres, es- 
de 20 escravos.A Igreja he inauguixida a Nossa Senhora da 
Graça: abrange breve espaço, e tem tecto de te- 
Iha. As. casas dos moradores sao todas caiadas, col- 
locadas cm terreno limpo, e telhadas coin folhagem: e naõ obstante o incêndio, que em 1649 qua- so destitue de casas a povoaçao, continua a mesma 
construcçaõ de madeira e palha.As matas saõ fartas de cacao, de salsaparrilha,
de caça voiatü e quadru])ede.

Òbklos: Villa criada em 1758, e situada na

Î

a

ií.
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r  ? ' •  r  ‘'’"Situde de ,00 , sobiC a lomba de iima iiaõ muitoelevada montanha,, que na margem do Amazona» COITO pelo espaço de tres legoas até á íbz do rio 
1 rombetas.

^ populaçaõ desta Villa e seu Termo 
2^087 pessoas livres, e 1^294 escravos.

Os moiadores qa Viila habitaõ casas arruadas* esupposto que algiimas sejaõ colmadas de folhao-em’ corn tudo tem seu alinho,' o que tudo com uma boa praça ,̂ que tem, íaz uma vivenda agradavel.
A Matriz he consagraíla á Senhora Santa Anna  ̂ Alem desta igreja ha outra de menor extensão . ambas saõ telhadas: e com igual material tam- bem se achaõ cobertas quasi todas as casas dos liabitantes.

 ̂ A maioria dos lavradores cuida muito do cul- éivo oas cacabseiras: esta planta apparece em muitas partes do Termo. Também íazem plantacoens de caíé, inaniva, algodaõ, milho, e feijaõ, porem 
tudo em quantidade mediocre. Outros ha que possuem terras de lavoura e de gado vacum e caval- lar.
' Na terra da mesma elevaçaõ, em que está á Villa, e na distancia de 180 braças, existio anti- ,^amente uma Fortaleza appellidada de Santo Antonio de Pauxis, que foi edificada de taipa de pi- 
laõ e com alguma irregularidade á‘ custa'' de Má-' iioel (ía Mota e Siqueira, Governador da Fortaleza do Tapajós. Ella era guarnecida de um Destacamento do Pará com mandado por nm Capitaõ e um Tenente. Foi em 1749 que começou a mosj trar ruinas nos ângulos e na cortina da parte do rio. A mesma Fortaleza posto que pela elevaçaõ do sitio dominasse a passagem do rio naõ podia
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atalhar nella a navegaçaõ prohibida, porque o sys-\  J  tema cie canhoneiras naõ permittia ás peças de j # artilheria fazer os tiros por baixo do horisonte pe- íoü‘ los ângulos que o declive da montanha exigia: e ji deste modo aquella Fortaleza naõ era chave capaz de fechar aquelle estreito do Amazonas naõ so a jn todo o arrojo interno, perturbador da ordem, mas ainda a qualquer projecto de invasaõ estrangeira.A Villa antes de o ser tinha sida uma Aldea nominada de Pauxis: nella missionáraõ os Padres Capuciios da Província da Piedade : e ás vezes se aggregavaõ a ella alguns clescimentos de Sylvicolas, que tios mesmos Padres recebiaõ, a doutrina.. Um destes descimentos em 1747 praticou enormidades e delictos, a cujo castigo* se evadio transfugindo para a espessura do Trombetas. E  no. anno dé 1787 para aqui vieraõ morar todos os individuoSy C|ue tinhaõ assentado pousada e contubernio debai-  ̂xo da denominaçaõ de Lugar de Arcozelo na mar^ gem direita do rio .Curuámanema seis legoas aci^ ma da sua foz, a qual existe na margem esquer^ da cIq. Amazonas duas legoas abaixo da \illa,> -No ponto, em ĉ ue está fundada a Villa, e  em que a natureza dispoz'o terreno para um aU 
veo dijfferente, tem o Amazonas iim passo estreito de mil braças de largura de margem a margem» e de fundo mais de trezentas no espaço de quasi 
uma legoa de correnteza.Até este ponto he sensível o íluxo dó mar: elle se dá a conhecer meramente pelo entuíamen-. to das aguas um pouco acima do ordinário olivel do rio. Òra discorrendo o dito íluxo pelo espaço de 248 legoas  ̂ que medeia entre esta Villa e ai foz do Amazonas, he istp um fenomeno talvez uni-*̂  
co no miindo; conhecido..
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r  ̂ Fazem assas precioso o Termo da Villa o Ca- 

s xio\TÍ, os lagos  ̂ e os dous paranamiris: elles saõ s fontes de riqueza, das quaes podem resultar ini- inensos benefícios. Do modo por que se olha para í as dadivas da natureza lie que se deriva a fbrtu- í na ou a desgraça do cornmercio interno.
Piríá : Lugar situado sobre plano pouco ele- • 3 vado na margem direita do rio Piriá dez legoas i acima da sua foz.
He mui pouco populoso: apenas ali vive o ’ í numero de 53 Indianos e Mamalucos, os quaes ■ r pescao e cultivaô> maniva quanto basta para a sua " sustentaçaõ.

' O (h ’ago da Igreja he Saõ Jose.
Portei: Villa criada em 1758, e situada aõ " nascente sobre uma ponta da terra firme em rosto 'iLde uma espaçosa e amena bahia distante quatro t legoas aò susudoeste da Villa de Melgaço.
Antes deste predicamento era Aldea de A- ■ s ruçara missionada pelos Padres da Companhia depois que o. Padre Vieira a< formou- com alguns In- fgahibas extralndos da Ilha. Grande de Joannes. üma> Igreja de duas naves de páo, grande, l i pintada no tecto e paredes, dedicada a Nossa Se- 

1 hhora da Luz, e collocada no meio de uma com- prjda ala de casas, umas de girau, outras disformes,, negras, e arruinadas, constitue a perspectiva da Villa.:
Nesta e seu Termo h a b i ta õ  2^170 B rancD S,!I Indianos, e Mamalucos^ com 80.« escravos.Destes moradoress a maioria, vive vida embre- iUhada pelos matos:: e por isso o Vigário naõ pode conseguir um arrolamento exacto dos seus Pa- rochianosv Todos elles exercitaõí a mesma lavoura» dos do Termo de Melgaço : e saõ como esses re-

úi‘ f
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misses èm empregar os sens esforços para desemn peçar os igarapés, que habitaô, dos madeiros, que 
O tempo nelles lança : e assim os deixaô abando^ P ïiados á natureza sem advertirem que deste aban- dono devem resultar os danos, que estaõ sofreu- tí *' do, e que vaõ continuando e diminuindo a siia in 
capacidade para a navegaçaõ interna da paiz.Esta Villa em 1786 padeceo uma assaltada do f ' Gentio Mondrucú, na qual perdeo alguns moradores. | 

Porto de M us: Vilia erecta em 1758, e situ- - * 
ada sobre a orla direita do rio Xingú em terreno c  ̂aõ nivel da agua, e distante seis legoas do Lugar |
da Boa Vista. 5Contem 198 casas palhaças, em que assistem Ir  ̂151 Brancos, 53 escravos, 336 Indianos, e 281 Ma- malucos : cujas raças numericamente agglomeradas É ü"

irií"
IacIHÍ

3:)

fazem a totalidade de 758 visinhos.O primeiro titulo desta povoaçaõ foi o de Al- dea de M atuni: entaõ era missionada pelos Religiosos da Provincia da Piedade. Acima da mesma povoaçaõ os Jesuitas tafnbem Aldeâraõ muitos Syl*t 
vicolas descidos das florestas do Xingu.A situaçaõ da Villa be agradavel, o porto de
safogado, e o terreno do Termo fértil e apto para a plantaçaõ de todos os vegetaes. Os mesmos bos^ 
ques tem grande porçaõ de cravo. >A Igreja he dedicada a Saõ -Braz. . ^As casas de folhagem e os tujupares, tudo colí - locado na praia patentea que os moradores passaõ iir. a vida em grave indigencia. Debalde a naturézã SV lhes ofFerece meios para volverem seus dias em b melhor condiçaõ: o seu trabalho nao vai aleni do mesquinho necessário para as primeiras necessida- 4. des da vida, ou seja colhendo os frutos esponta-'“4 -  ̂
neamente produzidos, ou seja pela pesca, ou pela lí

u
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> caça, ou quando nuiito plantando maniva por me- í io de uma cultura rude e grosseira. D ’aqui vern » que esta gente desde que tem acabado o trabalho, b de que depende o seu necessário absoluto, se en- t ti'ega á preguiça e á indolência como os brutos sem saber em (pie empregar o seu tempo e os t seus braços.

A mesma idolencia lhes ata as maõs para naô abrirem um poço, de que tanto necessitaõ a íim o de naõ serem insultados de febres e corrupçoens "b durante as annuaes enchénteS' do rio, cuja agua 
-4  bebem. Cumpre notar que estas doenças nao'^so í se desenvolvem nas povoaçoens do Xingu, mas ‘iií também nas de muitos rios da Província,"^onde os íj Bi oradores naõ fazem poços para o uso ~ da agua. íi pj he natural que assim aconteça pois os grandes [ rios desde o_ principio do seu trasbordamento até ■ que revertaõ aõ seu leito estaõ impregnados do alkali-fixo, e saõ pcstilenciaes pelos corpos im- iíKti mundos, que lavaõ e levaõ cornsigo.

Pombal: Villa criada* em 1758, e assentada na margem direita do rio Xingii sobre terra pou- : » co alta, tres legoas acima da Villa de Soiizel.
 ̂ ■ Foi Aldea de Pirauiri missionada pelos Jesu-í|"5tas.

■ f O seu districto demarcado pelo Corregedor da í Comarca Pascoal de Abranches Madeira Fernan- ) des comprehende duas partes, uma (|ue decorre d o rio Maxipana aõ rio Maxuacá, e a outra (pie í® se estende do rio Piri aõ rio Omarituba.A a})parencia desta Villa oíferece um largo no- ,íi minado do Pelouriniio com nove casas palhaças e ) treze íujupares e uma Igreja inaugurada a Saõ X Joíiõ Eaptista lambem com tecto de folhagem.
A totalidade dos moradores da Villa e -seu
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Termo forma-se de um Branco, de 8 escravos,
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629 Indianos, e de 176 Marnaiucos.Elles plantaô só mandioca para comer, e para fabricar aguardente de beiju, em que estragaô milita massa : do café naô trataô, sendo as terras aptas para elle: e se por ventura algum se lembra de planta-lo naô passa de um abreviado ter- 
reno.lie  aqui onde mais se distinguem as India-» îias em aceitar quantos amantes saô do seu agrado ; e para isso basta verem-se escassamente dadivadas : nenhuns ciúmes entre elles lavraõ, e a volta uns dos outros sem contenda e ainda sem 
murmurio tomaõ praçaOs panos de algodaõ, ferragens, polvora^ e 
outros artigos de consumo certo, que ali levaõ ^  Mercadejantes de Gurupá, Mazagaõ ou Macapa, saõ permutados pelos generös sylvestres, que elles vaõ extrahir dos matos para amansar os gritos da 
extremada penúria.Desta Villa para cima a maré naõ monta.

Pinkel: Villa criada em 1758, e situada sobre a margem esquerda do Tapajós em distancia 
de vinte e quatro legoas acima da Villa de Alter 
do Chaõ. ^Aldea de Saõ José era o titulo, que distim guia esta povoaçaõ antes de ser graduada em Vu^jif^i 
la. Foi Missaõ dos Jesuitas.Oito centos e sessenta e cinco individuos li- b
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vres e dezeseis escravos fazem o numero de todos 
os moradores.As casas desta gente saõ todas telhadas com folhagem e todas uns mesquinhos habitaculos.A s u a  l a v o u r a  n a õ  a v u l t a ;  s u b m e r g i d o s  em 
l a n g L i id e z  só d e l i a  os a r r a n c a  o p u n g e n t e : e s t i m u ^
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lo da fome.
A Igreja he dedicada a Sao José: ella he telhada, e assas pequena.
Os Indianos, que moraõ no Alto Tapajós, ap- pellidaò-se mutuamente Hiápiruára, que quer dizer =  Gente do Sertaõ =  ; e os que habitaõ a parte inferior do mesmo rio denominaõ-se Cani- carás para se distinguirem d’aquelles.
m lim s: Lugar criado em 1781, e situado sobre a bahia do mesmo nome, que o adquirio pelas salinas que a Real Fazenda ali teve, perdendo a denominaçaõ dc Virianduba, que antigamen- I te tinha.
A dita bahia he arenosa e aparcelada: tem tres bocas interiores com canaes de pouca altura: a primeira he a do igarapé Saõ Paulo, a segunda a do igarapé Irindeua, e a terceira a do igarapé Merámuipi.
Este Lugar he sujeito á jurisdicçaõ da Villa de Cintra: e nelle sempre residirão os Pilotos pratico» da Barra.
A sua posiçaõ geográfica he o parallelo austral 34' cortado pelo meridiano 330^. 22'.
Os habitadores saõ em numero de 25 Brancos, de 30 escravos, e de 460 Indianos e Mamalucos.Esta gente sustenta-se da pesca, e ^as suas pequenas roças. ^
A Igreja, cujo Orago he Nossa Senhora do Soccorro, tem tecto de telha: e com o mesmo material saõ cobertas algumas casas dos visinhos, e todas as mais tem cobertura de folhagem.As pessoas empregadas no ministério de encaminhar os navios tanto na entrada como na sa- hida saõ um Piloto pratico, um seu Ajudante, um segundo Ajudante, e dous Praticantes. O Piloto44
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pratico foi criado por assento do 1 .^ de Março de>%^; -1798 da Junta da Fazenda em consequência do •’ Aviso de 21 de Maio de 1787 do Secretario de Estado dos Negocios do Reino: e vence 600{^000 -reis annuaes. O Ajudante deste Pratico estabele- eido pela Carta Regia de 20 de Março de 1821 i ' percebe o ordenado de 240^000 reis. O segundo ti‘' Ajudante vence o ordenado de 120^000, reis e de b \i Taçaõ diurna 29^200 reis. E os dous Praticantes •cada Um ganha 60§000 reis, e uma raçaõ diaria igual â do segundo Ajudante. Tanto este como os I •dous Praticantes foraõ instituidos com o Piloto pra*- p  
tico na mesma data.  ̂ ,Hoje os mencionados Práticos estaõ divididos cm duas turmas: uma, que reside na Cidade, e outra nas Salinas. A primeira he incumbida da sabida dos navios, e a segunda da entrada delles.

Santaf em JYovo: Lugar fundado em 1796 no Termo da Villa de Cintra sobre terra pouco alta "da margem esquerda do rio Maracaná acima do igarapé Unuçú, do qual começa o districto deste Eugar, e distante obra de dez legoas da foz do rio.Sessenta casas palhaças habitadas por 292 In- 
tlianos constituem toda a povoaçao.A pesca, e o cultivo da mandioca saõ o ordi-** nario objecto do trabcilho destes moradoics.

A  Igreja he consagrada aõ culto de N o ssa^ 5̂

.í:c. I

nwi

Senhora da Conceição.
Saõ Joaõ de Araguaia i Registro instituido em 1797, e situado entre a Praia do Tiçaõ e o Seco do Bacabal sobre uma ribanceira da margem direita do rio Tocantins á vista da íbz do rio Araguaia, que lhe deiriora na parte opposta acima 

delle.Este Registro apresenta umas casas palhaças
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collocadas com independencia de toda a disposição regular, nas quaes assistem o Commandante, os Soldados, o Cirurgião e o Capellaõ. Elle foi esta-, belecido naõ só para baldar os extravios do ouro, as fugas dos escravos de Camutá para Goyaz, e as aggressoens dos Timbiras, Carajás e Apinages, habitadores das margens d’aquelle rio, mas também para refocillamento das pessoas, que emprehendes-? sem taõ trabalhosa viagem através d’aquella vasta extensão selvagem, bruta.
Souzel: Villa criada em 1758, e que antes deste predicamento era Aldea de Aricari missiona? da pelos Jesuitas, e que tem o seu assento nas abas de uma serra jacente na margem de uma ba? hia, que forma o rio Xingú cinco legoas acima da Villa de Veiros.

 ̂ Esta Villa aprazivel pela sua localidade, e lastimosa pela pobreza dos seus habitadores, consta de uma praça, em que fabricáraõ a Igreja, e de duas ruas desfalcadas de casas, que apenas tem 14 tujupares e 10 casas de sebe sem emboço telhadas com folhagem. Telha só apparece no tecto da Igreja, e do Ilospicio, que foi da Ordem Regular Jer suitica. De cujo Hospicio a parte, que dá serven* tia interior para a Igreja e Coro, occupa a Viuva _^o Capitaõ de Milicias Ignacio Leal, que a comprou em praça, e a outra parte he habitada pelo Vigário.
Fóra do âmbito da Villa, e dentro do seu dis- tricto numeraõ-se 96 casas palhaças.Toda a povoaçaõ conipoem-se de 6 Brancos, de 3 escravos, de 173 Mestiços, de 399 Indianos, e de 100 Marnalucos.As terras da banda da Villa saõ montanhosas; ha serras fáceis de galgar; cuja summidade he occu-
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pada de formigas, e outras serras sem recosto, que sobem Íngremes e taõ direitas de todas as partes que parecem que as foraõ talhando aõ picaõ. Na margem oriental o terreno he rasteiro e apto para café e maniva, de que fazem plantios acanhados. Perpassada a ilha de Santa Maria avista- se o território liberto de serras, e montanhas. A costa do sul he uma chapa de terra preta e baixa, e idônea para todos os vegetaes: porem acha-se deserta por causa dos Gentios Juruna e Mondrucú, os quaes ali vinhaõ de quando em quando trucidar 
e roubar.Nenhum dos moradores possue terras próprias: todos plantaõ aonde lhes apraz, e so o fazem para seu alimento; no que empregaõ pouca mandioca, porque sempre destinaõ a maior por^õ delia para ser convertida em aguardente de beijú; a qual vendem, e na qual se enfrascaõ, o que mui 
de uso lhes acontece.Também vaõ rio acima, e pelos seus collate- 
raes, catar as drogas mais correntes no eommercio.O cravo, café, e farinha ordinariamente saõtransportados pelos moradores das Villas de Gu-rupá, iMazagaõ, e Macapá que vaõ comprar alios indicados eífeitos com obras de ferro, panos de _ 1 *

[í:-

algodaõ e outros generös alienáveis.A Igreja he dedicada a Saõ Francisco Xa
vier.

Santarém : Villa criada em 1754 e edificada na margem direita do rio Tapajós junto da sua embocadura sobre terreno com doce declive para 
a ribeira, onde elle pouco différé do nivel do rio, o qual descarrega as suas aguas no Amazona pela sua margem meridional.A posiçaõ geográfica desta Villa he oparalle-

fie
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lo austral 27^ cortado pelo meridiano 323^.

Ella havia sido Aldea do Tapajós missionada pelos Padres da Companhia: consta de tres ruas parallelas aõ rio e cruzadas por igual numero de Travessas, todas contornadas de casas de alvenaria e de bom exterior, e algumas de dous pavimen- ros aõ estilo da Cidade. Tem uma Igreja de con- veniente extensão inaugurada aõ culto de Nossa  ̂í I Senhora da Conceição, plantada em uma peque- «íf na praça^que termina na praia: he^de moderna b data o seu lavramento, e naõ obstante dever pou- 
CO á architectura he limpa, clara e a melhor das das povoaçoens mediterrâneas.

4  Habitaõ esta Villa e seu Termo 3^985 vi- ■ |̂sinhos Brancos, Indianos, e Mamalucos, e 1^^270 [Qi;3 escravos.
1 Em uma Villa, que he o emporio do com- imercio do Rio Negro e de Mato Grosso, nunca & iconstruiraõ Casa de Camera e Cadea, um Chafa- f,'»;̂ riz, nem poços para uso da agua: e como a do ria M)  ̂a pesar de cristalina naõ he profícua á saúde mor- !>||lnente durante o periodo do desatamento das chuvas  ̂ii|raõ buscala aõ Amazonas em pequenas canoas chama- Montarias. E  nisto estaõ desde que ali se ele- wop a primeira casa sem lhes importar a nota de • Clique se ha nelles verdadeiros sentimentos do berii :publico naõ saõ sufficientes para excitar em seu -vjijifespirito estimulos capazes de os moverem a cons- (^ítruir fontes, ou pelo menos a facilitar o uso da ..jliagua de algum dos igarapés dos arredores, entre ji |os quaes parece merecer a preferência da escolha.. o igarapé do Irurá tanto pelo curto apartamento,‘ -em que se acha do contorno da Villa, como pelas aguas louvadas de boas.
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Distinguem-se aqui certas mulheres pela in dustria, com que fazem boas esteiras de palhinha fina e pacarás, os quaes saõ uns pequenos bahús de folhetas de madeira leve cobertas por dentro e por fora de palha do grelo de Inajá tecida e . pintada de diversas cores, cujo matiz he donoso.A lavoura da maioria da povoaçaõ considerada na sua totalidade naõ acredita muito aquel- les habitadores, nem lhes dá o lucro, que pode- riaõ fruir se aproveitassem terrenos taõ ferteis e aptos para produzir os generös de primeira necessidade em gráo sufficiente de abundancia. Os generös de cultura, a que se applicaõ, saõ o ca- cáo, café, tabaco, algodaõ, milho, feijaõ, maniva; nias tudo, excepto o cacáo, em porçoens taes que  ̂apenas suprem o necessário absoluto.  ̂ ri ^O cacáo divisa-se em quasi todas as terras,vf 
que naõ saõ firmes: porem supposto que plantem as cacaóseiras nas varzcas, e nas ilhas próximas: das Fazendas sitas nas terras firmes impróprias pa- t

I

li..

S,., í

tfc.

ra a plantaçaõ do cacáo, tadavia as cacaóseiras naõ:. 
vegetaõ, nem produzem quanto haõ de produzirá* sendo acarinhadas por cultivo diverso do actual, t’ Também alguns possuem Fazendas de criar gado vacum e cavallar, as quaes saõ pouco consi^" deraveis: elles poderiaõ ter longas manadas se tabelecessem as fazendas em paragens de pascigo''!^ mais succulento, onde as enchentes do rio menos " destruiçaõ fizessem no gado. |f'Reprehensivel e deplorável descuido tem ha-’ç/ vido de se naõ atalhar o progressivo desenvolvi-:^ f, mento da lepra entre aquelles habitantes. Um m al-|pl vado possuido deste mal elephantine mui de pro-
Íiosito se propoz a dessemina-lo pelos seus seme-", 
hantes em retribuiçaõ de o ter adquirido em pra-̂  '
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zeres de facil colheita.
Sobre o cimo de uma ribanceira de pedra na aba do rio á direita da Villa ainda existem os re^ manecentes de uma Fortaleza de figura quadrangular elevada em 1697 á custa de Manoel da Mota e Siqueira; o qual em retribuição desta despesa foi agraciado com o governo vitalicio da mesma Fortaleza.
O primitivo destino desta fortificação foi o de vigiar e defender a passagem do Amazonas: mas naõ se advertio que entre este rio e a dita fortificação deinoravaõ diversas ilhas, por entre as ([ua- es podiaõ navegar as canoas occuitas á vigiíancia. Depois ficou servindo de ponto de um í)e»staca- mento, que oocorresse aõs ataques, com que os Gentios incommodassem as povoaçoens visinhas.Defronte da referida Fortaleza na esquerda da Villa a borda do rio jazem as reliquias da antiga Aldea do Tapajós, da qual pela surda se vaõ ausentando os Indianos: e com bastante razaõ, visto que naõ ha quem olhe para esta gente, que aliás he indispensável para o trabalho material do paiz.■ Fsta Aldea tem as suas casas bem arruadas e com aceio: o seu assento he mais agradavel e mais lavado dos ventos que o da Villa, porque naõ esta como esta aõ sobpé da colina da I^ortaleza: e, oir seja por isso, ou porque a mesma colina naõ permitte por aqueíla parte estender-se a Villa, he certo que hoje em vez de apresentar-se dilatada para o campo, que corre alem da espakk da ViF ía, tem-se estirado para a banda da Aldeia, onde os Brancos compraõ aõs Indianos as suas casas palhaças, e as transformaõ em domiciiios accommo- 

« d a d o S í  i . . . . .

/, Santa Cru z: Missaõ estabelecida em 179^
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pelo Governador do Pará Dom Francisco de Souza Coutinho, e sujeita á jurisdicçaõ da Villa de Pinhel, e situada na margem direita do rio Tapajós sobre terra chata pouco acima do Lugar de Aveiro.Consta de 59 palhoças; nas quaes assistem 4 Brancos, 536 índios de ambos os sexos, e 14 escravos.A Igreja he pequenina, e telhada com folhagem, e dedicada á Santa Cruz.Os Indianos desta Missaõ extrahem salsapar- rilha, cravo, e guaraná tanto no districto da Villa de Pinhel como nas terras ulteriores da mesma Villa.
J^uriassú: Lugar criado em 1754 e situado sobre terra pouco alta na margem esquerda do rio Turiassú, e proximo aõ cotovello que ali forma a mesma margem: cujo rio demarca a terra Paraense do Maranhaõ, e a sua foz dista da Cidade 74 le- goas pela Costa.Duas pequenas ruas parallelas aõ rio circuitadas de casas palhaças, e de algumas com tecto de telha, e uma pequenina casa telhada com folhagem chamada Igreja he tudo quanto apparece, e dá consistência a este Lugar.A sua populaçaõ considerada simultaneamen^ te com a do districto contiguo do Parauá compoem-^ . se de 987 Brancos, de Î OOO escravos, e de ôS6 ' Mestiços.A lavoura posto que circunscripta aõ arroz e algodaõ he algum tanto lucrativa. Em cada safra, um anno por outro, exportaõ os lavradores para o Maranhaõ aõ redor de 3^000 sacas de;' algodaõ, e de 12^000 alqueires de arroz.

f  V

Em 1797, 1805 e 1809 estes moradores re-  ̂querêraõ a mercê de ser investido aquelle Lugar í

ii
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tjà gràdüàçaô de Villa e ter um Juiz de Fora: 
porem elles vendo-se indeferidos sern indicaraô da causa tnoral ou politica, que lhes resistia, miidarao de intento e passáraõ a pedir aõ Monarcha no Rio de Janeiro que o seu Lugar e o sfeu respectivo districto-fizesse parte integrante da Provincia do Maranhaô, corn cuja capital as suas reiaçoens corn- nierciaes estavaô estabelecidas desde o momento, em que elles as tentaraô corn exito fructuoso, e para onde convinha em todo o tempo sustenta-las em iattençao á bt*eve distancia e menor risco. TevO este peditnento despacho idêntico aõ da primeira pretençaõ. Desgostosos nunca tratáraõ de erguer Doas moradas, nem de fabricar uma Igreja proporcionada ás suas posses.

A pequenina casa chamada Igreja tem um altar, no qual se acha collocada a imagem de Saõ Francisco Xavier, a quem tomáraõ por Padroeiro. O Vigário lie nomeado pelo Bispo do Maranhaõ, o qual alimenta com o pasto espiritual e com a Doutrina Catholica este Lugar com todo o território, que decorre até o rio Gurupi.
'I^ápara: Lugar situado na margem direita do ^rio Xingu uma legoa acima do Lugar da Boa Vista.ílabitaõ a li Í8 Bi •ancos, 10 escravos, G9 In- cgfinos, e 42 Mamaiiicos.
Tanto este laigar, como o da Boa Vista saõ pastorados pelo Vigário da Villa de Porto de Mós.Vizeu: Lugar assentado sobre terra pouco alta na margem esquerda do rio Gurupi cinco le* goas acima da sua garganta.Assistem ali 172 Indianos. Files nao saõ nem lavradores nem pescadores; plantaõ maniva, pescaõ e caçaõ quanto chegue para comer: e assim vivem contentes no seio de grave indigência.45
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A Igreja he dedicada a Nossa Senhora da 
Nazareth.Um só Sacerdote exerce as luncçoens de Pa- 
rocho nesta Igreja, e nas de Piriâ e Giirupi.

llg ia : Villa criada em 1693, e assentada em muito bom sitio sobre terreno plano e rasteiro na margem direita do rio Tabapará, e distante da 
Cidade lõ legoas.Esta Villa, a que os Indianos chamavaõ Uruytá, tem seis ruas pequenas, e uma delias, que conduz á Matriz, calçada ha pouco tempo. Os moradores da Villa e seu districto fazem o numero de 5^130: de cujo numero 2 $ i 2 0  saõ Brancos, 329 escravos, 
e 2g)68l Mestiços.Pouco crescimento ha tido esta povoaçaõ, por que ainda se pretexta como nos tempos remotos a falta de meios; e que naõ podem concertar as ca^ sas, que se arruinaõ; e outros nem acabaõ as que 
principiaõ.Aqui fundaraõ os Jesuítas em 1702 uma Igreja ampla e um Collegio para instrucçaõ da mocidade, e nelle formóraõ um grande numera de Clérigos. Também os Mercenários em 1733 a pedi- mento da Camera e Povo estabelecerão um - queno líospicio consagrado a Nossa Senhora da Conceição: e no anno de 1734 os Carmelitas C ah ^  çiiv çados lavraraõ um líospicio e Igreja. Por disposição da Carta Regia de 11 de Junho de * 1761 a C; Igreja dos Jesuitas passou a ser a Freguezia: nã | conservaçaõ da qual tiveraõ os moradores taõ pou-j í|í, 
CO cuidado que dentro em 25 annos ella padeceo ruina, nem àcabaraõ logo a Igreja que começáraõ a fabricar no meio da Villa em razaõ de ali ser mais commoda aõ povo: nesse mesmo tempo igualmente se mpstraraõ damniíicadas as Igrejas e Hos-

r

inpt
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picios dos Mercenários e Carmelitas, sendo mui "“Naotavel que os segundos destes Religiosos conservassem ate depois do anno de 1786 o seu Hospi- cio a despeito do Aviso do l.^ de Abril de 1739 que o mandava desmoronar.
H a só uma Igreja, aonde os moradores vaõ 

dedicar seus dons votivos, e tributar humilde culto á soberana V irgem  da Nazareth, Padroeira da 
M atriz e da Villa.I  O cultivo do café e da mandioca, a pesca, e 
o  fabrico do sabaõ e da cal de sernambi, saõ ob- jectos do trabalho mais usado desta gente.

No Termo desta Villa e no furo chamado Ma- inaiacú existirão duas Aldeas Indianas missionadas  ̂ pelos Regulares da Companhia: as quaes foraõ qualificadas Lugares, um com o nome de Porto 
5' í Salvo, e o outro com o de Penha Longa. Muito contendêraõ os ditos Regulares com especiosos pre- textos c'ontra esta criaçaõ: mas baldados fòrao to- dos os seus esforços. Hoje os referidos Lugares es- taÔ reduzidos a ermos; e neste estado cahiraõ desde • • 1786, em que ainda o de Penha Longa se com-,punha de 14 cazaes de Indianos, Mulatos e Ma- malucos, e o de Porto Salvo de 200 Indianos.

Villarinho do Monte: Lugar criado em 1758, e subordinado á Villa de Gurupá, e assentado na mesma terra íirme da dita Villa e do Lugar de i' Carrazedo, do qual está obra de 4 legoas apartado, 
j Antes desta denominaçaõ era Aldea de Cau- A-i hiana, e administrada pelos Cupuchos da Piedade.
I A populaçaõ naõ transcende o numero de 566 - Ij pessoas: das quaes 340 saõ Brancos, 48 escravos,. •? 10 Mestiços, 133 Indianos, e 35 Mamalucos.

A  Igreja he consagrada á Santa Cruz: tem   ̂ tecto de telha, e acha-se erguida em um pequeno

■1;ifH
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largo, e de um e oiitro lado em forma de semU 
circulo limas casas palhaças. i

Feiros: Villa criada em 1758, e situada n.a margem direita do rio Xingu sobre uma dilatada bahia do mesmo rio entre a Villa de Porto de 
Mós e a de Souzel.I^oi Aldea de Itácurucá missionada pelos Jer. 
guitas.O Termo desta Villa demarcado pelo Ouvidor Corregedor Pascoal de Abranches Madeira Fernandes principia do rio Acahi na margem ori entai e acaba no rio Maxipana, e na margem ocr cidental começa do rio Acarahi, e fmda no rio Piri.Tem só uma rua orlada de 13 casas de sebe 
sem emboço, e de 23 tujupares, tudo telhado com folhagem: igual tecto tem a casa da Camera.À Igreja he sofrivel, e dedicada a Saõ Joaè 
Baptista.Os moradores saõ 2 Brancos, 66 Mestiços^ 
371 Indianos, e 36 Mamalucos.Esta gente comprehende sempre a lavour?  ̂dentro dos limites do necessário para o seu parco alimento: elles possuem terras proprias, lavraõ aon-̂  
de querem.As tei ras da margem oriental mormente den-‘ tro dí>s rios defluentes no Xingu saõ idoneag pa^ ra toda a planta: a incúria as í‘az inúteis: as ieA  ras da margem occidental saõ estimáveis pela fecundidade, porem estaõ desertas porque os moradores agradíiraõ-se mais da parte oriental: até aE guns, que habitavaõ o rio IMaruá, abandonáraõ es
ta vivenda, e outrps vieraõ situar-.se na boca do 
mesmo rio.  ̂ - *Nas duas ilhas jacentes na boca do rio Ma
xipana assistem de.síie 1821 muitos. Indianos; alí

Vrijlï'

I l'
C; - «■
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em torno dos tujupares pja^taô milho, maniva e *^um café: outros fazem estas plantaçoens dentro do indicado r\o, e neile naô assentaô piorada receosos dp Gentio Mondrucú e Juruna, que de quando em quando apparecem para trucidar e roubar.Este tlieor de plantar lie geral nesta gente: e também he usual entre elles o estrago da mandioca na feitura da aguardente dp beij4  corn a quai se embriagaô, e deixaô de ter maior porçaô de farinha para vender.

Naô longe do rio Maxipana ha um poço no rio Xingii apîrde v^ô pespar pirpib.^, e volurapsas arraias.
Uxituba: Lugar plantado na margem direita do rio Tapajós acima da Missaõ de Santa Ç f u z .
Çonsta de 48 palhoças habitadas por 485 Indianos e dous Brancos e quatro escravos.
A Igreja he uma Çapellinha telhada: o seu Orago he Nossa Senhora da Conceição.
Estaõ pois nesta Comarca engastadas 31 Vil- fes? 17 Lugares, 13 Ereguezia, 3 Misspens, e I Registro: todos estes Povos eu os enumerei alfa

betados por me parecer esta a melhor ordem da sua mençaõ.
* TABOA RECAPITULATIVA

' " D a P opulaçaõ DA C omarca de B elej í̂
Do P ara’.

Fregiiezias da Cidade.

^  ^a Sf .

Moradores livres ' JSseravps . . . ’
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A  da Cnmpím,

Moradores livres Escravos . . .
3^748 f  
2^773 ^

F reguezias campestres perten cen tes
A ’ C id a d e .

A  de Saò Domingos da Boa Vista,

Moradores l i v r e s .....................................^882 „ ^E scravos..................... ...............................1^047
A  do Rio Capim,

Moradores l i v r e s .....................
E s c ra v o s .....................................

A  do Rio Bojarú,

Moradores l i v r e s .....................
E scravos................................

A  do Rio Acarás

Moradores livres . ; . . .
Escravos . . . . . .

A  do Rio Mojú,

^663

• • • •

^799-1g915

• • • • •

l#539|j I  1P37'-'

Moradores l i v r e s .....................................1^429§(Escravos 1^728 tü.r-
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Á do Igarapt-miri,

H  Escravos . • • «Moradores livres

^  do Maitê.
Hrf'"' ■ c i. .(»] Moradores livresEscravos

« > »3S .a g
- i\

. Ip 3 4  1$839

2)?4251^639

w- e ■■; w Ã V \fA
C < ÿ* <) » 4T

^ de Barcarena,

Moradores l i v r e s ...........................Escravos . ' • • §47^Í36õ
'-'•’jGk' • <* y í» ^  de Bemfica.

*' * 0 -  o ^ » .
Moradores l i v r e s ..................... :Escravos . . \   ̂ , ®913 

ÿ 72
lOOfr: ■ ?

• * • A OFd/a de Arrcúollos,

Moradores livres .I  Escravos . . . . . x .
4 * '* ̂ Villa de Æmeînm.

Moradores livrés . . . . v T
' * • * * ' « •

• Villa de Alter do Chao.

^405i  20

• • ®305

Moradores livres . . . . . . ; , ^818f.;. Escravos . . . . . . . . . .  . §  10
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lyu/gàr de ^ v è i fo i
Moradores livres . .. . • * • • • iÈ sc ra v o s ..................... ..... • • • • • vS 40 "

Villa de Æemquer.

Moradores l iv re s ................................( ’
• • % • ♦E scrav o s..........................

« •

Lugar dos Breves. 

Moradores livres . . . .
Villa de Bragança. ,

1^208 4 P 4 0  ' ..

• • • < S?227 îî :

Moradores livres . . . .  « ; ^E sc ra v o s ..................... • • • « •

6$365^482 t'..

* •»

9 • «-r

Lugar de Baiav.]

Moradores livres ; ; ...................Escravos . * . . . .  "i • • • • •

l«S50O 
®450 '

« «

Villa de Bejà.

Moradores l i v r e s .....................
Lugar da Boa-vista:

P •

Moradores livres . . . . . . . . .  $̂ 382 .E sc rav o s ..............................à . . . . 1 3 ^  ‘ -
Villa de Boîm. « /;

Moradores livres . . . . .  ̂ I I .
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'Villa de Collar es.

.'ir •

Moradores livres 
Escravos . . .

Villa de Cintra.

Moradores livres . 
Escravos . • «

• • • • • •

‘ • Villa de Camutâ.

Moradores l i v r e s .........................
E scra v o s...........................................

e •

• • • Villa de Conde 

Moradores livres t •

Lugar de Carrazedo. 

M oradores livres , . . , « »

•Missau de Curi
c • •

,  .Moradores l i v r e s .........................
Escravos

» •
Villa de Espozcnde

Moradores l i v r e s .........................
Villa Franca.

Moradores livres . * »

46

[345}

: ®466
. $  18

: 4^319 . ^465

8$068 ; 1 ^ 8 2

: ^400

p o i

. 1gooo

. 14

* » 2g-736
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$162

Villa de Faro

Moradores livres . . .
Escravos . . • • • • • • «

10989 0 93 t J 'i .
« «

Lâim r de Gurmi,# c ? #  » «

Moradores livres . » . . .
Villa de Giirimà- « • • « • X -

O • * •Moradores liv re s ..................... .Escravos............................... .....
Lugar de Itaituha.

Moradores livres . . . .

^223

1^208®248

®398
e O

Ĵ Tîssaô do Jiirutî.

Bioradores livres «385
Villa de Melmco.Ò •

Moradores l iv re s .....................................4«6Î5
Escravos .  ..................................... 1«104

Villa de Macapá,

Moradores l iv r e s .......................... ..... . 1«963
EsçravQS . .. . >«505
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Villa de JVlazagad,

Moradores livres . . : ^827
E s c r a v o s ............................... • • • §325

Villa de Monte Æesre

Moradores livres 1^780Escravos ; • .............................. . §290
Villa JVova'd' E l-R e i ^

c

Moradores liv re s ........................................ 1§190Escravos • ..................................................... ^202

Villa de Ourem, ' ,
Moradores livres . v ................................ §509Escravos . . . ‘.......................................§160

Freguezia do IrHaia pertencente 
á Villa de Otfrrem.

Moradores liv res .................................... .. . §807Escravos.................................. • ...................§108
Freguezia de Sad Miguel pertencente 

á Villa de Ourem,

Moradores livres . , .................Escravos.....................................
Villa de Oeiras.

Moradores livres...........................................3§621



Moradores livres . ............... ..................... 2^987
JEscravos...................................................... 1^294

Lugar de Piriá. 

Moradores livres .......................

2 ^ 7 0  - l l ,  
80

Villa de PorteL

Bloradores livres ......................... .
Xi>scravos.....................................

Villa de Porto de Mós.

Moradores liv re s ...............* ........................ $705 jrEscravos ................................ 53- J

Villa de Pombal,

Moradores livres 
Escravos
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Villa de PmheL

](■' Moradores livres  .......................... ..  ^ 6 5
i)l E scr a v o s .......................... ............................  ̂ . . . ^  16

Lugar das Salinas.

, Moradores l i v r e s ................................ ..  ^485Escravos...................................................... ^

'À

Lugar de Santarém JYovo. 

Moradores l iv r e s ..............  . . $29^

Villa de SouzeL

; Moradores l iv r e s ................................... ... T T  ̂ . $678-E scra v o s................................... ............................... ^ ^
Villa de Santarém.

I Moradores livres  38985
E scr a v o s .................    1^270

' ' Missaò de Santa Cruz.

Moradores livres ......................................  ^540
E scra v o s ...............................................• ; ; ; ® 14

Lugar de Turiássú.

Moradores l i v r e s ...................................   Ig553
Esci’avos    l^OOO

( !
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Lugar de Tapará.

Moradores livres,.................................. .. ' . $Î29
Escravos........................................................^  10

Villa da Vigïa.

Moradores liv re s ................................ .. 4^801Escravos..................................... * .................®329
Lugar de Vïzeu. 

Moradores liv re s ...................... ^172

Lugar de Villarînho do Monte.

Moradores liv res.........................,................Escravos................................ ........................ ^ 4 8
Villa de Veiros.

r,i.'
■ IC:

Â iil.Moradores liv re s .......................................... ^475

Lu^ar de Uxituba. l'j'iv
■ AüLiMoradores liv re s ..........................................$485 ' \

Escravos.........................................................$  " l 'if ’.'
Cidade., e as suas Freguezias

campesîres. f  ilv
Moradores livres ......................................aiiftEscravos...................... ..  15$420 J
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trînta e uma Villas  ̂ dezesete 

Lugares^ duos Freguezias^ e 
très Missoens.

[351]

1 Í Mora<lores I k r e s ..................................... 72y^ î̂O
I f'I^si^avos.................................................. ]
W'

Todos os moradores livres da Comarea . 90^767 Todes os eseravos..................................

Í

Í
r \ *
Í-

ifÍ

Totalidade dos moi'adores.................  1175v

- - - ■ TABOA.
Dos distancias da Cldade ás Povoaçoens da 

Gomorca de Belem do Farâl

(Da Cidade do Pará ás Po- 
3V"oaçoens seguintes.

A Ailla de Arraiollos - A A îlia de Almeirim -
Legoas.'...................... - 95- - - - - -  99

 ̂ ^A Villa de Alter do C h a o ........................1(38
A "( ilia de Alemquer - - - - - - - ISO
Aõ Begistro de Araguaia - - - - - - 1 1 5
Ao Lugar de Aveiro - - -  - -  - _ i 9 ( j

V A Freguezia do Abaité - - - - - -  VZ
A  Freguezia do Acaru - - - - - -  20

S A A^ilk de Bragança - - - - - - -  54
A Adda de Beja- - - -  - -  - -  - 14
A Vilki de Boim -• - - - - - - - 18G
A Freguezia de Barcarena - - - - -  4
- A Frc guezia da Boa Arista (Saõ Domingos) IG 

.til- A  Freguezia do Bejaru - - - - - -  15
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Á Freguezia de Bemfica - - - - - -  7Ao Lugar de Baiaõ - - - - - -  hi
Ad Liigar da Boa-vista - - - - - -  94 h'̂
Ad Lugar dos Breves - - - - - -  45 h
A  Freguezia do Capim - - - - - -  30
Á Villa de C o l ia r e s ..............................9
A  Villa de Cintra - - - - - - - -  28 i'A Villa de Camuta 45 >iA Villa de Conde - - -  - -  - -  - 11 jAo Lugar de Carrazedo - - - - - -  88 j|'Á Missao de Curi - - -  - -  - -  - 197 ;L
A Villa de Espozende - - -  - -  - 9 8  ^
A  Axilla Franca - - - -  - -  - -  173A Axilla de Faro - - -  - -  - -  - 212  rj
A  Axilla de Gurupa - - - - - - -  88 ^Ao Lugar de Gurupi - - - - - - - 62
A  Freguezia de Irituia - - - - - -  32Ao Lugar de Itaituba - - - - - -  196
A  lMissa(3 de Juruti - - - - - - -  195 .
A Freguezia do Igarape-miri - - - -A Freguezia de Saõ Miguel da Cachoeira 26 r
A Axilla de Melgaço - - - - - - -  58 t/ , > indo pela foz do Amaz. 91A \  ilia de Macapa  ̂ ^
Ji Villa de Mazagaõ - - -  - -  - -  6ti I
A  Villa de Monte Alegre - - - - -  1̂2c8 iA’ Freguezia do Moju - - - - - - -  17 ^A’ Villa Nova d’ El-Rei - - - - - -  22 !A’ Villa de Ourem - - - - - - -  43 Í,A’ Villa de O eiras....................... .....  - . 4^ ^
A’ Villa de Obidos - - - - - - -  182Ao Lugar de Odivellas •*  - - - - - 2lj^^Ao Lugar de Outeiro - - - - - - -  119̂ ĵ '̂
A’ Villa de Portel 64^^^^A’ Villa de Porto de Mi>s - - - - -  IQO ''i[

Lit



Villa de Pombal Villa de Pin hei - Lugar de Piriá Villa de Souzel - - _ . d Villa de Santarém - - . 
lÕ Lugar das Salinas - - -
lõ Lugar de Santarém Novo 
lÕ Lugar de Tiiriílssú - -,õ Lugar de Tapará
/ Missaõ de Santa Cruz - - - - - 195/ \  illa da Vigia - - - - - - - - . 1 5
õ Lugar de Vizeu - - -  - -  - - 6 6d Lugar de Villarinho do Monte - - - 90* Villa de Veiros - - - - - - _ - mõ Lugar de üxituba- I99

B. As distancias notadas na presente Ta- ( boa saõ cornj)utadas segundo a navegaçaõ, e naõ » em linha recta: ellas excedem as distancias recti- i  lineas umas vezes aõ redor de 14 legoas, outras 4 muito menos do que isto.
C o m a r c a  d e  M í r a j ó .

Si/a dcscrípçaõ Topognijica e histórica.

i Esta Comarca comprehende toda a Ilha Gran- T de de Joannes: a qual nos tempos mais remotos o chamava-se geralmente Ilha dos Nheengaibas por 
>0 serem de linguas differentes e diíiicultosas as mui- lí tas Cabildas Gentilicas, que nella tinhaõ habitacu- K lo. Esta denominaçaõ cahio logo em desuso, e pas- sou para a de Ilha Grande de Joannes, nome ap-47
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pelktivo tie uma dessas -Cabildas, e prm aíie- ĉ ido simultaneamente com n nome dè Marájo; qual sendo privativo da parte austral da iiha o vulgo o faz transcendente a toda ella sempre que
a enuncia. , i t • iEsta ilha jaz na propinquidade da Einha e-quinocial quasi parallel amente a ella entre a extremidade oriental da costa de Gurupa e a eosta occidental da peninsula da Cidade do Pará, tendo a parte íjrrostante aõ Norte très legoas e um terço no seu afastamento da sobredita Einha e a pai- te diametral mente opposta distante oito legoas e
um terço da Cidade. ^ r iAs aguas dos rios Iriuaná, Pacaiá, Uanapu, Acu- tiperera, Jagarajó, Jacunda, Mucaja, Panaiva, Puru- 
aná, Araticú, Cupijó, Tucantins, disparados da terra firme, que corre de Camiita para a costa ̂  oii- ental de Gurupá, todas lavaõ as praias meridiona- es e parte das occidentacs desta ilha, repartindo- se por entre uma immensidade de ilhas jacentes? entre as referidas praias e a terra firme, e estendidas em diversos rumos com bahias e canaes entre umas e outras, e correm para o Oceano por entre a costa oriental da inesina ilha de Joannes e a costa da peninsula da Cidade ja engrossadas* com as aguas do rio Guajara, que a ellas se adu- na seis legoas abaixo da Cidade, e que he a p^r- mistaõ dos rios Guamá, Capim, Acara, Mojú, e 
de outros, que nestes definem.A costa boreal e parte da occidental da ilhá- o Amazonas banha cora as suas correntes, intro- met tendo pela segunda uma pequena porção dek^ Ias, que se abisma no aggregado das sobreditas aguas.;Deste modo se ve que a terra firrire, em què 
se açha elevada a Cidade, tem entre si e a extre*^
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niidade oriental da costa de Gurupa iinii ainplissi-archipelago, do qual a natureza fez; cabeça a Ilha Gnuide de Joannes, dando~lhe lados para tpr dos os rios, que franqueaõ conirnunicaraõ com a gemma do Brazil: e suppondo-se desapparecidp cste archipelago restaria uma abra de õb legoag de boca e 18 de iundo eutre a Ponta de Taipii e a terra oriental de Gurupd erri contacto com o Amazonas e com o Oceano, e no lado oriental della a Cidade do Para contigua á foz do Guajar ra. A’ vista desta descrípçaõ be de esperar qqe cesse a incerteza, com que ate aqui se tern escrito sobre a situaçaõ da Çidade do Para, daJPi,- do-a uns assentada na margem do Guama, QUr tros na do Tocantins, e outros na foz do AmazonaswTern esta ilha no seu ambito 144 legoas e |;  a saber da Ponta do Mauari aõ rio Arari ^3 legoas, do Arari â boca dos Breves 30, desta boca aõ rio Cajuna 43, e deste, á Ponta de Mauari 48^* A dita Ponta de Mauari forma coin Macapa. q Cabo do Norte quasi um triângulo isosceles', porque ella dista do segundo destes dous pontos; 65 legoas, e do primeiro 05^.Por toda a ilha se estendém terî Üs chans rp-. partidas em campos de viçoso, pasto retalhados, dji. rios, ({lie daõ innumeras entradas e sahidas, e em jDe'queiios grupos de arvores do fi*ondosa gredha, e em balsas espessas, que servem . de grinalda â ilha. Grande porçaõ do seu soio lie inútil para tpr do o genero de lavoura necessária a sustentaçaõ; da vida humana por ser em partes apaulad<S c durante as chuvas com tanto excesso que o gadpj trilha poucos espaços enxutos.A costa oriental e a meridional sao crespas  ̂de penedos; tem alvos areaes extensos, altas ri-

\
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banceiras, que as aguas sobcavaõ, e rochedos a^ cantilados : a costa occidental apresenta alagadiços eni muitas partes: e a costa septentrional, a que vulgarmente chamaõ Contra-costa, he desabrida, e interpoladamente com o mesmo caracter das outras desde a Coroa do Simaõ até a, proximidade da bahia do Jacaréassú manente abaixo da bahia do Vieira e Rabo de Caõ.Os rios, cujas gargantas jazem no âmbito da ilha começando da parte superior do sitio de Ma- rauarú na bahia dos Bócas saõ os seguintes: Gu- jara, Mutuaca, Piiia, Canaticé, Pacujutá, Para- cuóba, Miianá com o seu coníluente Anabijú, Ca- motins. Atua com o seu coníluente Anajás, Tauá, Tucumanduba, Marajo-assú, Jaburuacá, Gurupa- tuba, Arari, Caracará, Camará, Paracauari, Araru- na, Cambú, Jurauú, Gaiapuaua, Ganhoaõ, Arapi- xi, Juraráparaná, Jurupucú, Cururú, Cajuna, Pu- ruré, Hiapixá, Mapuá, Pixipixi, Alacacos, Pa- 
rauaú.Deste ultimo se passa aõs furos ou canaes melancólicos do Jabuni e Tajupurú, compostos de uma quantidade de ilhas dispostas com tal direcção que franqueando entrada a algumas aguas do Amazonas daõ por isso transito para o mesmo rio tanto aõs que inlentaõ ir a Alacapá, como aõs que pretendera montar o rio para Guriipá.De todos -os referidos rios da ilha o Anajás naõ tem pequeno curso; porem o mais bello, mais povoado de fazendas, e de maior curso he o- Arari : o seu manancial he urn lago de nome idêntico, o qua,l naõ dista muito dos Mondongos, pantanal que'̂  prosegue da fazenda da Ponta de Mau- ari até á nascente do rio Cururú: tem na sua foz; uma ilha, que lhe dá duas entradas, uma debai-

.n 0 '
cen -

ïsilir

r h-íí

pÿ»<j

,-'JCív)ij(iie K

Pt



S obre o P ara’.
Xo, e a ^utra de cima, a primeira assume o iio- fi- ine (16 Santa Anna cia fazenda dos expulsos Aler- ? cenaiios, e a segunda da fabrica, que ali houve ) de cortumes: sete legoas acima da sua foz tem urna ■) cachoeira que fica immersa na enchente sem im- [ pedir o nado ás canoas.

O exempla dos Religiosos Mercenários, que ;í foraõ os primeiros estabelecedores nesta ilha de t fazendas de gado vaciirn e cavallar, despertou a í Provisaõ de 27 de Outubro de 1702, que deter- r; minou aõs moradores do Pará que transmutasseni> das suas Roc;as para a ilha o seu gado vacum e ]í cavallar trazido de Cabo Verde ein 1644. Assim 
5 se cumprio em 1703; e a multiplicação deste ga-> do foi tal que na Pascoa dé 1720 comecou—se a 4̂  vender carne de vaca em Açougue na Cidade, eT passou a haver grande extraeçaõ de carnes en- 
c xercadas e moxamas, e grande augmento nas ren- ■ 31 das do Estado pelo dizimo do gado. Foi entaõ
0 que cessou de fazer pendor na gente pobre e mes- íp^quinha a necessidade de adquirir carne selvaginapara seu sustento.

Os Fazendeiros com a sua desmedida ambi- • c?5 çaõ de marear com o seu ferrete todas as rezes, pi^ue podiaõ arrebanhar, suscitáraõ o Aviso de Í3 ’ode Junho de 1765 da Secretaria de Estado dos 
í  Megocios Transmarinos, que estatuio uma ínspec- ç ça(l geral e perpetua das fazendas de criaçaõ de- d baixo de um systema accornmcdado ás singulares gcircunstancias da ilha: e regulou em proveito do1 Inspector 3 p^ § da importanefa da vacaria e do -ggado cavallar, que tocasse á Real Fazenda pelo S Dizimo deduzido da ferra total em cada armo: fí? cujo pagamento se faria no momento, em que el- 
^ile legalizasse competentemente as suas Relaçoeny
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na presença da Junta da Fazenda.Competia aõ mesmo Inspector girar todos ps curraes; informar-se do gado arrebanhado; e forma? lizar os Mapas especiaes para conferir com os Fazendeiros a íim de ver se occultavaõ algum gado eni pre- juizo da Fazenda do Estado: também lhe concer-

in

ít»'
Ilia vigiar os campos, e examinar se raatavaõ ostouros bravos dentro dos lugares coimeiros^ e se

Ui'entravaõ alguns vadios a praticar roubos e destrur içaõ nos gados.Até o anno de 1803 acharaô-se assentadas fat *i' zendas na costa septentrional entre os rios Caju? lé na e Ganhoaõ, na Ponta do Carmo, na de Cama? l-i ' raõ-tuba, na de Mauari, no igarapé Saõ Miguel, |  nós braços de Camará nomeados Taporuqiiara, .íití«'- Cararaquara, Quió, Cararapó, em Maratacá bra- ço de Paracauari, nos braços do rio Arari appel-  ̂ A lidados Murtucú-miri, Tarumás, Mauá, Goiapi, .jâC ' Anajás-miri. Saparará, Moirim, e na maxima par? j , - i ? te dos rios, que ja ficaõ supramencionados. O nu? S|Wí niero destas fazendas era de 926: depois decres? I;;;;;/- ceo este numero de maneira que hoje somente asr é̂í soma a 38 na costa septentrional e a 7õ no res  ̂to da ilha, e por conseguinte está ella desfalle? cida de 113 fazendas.No triennio volvido de 1756 a 1759 a pro? duccaõ da vacaria rendeo aõ Dizimo no actô ’da ferra o numero de 7^416 rezes: no decorrido de 1801 a 1803 a mesma operaçaõ distinctiva conir prehendeo 9^499 rezes: no de 1807 a 1809 te-r̂ i:r; ve o numero de 15,^830 rezes: e no de 1825 a ( 1S27 o de 9^^935. He portanto sem a minima SOj)'.bra de duvida que a diminuiçap da vacaria 
pi'iaoi]Hoii 110 intervallo, que iiiedeou entre o terceiro e o quarto dos indicados .tHenniGs : e que
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na quantidade das rezes, e na quantidade das fazendas: pois que havendo em 1825 cincoenta e seis fazendas na costa septentrional, e noventa e du-» as nos Campos, que d’ ali se dilataõ para o Sul e para ô Oeste, e tendo»-se marcado 8^993 rezes  ̂já no anno subsequente de 1826 o uumero daS fazendas lia costa septentrional reduzia-se a 44, é nas outras paragens a 86, e á ferra naõ uítrapas-» sou ó numero de 8 p 2 6  rezes: e no anno dè 1827 contavad-se 3cS fazendas na dita eontra-cos- ta, e 75 no restante da ilha, e o numero da fer-» ra vio-se círcunscripto a 2^716 rezes: e por cõn-̂  sequeticia houve nâquelle triennio a rapida e con- skleravel perda de 85 fazendas e de i$ 2 7 i re-*̂ zes. _

A visível diíferença numérica, que Caracteri- ^  o avultoso estrago de gado em todas as fazen-̂  das desde aquelle derradeiro triennio he infeliz^ mente produzida por uma concurrencia cumulativa de causas especificas, cuja numeraçao sé reduz ás cinco, que vaõ já sér declaradas;. A 1 .® saò -as onças, que preaõ o que podem. A 2 .̂  os atoleiros, que sorvem as rezes, que por elles acertaõ dè passar. A a falta de applicaçàõ de medicamen-»* áõ gado morboso, porque a ninguém lhe im-̂  poi’ta ter notícia das moléstias mais ordinárias dos dos gados, seus sintomas, e curativo. A 4.̂  os sal-* teaclores, que ha tempos naõ cessaõ de fazer cursoens sobre as manadas para rapinhar gado  ̂e descozer-lhe a carne para a secar e recolher em pacotes; E a 5.  ̂ os fazendeiros, uns que banqueteaõ com manjares de quanta rez podem agadanhar, ou que ehacinaõ para vender, sumér- gindo nos rios a cabeça e o couro para offuscar̂
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a veracidade do latrocínio, o quai sem essa sumer- saô ou outro qualquer sumiço seria logo reconhe- nhecido peia simples inspecçaõ ocular da marca estampada, que he o indice demonstrativo do dono : outros que saõ assíduos no fabrico de carnes secas, couros vacaris e de boi, lançando os escra-, vos por aquelles campos para matarem os touros e todas as mais rezes, quando deveriaõ mandar fazer esta chacina nos touros amontados e dif» íiceL̂  de ferra: e outros, que frequentemente ex- tinguem as novilhas biennaes chamadas Aralhas para seu regalado repasto, e que vendem novilhos j ; denoininados Garrotes por naõ terem bois em nu- v mero, que contente as grandes e reiteradas ven- 
das, que o seu interesse desmesurado traça eííei- k 
tuar. ^Um taõ extraordinário bovicidio desfalcou as fazendas de tal sorte que a maxima parte das i " que existem só apresenta armentinhos. ^Ile pois esta dha um ponto importante pela sua situaçaõ fisica, pelos gados de que faz bas-̂ '̂ jj.- tecimento a Cidade, e pela producçaõ de multir i].j- - plicadas aves diversas, muito peixe, muita vea>5Íj^- çaõ, e vegetaes particulares. E fallando especiíi- j r cadamente, d’ali se exporta para a Cidade as frû  - tas Bacuris, Mangabas, salva, herva de chumbo, feno de tanoa, aguardente de cana e assucar, 'cuja cultura faz-se com pouca ventagem, carnes secas,Ê salmouradas, couros, cornos, sebo em paõ. Por- - 
COS, Marrecas salgadas, Mossuans, azeite de Jaca- f C ré e de Andiroba, gado vacum e cavai lar : o qual também os Inglezes e Francezes tem transporta- do para venderem aõs moradores de Leste e Oes ie do Archipelago Antilhano.EUa foi criada em 1665 uma Donataria .e
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Baronato para condecorar o douto, honrado, e fí- ei Conselheiro Antonio de Souza de Macedo. Em 1755 passou a ser encorporada aos Dominios da Coroa: ein cujo anno era o Barao Donatario Luiz Gonçalo de Souza de Macedo, Alcaide Mor da Villa e CastelJo de Freixo de Nemaõ, Conjmen^ dador das Coniniendas de Santiago de Souzellos da Ordem de Christo, e de Santa Eufemia da ordem de Sa(3 Bento de A viz. For Alvara de 8 de Maio de 1811 teve um Juiz de Fora do Civel, Crime, e Oriaos com juiisdic^'ao nas Aldeas Indicas da Costa. F  pelo Alvara de 17 de Agosto de 1816 foi constituida Comarca, suprimindo-se— lhe o Lugar de Juiz de Fora.
Cabeça da Comarca de Marajó.

Villa de Marajó: cabeça da Comarca denominada com igual nome.
Esta Villa foi criada em 1811, e situada na (margem do rio Arari em um sitio, a que ainda fehamaõ Santa Maria: e passou em 1816 a ser Cabeça da Comarca estabelecida no mesmo anno.Em nenhum destes dous prcdicanientos a si- luaçaõ, em que fincáraõ lun mouraõ de páo cha- ijp̂ ado Çelourinho, ponde adquirir nem aõ menos aquelle numero de habitadores, que se enxerga no lugar mais tenuemente povoado da Provincia. Isto pouco acredita as informaçoens e planos, que íbraõ postos debaixo dos olhos do Supremo Governo sem cabal conhecimento da localidade, e sem respeito aõ centro das communicaçoens estabelecido ha mais de meio século entre aqiielles Insula- nos na Freguezia da Cachoeira.Tanto o Juiz de Fora antes da supressão48
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deste lugar, como o Ouvidor Corregedor,. Qunca residirão na chamada Villa de Maraj.ó:. ambos fir zeraõ assento na indicada Freguezia, a qual -pelâ sua posiçaõ central, populaçaõ, e relaçoens de interesses, era o unico. ponto da ilha, aonde me* Ihor cabia o exercício das funççoens de um Ma* gistrado publico.

it'
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V illas e L ugares

D a Comarca de Marajó..

ill
Cachoeira: Freguezia criada em 1747, e situada sobre alrnargeal na margem esquerda do rio Arari, a qual extrahio o nome da Fazenda do Ca* pitaõ Mor Andre Fernandes Gavinho, seu fundador, que lhe havia dado essa denominaçaõ pela cachoeira, que o rio tem naquella paragem arredar da sete legoas da foz do mesmo rio.
lim a  centena de casas ein renque-á borda do, 

tio  quasi todas telhadas, e uma pequena Igreja f 
collocada no centro, he tudo quanto, constitue a  
perspectiva desta Freguezia.

A  dita Igreja he, dedicada a; Nossa Sèhhora; :e 
da Conceição. * JIpi

Forniaõ o numero dos moradores 130; Bram 
COS, 2,^802 Indianos e Mestiços,, e 518 e^ravòs':- | os habitaculos desta gente estaõ dispersos por dif* i íerentes lugares do districto Parochial.Em 1791 requererão que a sua Freguezia fosse sublimada á graduaçaõ de Villa,, para cujo fim promettiaõ alçar as suas casas, em dous. annc‘S,_ e em tres os que menos cabedal tivessem, visto qué dentro de menor periodo se naõ podia edificar em 
razaõ do território ser pouco, farto de madeiras e

k
ia 1': V
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das mais achegas para obras d6 ediiicios. Nao teve bom despacho este pedimento talvez por entender-se que era motivo valido para a negativa ser aquelle districto cârecente de madeiras e de outros materiaes, como os mesmos pedidores naÔ deixava õ de manifestar.
Condeixa: Lugar fundado na margem esquerda de um igarapé, cuja boca jaz quasi uma legôa distante da Villa de Monsar t̂».
Actualmente he composto de dez casas telhadas com palma, e sujeito á jurisdicçaõ da referida Villa: e no tempo anterior á sua presente denominação era Aldea dos Gujarás.
Consta a populaçaõ de 86 visinhos Indianos. A Igreja tem o titulo de Nossa Senhora da Conceição: e he telhada, e pequena.
Chaves: Villa criada em 1758, e plantada na costa septentrional da Ilha aõ occidente da Ponta de Mauari ebra de 42 legoas e f.
Foi Aldea dos Aruans missionada pelos Re- Jigiosos de Santo Antonio.

 ̂ Morarj nella e seu Termo lj^853 pessoas: quantidade expressiva da congregaçaõ numeiica de 44 Brancos, de Indianos e Mestiços, ede 447 escravos.
Tqdos os domicilios tem tecto de palma, menos a Igreja, cujo Orago he Santo Antonio.A esta Villa no tempo antigo achegaraõ-se os poucos moradores do Lugar de Parada, o qual primitivamente tinha sido Aldea de Caju na por ser collocada na garganta do rio assim chamado, a qual demora seis legoas aõ occidente da Villa*. Também ali esteve aquartellado quinze annos o Regimento de Infanteria de Linha denominado de Macapá.
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Qimndo sopraõ ventanias, ellas saõ damoro- 
sas, o revolvem as dunas da praia, e arremessaô 
rolos de area.

Monsarás: Villa criada em 1757, e situada a Eeste do Lugar de Condeixa na costa meridional 
da ilha sobre terra pouco alta.De primeia’0 esta povoaçaõ foi Aldea de Caia: 
(de cuja denominação ainda muitos usaõ.Os Capuchos a missionáraõ.Todos os habitaciüos, k excepçaõ de tres saõ 
telhados com folhagem.A Igreja tem telha; e he consagrada a SaS Francisco de Assis: tem na frente um bom ter-» reiro,' que fenece no mar, onde antigamente lhe construirão um caes de pedra, que o descuidò consentio arruinar-se quasi todo.A popula^aõ naõ he numerosa: consta de 857 indivíduos: cujo numero decomposto nas raças, que o formaõ, dá 88 Brancos, 11 Pretos, 190 Indianos, 130 Mamaliicos, 67 Curibocas, 43 Cafozes, 
e 249 escravos..A maioria desta populaçaõ vive em sitiou distantes: e muitos raras vezes procurao a V illai^
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helles daõ-se a dma lavoura abreviada, á navega- çaõ interna, á pesca, e á algumas das artes fa-̂  bris, nas quaes com tudo mui diminuto numero,se occupa, Uma parte das mulheres ou íaí: a slia propria plantaçaõ, ou he mercenária.
Monforte:. Villa criada em 1757, e situada sobre uma ponta eminente da costa oriental da  ̂ i®/) ilha era uma localidade agradavel e alongada de \\ 

Monsarás obra de uma legoa.Esta povoaçaõ chamou-se Aldea de Joannes,' porque os seus incolas primeiros foraõ os Syivicor 
Ias deste nome. Também delles toda a ilha assa-
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Cento e trinta e oito casas colmadas de palma e disposta^ em Ordem regular icompoein esta Villa,Toda a pòpulaçaõ forma-se de S3 Brancos, cfe 31 Mamalucos,. de 367 Indianos, de 109 Mestiços, e de 124 escravos.
>  ̂ A Igreja he dedicada a>Nossa Senhora do Rosario, e no acéio,  ̂nas pintiiras, nas alfaias, e nos 

ornamentos a melhor das administradas pelos Religiosos de Santo Antoniol »-
Mojtdim: Lugar situado perto da Villa de Soupe no rio Paracauari, que veiv̂ e na costa oriental da ilha très legoas aõ Norte da Villa de IMon- íorte.
Foi Aldea de Saõ José até o tempo, env que sé lhe iínpoz o nome actual,, e deixou de ser administrada pelos Padres de Santo Antonio.
Os morailores saõ em numero de 230; as suas moradas saõ todas de palma.
A pesca he a sua occupaçaõ permanente, por que delia subsistem todos, e poucos a fazem para vender.
Mtianá:. Freguezia erguida sobre almarge- al na beira do rio deste nome seis legoas acima ’da sua boca, a qual demora na costa occidental da
S& Francisco de Paula lie' o Orago desta Igreja.
Dentro do recinto Parochial assistem 3^021 visinhos livres e 503 escravos.
Fronteiro, â boca do rio jaz um grupo de pequenas ilhas, cuja grande proximidade a este rio constituindo-as em uma subordinaçaõ geográfica á Ilha Grande de Joannes as fez dependent 

tes da Freguezia, e iguaes na denominaçaõ aõ meS'?
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mo rio. A maior parte do referido grupo he des»
povoadai.  ̂ ^ * '

Pontu de Pedra: Eugar situâdo sobre terra pouco alterosa da costa meridional da ilha.O seu antigo nome era o de Mangabeiras: e este |)ersevera no uso popular naõ obstante a propriedade da segunda denominaçaõ, que lhe foi dada em razaõ dos penedos, que cingem aquella 
porçaõ da cósta.

Compoem-se este Lugar de 102 casas palha
ças collócadas em um terreiro, do qual se gosa a 
espraiada vista da bahia sobre que elle está plan
tado. ’A populaçaõ tem a consistência de 815 mo-
rádores c- •Nossa Sonhora da Conceição he o Orago da
w •

lâV̂'<ji,

ll!

. L - -

’l̂Igreja
Rebordelo: Lugar situado na costa oriental da Ilha da Caviana, e distante da Villa de Chaves 

8 leâ oas A dita ilha tem 15 legoas e § de com- , primento, e de maior largura 12 legoas e §: e es- tá afastada duas legoas da contra-costa da Ilhat^ .. Grande <le Joannes. Segue-se em grandura á Ca- vianna a Mixiaiia, que tem 14 legoas de comprimento e 5 J de largura, e dista 2 legoas e § da* 
mesma contra-costa. ,Havia sido ‘precedentemente este lugat* Aldfea de Piyé: hoje depende da jurisdicçaõ da Villa de 
Chaves.Os moradores saõ todos indigenas: e o seunumero assoma a 279. Elles saõ taõ indigentesque naõ podem restabelecer a sua pequena Igreja dcílicada a Saõ Joaquim, a qual se vê descons- truida porí{ue mais naõ podia resistir â destrui- çaõ, que lhe fazia o tempo auxiliado pelo deleixo. ;
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C  . «otar que a sua indigênciahe toda voluntana: porquanto elles naõ curaõ dalavoura do cacao, mandioca, arroz, e algodaô, pa
r a  que sao aptíssimas as terras d’aquella ilha, nem ^irao pioveito da pesca, em cuja arte tem destreza nativa.

*'!’? í®™ «ma fazenda de gado o Hos- pitai da Caridade da Cidade.
«1 Y i\U  criada em 1757, e assentadana margem occidental da garganta do rio Para- caiian, que desagua na costa oriental da ilha em distancia de, 11 legoas e ^  da Ponta de Mauari.
T predicamento tinha sido Aldeados Sacucas pertencente ás Missoens dos Cápu-

' He povoada de 40 Brancos, de 296 Indioé.nas, (ie 71 Mamalucos, d e l i  Mulatos, de 16 Cu- ribocas, de 26. Cafuzes, e de 31 escravos. i
Cento e duas casas palhaças saõ a morada destes visinhos, que se achaõ bem situados' sobre 

um plano que lhes dá um amplo prospecto de mar, Gujas vagas lambem as. suas bellas praias, e en- cerraõ íàrtura dé peixe.
* A Igreja he inaugurada« a Nossa Senhora da 
t^onceiçao; he telhada, naõ pequena, e ornada suf^ «iCjbntemente.

/Sowrc; Villa criada em 1757, e situada na margem oriental do rio Parauari meia legoa arredada para cima da. Villa, de Salvaterra, da qual he vista* ^
oi Aldea dos Marauanazes.

Compoem-se de 42 casas telhadas.
. ^om 316 visinhos, dos quaes 26 saõ Brancos,* 44 lnaianos,rS3 Mamalucos, 40 Mulatos, 7 Curi- bocas,. 11 Cafuzes, e l.õo.. ejscrav’̂os., ■
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j A Igreja;' he dedicada ■ aõ Menino Dèos, e to-
. Dentro do districto desta Villa na boca do jgárapé Araruna se estabeleceo um Pesqueiro de Tain nas e Gurijubas para subsistência da Çidade e de muitos lugares da Provincia por Provisão de 

12  de Março de 1091 do Conselho Ultramarino, Tinha este pesqueiro alem de um Official subalterno ou Official inferior, que feitorizava os respçcüvos trabalhos, um Administi-ador na Cida-. dí3, um Armazém de venda e um Vendedor. Dos réditos do mesmo pesqueiro se faziá uma deduc* çaõ, que servia de gratificar os ditos empregados, e de satisfazer a custagem do maneio. Esta admi- nistraçaõ, que como se acaba de referir naõ era simples mas interessada, cessou no anno de 1818; adoptou-se o systema <los arrendamentos por arre-í mataçaõ: e houve Arrematante aõ. tempo decorria r do de 1819 a 1821: terminado este triennio revi- ’ veo no principio de 1822 a antiga administraçaõ ,, na Cidade. E no primeiro de Julho de 1827 r Junta da Fazenda extinguio os lugares da dita ad-\íí 
rninistraçaõ, e ordenou que a Feitoria remettesse p peixe aõs Arma'^ens da Marinha para seu pro; vimento, e que elles dispendessem nó maneio da 
mesma feitoiia o que ella exigisse. .. jFinalmcnte foi extincto o pesqueiro. Seja qual for o motivo que necessitou a praticar isto he indubitavelmente certo que as pescarias volantes, que hoje fazem alguns moradores das Villas if;Collares, Vigia, e Cintra, nao apresentaõ na Ci- |  dade a mçsma copia de peixe seco e salmoura- i  ' 
Új: e alem disso ellas estragaõ sobremaneira o pei- »

utíO.. 
íji

mitiía r ,
et-

xe, por t̂jue sendo os lanços abundosos como sem- 
we acontece naõ chegaõ as maõs de taõ .poucos

pei- 
5 e m -  poucos



"‘V pescadores para preparar o peixe apanhado: sal* gao o que podem, e o resto damna-se nas pra* las, e nutre as ayes aquaticas, que affeitas a es* ta esperdiçada pitança revoaõ continuaraetite em torno dos lugares, em que avistaõ pescadores.'
® extincto pesqueiro he que pelo seu me* thodo de empregar os Indigenas podia estar sera- ■ is!t P'’*̂ provido suficientemente de Aruans, mestres .,i na arte piscatória, e nella naõ menos capacitados de que exercendo na boca os seus Uatapús atro- .ji,! adores os peixes attrahidos pelo som destes buzi, 

os vinhaõ logo emmalhar-se nas redes por elles lançadas; qualquer outro individuo naõ pode col-
Iíidi^0Hcis em numero bastante : j  para uma pescaria sedentária, porque nem os Aru- ans se sujeitaõ a ajuste nenhum, nem os que em- 

.1  prebendem pescarias tem meios de sustentar o nu- 
- 1 mero de braços precisos.

V illar: Lugar situado sobre a costa meridio- . |i nal da ilha em distancia de meia legoa do Lugar - |d a  Ponta de Pedra.
j Foi antigamente Aldea dos Goianazes.i  ^  populaçaõ he Indiana, e naõ excede o nu-|m ero  de 95 pessoas. Ella tem a mesma vista do I 9^e lhe está proximo: e -ha entre elles um |c a^ jih ô  á beira d’agua aprasivel, porque nelle se iLoflíiè̂ rece aõs olhos do viandante a variadâ perspec-  ̂ Ktiva ja de uma campina semeada de Mangabeiras íe Bacuriseiros, ja vistosas porçoens de florestas, já r^fcuma praia arenosa juncada de pedras, e ja uma vasta bahia, que lambe a costa.

Teve uma Igreja de palha, que nunca ree- íí^tfdificáraõ.
Saõ cinco Villas, e cinco Lugares, e duas .-^*^Freguezias, que a extensão da Comarca de Ma-49

Tii,'í !
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rïy^ Excîui cW uuij^ero das. ^Ulfts a Ca
beça da. Comarea pQrtjii« <) seu assent^ désigna- 
do. ainda se vê Gnm-.'. <>' ii Í > u

11., TABOA RECA PITU LA TIV A  ,
I S ’» * 1

■1
Lngar de Condeim.' c

IVIoradjores livres
»ft •■ » . '

Villa de €haves*

Moradores livres .. . . .
Escravos . , .

t

D a poruiAÇAo nA Comarca djg Mabajo
• ■ ’ . 3 -y

Freguezitt da Caehoéra*
: í ' J íi. *Moradores livres .î..  ̂ ► », »Escravos //■  . . . . *• • » • » ’ • #531.;

.. #  80  ̂ W

•> 4

- î  >■ V illa  de Momoî às.

Moradores livres . . Escravos , . .
.. .,  ,  .  .1  ..‘--.‘.Sdos;

•.Í, :'-g24i)^• \» * «i «

V illa de Monforie,.

Moradores Ijvies » ♦  . . . . » i . #540
k. U» *. - ■ •• «Escravos . . .♦  *.
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Moradores livres / . .....................ÿ23ô
C i '  Treguezia do Muanà:-' ‘ ^

••■V. . .

Moradores livres . , . . . , , ,  ̂ 3$02lE sc rav o s .............................. ' . .
s . . y  • • • v̂!

•'-* f ' - 6 ’ t  ̂  ̂ »" - *  ’J  vJ ^ i.

V - i/a Ponta de Pedra. <
• -• ^Moradores livres . , • J  . . , , , , P I 5

*

;  ̂ . Lugar de Rebordeîo.•" ■ - ' ' * A
’  ;  f.

Moradores livres . . '.• . . . ; “‘i■■ - 1JÍV . . •  ̂ .V  ̂ .„
 ̂  ̂ ~ Pilla de Sahaterra.  ̂\ • v ■ -** ** ** ' ^

: Moradores Livres \  ’w' i. ' . $466Kscravos . . . . . . . .'i . jgf= - ■ ;îy . :,
Villa de Soure

'••%,.■  ^  ^ ' A.. 0''

Moradores livres  ̂ . $2 UT.’J ^ ^ v o s  . . . . . . . ’ . . . ^155
Lugar de Villar.

Moradores livres , . . . . . . .  $ M
Todos os moradores livres da Comarca 10$6i=î9 Todos os Escravos . . ‘̂ V . . . . 2$040

' i ■ . ■
Totalidade^ dos moradores 1 .  12$72d'

/
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I -  T A B O A .
Das distancias da Cidade do Pará 

ás differentes Povoaçoe?is da 
Comarca de Marajó.

Da Cidade do Pará ás Po-
voaçoens seguintes. Legoasr.A’ Freguezia da Cachoeira - - - - -  15

Aõ Lugar de Condeixa - - - - - -  loÂ  Villa de Chaves - - - - - - -  68JA* Villa de Monsarás. - - - - - -  9A’ Villa de Monforte - - -  * - - 1 0 ̂ Aõ Lugar de Mondim - - - - - - 13JA' Freguezia do Muaná - - - - - -  24
Aõ Lugar da Pojjta de Pedra - - - - 12A* Villa de Salvaterra - - - - - - 14 |A* Villa de Soure - - - - - - -
Aõ Lugar de Rebordçlo - - - - - -  6̂Aõ Lugar de Villar - - - - - - -  12 J

C omarca d e  S aõ J ose’ do R io N egro«
Breve noção da sua.

Topografia.

Esta Comarca, que he das tres divisoens íni- mediatas da Província do Pará a de mais avultada corpulência, limita-se nas mesmas larguíssimas Faias, que a demarcavaõ quando era Província dependente d’aquella: isto he, ella principia dos confins ja apontados da Comai’ca do Pará no Amazo
nas, e acaba na linha convencional,, que discrimi-
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S obre o P aea’>
a . Amasonía do território do Peró, de Quí«  

to, da Cwibana, e da jurisdicçaõ de Staboech ca-i 
pitai da Guyana Britanica, e  da de Paramaribo, 
capital da Guyana Hollandeza. Cuja linha come- 
gmclo na extremidade oriental da cordilheira do 
K io Branco diri|re-se á serra Pacaraina da extre* 
mídade occidental da mesma cordilheira, e  á serra 
Cucuhi do R io  Negro; desta passa ás catadupa» 
do R io  Cunhari conduente do R io dos Enganos ou  
^*^*1®*̂ *! ® d’aqui endereça-se obliquamente para a labatinga, e deste ponto corre pelo rio Javari 
acima até ao. parallelo da catarata de Santo Anto- 
1)10 do R io Madeira.

H e longa de N orte a Sul 256 kgoas geogra- 
ncas e  3 â l na sua mor largura; pois se acha en
tre o parallelo aquilonar 4°. e o parallelo austri-^ 
Bo 8°. 50' e entre os meridianos 305^». e  321^

 ̂A  n a tu r e s  constituiò esta Comarca opima e  
refeita em muitas liquezas; ella ali patentea vari- 

fc ’ a d ^  e  magestosas scenas, e  aJardea magna profu
sa saõ de brutos de todas as especies, de peixes, d e  

? amfibios, de insectos, de individuos multiplicadis- 
simos da especie vegetal, todos de especial belle- 
sa e utilidade^ e- de passaros de varia grandura 
^1 peregrina especiosidade na còr e no ati-’
lado esmalte da plumagem. Nota—se mais nesta 
terra empolada de montes, e  malhada de amplos 
lagos, e cornada de muitas e apinhadas florestas, 

jií iima estructura exterior, que prende aatteirçaõ pe- 
î) lo tamanho de fragosas serras, e espesseii^s d e  
íbrenhas, cerros, emineneias, e assomadas, pelas e- 

-ciíBormes catadupas, pela apasib ilidade, positura so- 
‘(berba e graciosa das praias e ribanceiras affbrmo- 

. sentadas d e  selvas monstruosas, e pela confusão

"í|
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de fisonlios. gtupos de. ilhetas, por entre as qiia* cs decorrem os canaes da navegaçaõy è finalmen^ 
t e  pela vistosa amplidaõ das enseadas e bahias. i Saõ fora de algarismo os rios, que -humede-' cem esta Comarca de rara amenidade; numeraõ—se c a t a r a t o s Q S  o s  s e g u i n t e s  : Japatú^ Madeira, Ja-: Japípura, Javari, Negro, üaupcs, Capuri, Içana, Ca- inanari, Cunhari, Curaiari, Apaporis, Xié, Jutahi, Caiiaboris, Branco, Urariqucra, e üraricaparâ.A cordilheira do Rio Branco he naõ só à mais cheia de serras e montes intermeiados, mas

,

ei!“

ainda a maior; pois só a porçaõ, que naquella par^
1(te abarca a fronteira, occupa oitenta legoas de Leste a Oeste:-ignora-se-lhe a grossura porque naõ foi'possivel aõs Geógrafos da ultima demar^* cáçaõ de limites t&mar as latitudes boreaes do revefso da mésraa cordilheira nos rios, que jdeflu- em no Orinoco. E também se desconhece a altu-̂  ra deste magestoso espinhaço de montes sobre o nível do mar .por falta .de bons Barômetros para fazer a avaliaçaõ ^  calcula-la - segunda a formula de lia Place ou segundo os methodos de 

aproxiimaçaõ de M. Léopold de Buck e do Ba- 
raõ de Humboldt.■ Ha no mesmo Rio Branco outras muitas serras isoladas,'isto he, que naõ .se achaõ em j?pn,- tiguidade com alguma corda de montanhas.' Saõ igualraente notáveis as colinas alegres, que rodeaõ amargem aquilonar da soberba entrada do Rio Negro; a montanha do Jacamim de fi- , gura cônica recta jacente na direita do Rio Negro abaixo da Povoaçaõ de Santa Izabel : as serras do rio Marauia, que se entorna no Rio Ne^: gro-'pela margem esquerda acima de Maçarabi t a seira Tenui entre os rios Içana e X ié^ a ser-

|i jJu
Î P"'Jf:

í r  ■'

■i! é ■

p!.
%

íí! ''-i



So»iiE O P aka’. [375]

lÀf;

l̂ a Cufcuhi acima cte Marabitanas ha fnar^cm sep̂ » tentrional, que servio  ̂ de .balisa interina ná ulú^ ma demarcaçaõ de limites, cuja fíosî raõ astrona-r mica he o parallelo boreal cortado pelo meridiano 309*̂ . 4 3 ' ' . as serras do rio Cananari, e os estreitos abismos, que a natureza cavoü entre cal^ y os rochedfOs cavalgados- pendendo sobranceiros, cu-« jo espectáculo estupendo notar*-sè nao pode se naÔ entre suspensoehs. e aasonibá-os : e oâ penedos da pasnwsa.. cachoeira da ftirua üo rio Apaporis i e finainaímte o monte Taçamkba, que entre os que 'jazem nas , vertentes do Nhâmundá se distingue pela sua desmesurada altura, e pelo frequente combate dos .ventos, que o íhzem esteril.
Se^o., Filosofo Naturalista Alexandre Rodrigues Perreirâ. em vez de descontiauar no Rio Negro em  ̂ I7S7 as suas excursoens Botanicas,. pon*̂  do-se , á espera de lesposta dõ Mínisteiào á suâ  ociosa jierguiita sobre o que havia de faZer em cumprimento da obrigaçaõ de um Investigador da Natureza, tivesse-penetrado os rios Japura, Cu- míari, ■ Apaporis,; e Cananari,. teriamos hoje uma pintura e 'lima. descripçaõ tanto dos-' rechedos dà Cananari e da furna do Apaporis como da catarata do Uviá. Naõ tinha a Corte de Lisboa noticia alguma destas obras da natureza:., se a tivera ir-o  mesmo Naturalista a examíiia-las^e naõ- o mandaria logo para o. Rio Madema, onde aõ depois lhe ordenou q îe visse a caverna bi.- partída do Morro do Presidio de Nova Coimbra denominada 6h'uia do Inferno pelo Sargcnto- Mor Engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra, seu jirimordial es(a*ütador e descriptor* Essa gruta e outras suas contiguas achadas pelo Tenente CüKonel Engenheiro- Joaquim Jos.é Ferrei-
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c.ía e pelo Ajudante Francisco Rodrigues do Prado, naõ saõ producçoens mais elegantes^ e admiráveis da natureza do que as que viraõ os Geógrafos e exploradores da demarcaçaõ de 1780 a 17ÍK) nos rios supramencionados, e no rio Uaupés 
e seus collateraes.As correntezas mais impetuosas saõ no Ma- (ij deira as das restingas de pedras nos volteios das enseadas, a das ilíias de Carapanátuba, a da ilha das Araras, a de Mataurá, e a de G rupuni: no Amazonas a das Barreiras de Cararaucu na beira esquerda acima do Lugar de Villa Nova da Rainha, a de Puraquêcuára ( buraco dos Puraquês) seis legoas acima da sahida superior do Matari, a qual evitaõ os viandantes navegando o espaçoso canal do Uaquiri na margem austral do Amazonas entre o rio Madeira e a proximidade superi- j or da confluência do Rio Negro: a das Lages, on- de o Rio Negro opera a permistaõ das suas correntes com as do Amazonas: no Solimoens a de Juruparipindá (anzol do Diabo) acima do sitio Guajarátiba: a de Arauanácuára (buraco do peixe Arauaná) abaixo da boca inferior do Japurá chamada Cudaiá: a de Maicoapani entre as bocas inferior e superior do Riacho Acaricuara ou Cama-‘ d ú : a de Mutumcuára: a de Sururuá entre a ilha Marauá e a margem septentrional: -ê a dé Canariá entre a terra do mesmo nome e a ilha Timboti: e no Rio Negro as de Maçarabi, Cas
tanheiro, e Camanau.Os Lagos mais consideráveis saõ os seguintes. O lago Uaicurapá na margem oriental do rio Topinambaranas dez legoas acima da sua foz. O- lago Uricurituba no rio Maué-assú. Os lagos Ca- Racaré e Macuará, cuja propinquidade communi-

!ri
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cavei os hz denominar por um so nome; que he 
G de Saracá: nome do rio, que por elles passa e desemboca^ na margem esquerda do Amazonas. Os lagos Saraimo, Uanari, Puneam, Jacaré, Jurupa:- ri--pird (peixe do Diabo) eTucunaréno rio Madeira: o primeiro na margem occidental acima do rio Baeta, o segundo na mesma margem aci
ma do rio Arraias, o terceiro do lado do segiin-* do acima do rio Ypauanema, o quarto na margem oriental entre os rios Machado e Macassipé, o quinto acima do rio Urupuni, e he o unico que 
contem copiosamente peixe de extraordinária insipidez, quer guisado com temperos, quer assado, e o^sexto na mesma margem entre os rios Macassipé e Jamari. O lago de El-Rei fronteiro á Ponta de Puraquecuára. O lago dos Autazes no rio do mesmo appellido : nelie ha amplas campinas e abundancia de peixe-boi, tartarugas e vários peixes: os Sylvicolas Muras tem ali roças de mandioca, milho, e frutas, de que vivem dentro dos limites das suas precisoenSj que elles como todos os mais Boscarejos naturalmente estreitaõ sem nunca 
exceder o gráode modicidade, quejulga(3 suíHcien- te. O lago de Manacapurú na esquerda do Soli- moens naõ mui distante do rio Paratari, que lhe está iícim^na margem opposta. O lago Tabauam 
na ribeira occidental do rio Purús. O lago Tai’a- cajá na margem esquerda do Amazonas acima do rio Manacapurii. O lago Janarná na margem septentrional do Soli moens antes de chegar aõ rio Te- fe um dia de vogamento. O lago Caninityba na visinhança do rio Içá. O Íago Caiari acima da Villa de Olivença na margem esquerda do So- limoens frgnteiíisi á Costa, em que está plantada a dita Villa, O lago Maracanatiba na direita do So-50
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limoens entre o sitio, que occupou a Villa de José do Javari, e a boca deste rio. O lago Atini- uani, que communica a boca mais inferior dô  Japura com o rio Unmi,. o qual desagua na margem direita do rio Negro, naõ sendo a communicaçaõ toda fluvial, tendo também trajecto por terra. O lago Curua abaixo do rio Juruá na margem direita do Solimoens. Os lagos Amaná e Aiama entre os quaes demora a lingua de terra chamada Ima» ri, onde esteve assentada uma Povoaçaõ Indica t as terras do primeiro lago saõ assas pingues, e as- suas aguas habitadas de numeroso pescado, e as suas orlas abundantes de salsaparrilha, cacao e outras producçoens vegetaes, que fazem objecto de commercio. Os lagos Camopi e Marahá na margem septentrional’ do Japura: o primeiro commu- 
nicavel por terra com o rio Uiniuini,. e o segundo do mesmo modo com o rio Urubaxi. O lago Capacu, para o qual dá transito o rio Juruá, que tem a boca na margem meridional do Solimoens. abaixo do Lugar de Fonte Boa, e no qual lago o----• — t“  *  r J,Commissario Hespanhol Requena das Demarcaço-id
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ens teve abusivamente grandes estabelecimentos de 
roças de mandioca, e de pescarias ^dentarias, um Arsenal de canoas. O lago Capiitiba na margem aquilonar do Solimoens acima dô  nachp ^o-. mana. O lago Uniboni na margem aiíslral do rio. Içana acima do ponto, em que elle se disparte em- dous ramos, um para o Sul que naõ varia de nome, e oiiti o para o Norte que nominaõ Caiari. O lago Cudaiás, que he estenso receptáculo de vari- o.s lagos da l^ca inferior do Japurá. Os lagos de Hiurubaxi na margem austrina do Rio Negro qua-' si fronteira aõ Lugar do Castanheiro Novo. O la
go Canapó no Rio Negro entre a Villa de Mou-
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ta  e 0 Lugar de Carvoeiro. O lago Curiucú na margem esquerda do Rio Branco, e o lago Mos^ 
sú na margem direita do mesmo rio, e ambos antes de chegar á boca do rio Uanauau, que entra no Rio Branco pela sua margem esquerda. Os lagos du rio Atauí, que^ deíiue no rio Padauari. B Gs lagos do rio üarirá, que sai no rio Negro, e tem as suas fontes próximas aõ rio Japurá.

A maxima parte do solo da Comarca he alto c enxuto: grande porçaõ das margens dos rios he 
opprimida de abiindancia aqiiosa: e as ribeiras como as do JMadeira, Solimoens, e Negro, que por alterosas naõ saõ ensopadas, padecem frequentemente o derribamento de terras, que a corrente côncava: o que tem sido algumas vezes funesto ás canoas, as quaes com a necessidade de romper menos agramente o fio, que a veia do rio leva, avizi- 
nhaõ-se um tanto ás praias, e íicaò por isso oífe- recidas a grenha das arvores, que as terras conca- vadas trazem comsigo ou que arrancaõ e levao 
de rondaõ as frequentes trovoadas com refregas de ventos iracundos. ^

$ «
Cabeça da Comarca do Rio J^egro

B arra: Lugar comprehendido na jurisdicçaõ j  da Villa de Serpa e situado na ribeira oriental do - ‘L Rio Negro duas legoas acima da sua foz sobre ter* reno prominente aõ rio, cujos arredores igarapés > cristalinos recortaõ. Deste ponto se goza amplo 
I  prospecte.

• latitude e longitude he oparallelo austrino 3.*̂  ̂ 3 /  cruzado pelo meridia-
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no317.'^48^Das casas, que este Lugar tem no seu âmbito, o maior numero tem cobertura tecida de ra^ mage: e com a mesma se achaõ telhados o Pala- cio dos antigos Governadores, a Provedoria, o Quartel, e os edifícios de uma pequena Ribeira de cons- trucçaõ de canoas e bateloens. Saõ cobertos com telha a Olaria, o Hospital Militar, os Armazena da Provedoria, e os dos meios de guerra como Armas e polvora, e algumas casas dos moradores; Tudo isto forma onze pequenas ruas e uma praça. Ha duas Igrejas: uma pequenina, e outra que íie a Matriz, cujo Orago he Nossa Senhora da Conceição. Ella íbi levantada era 1695 pelos Missionários Carmelitas, que entaõ começayao a instruir nas disciplinas da piedade Catholica os Syl- 
vicolas do Rio Negro: o Governador Manoel da Gama Lobo de Almada, a reedificou, e amplifi-^
cou. A populaçaõ consta de 347 homens brancos, 
327 mulheres brancas, 415 Ma malucos, 450 Ma- malucas, 797 homens baços, 1^042 mulheres da mesma raça, 215 escravos, 164 escravas, 225 Mes
tiços, e 206 mulheres desta casta: todos os nume-^ ros (ie gente livre assomaõ a 3$S09, e os dos es
cravos a 379. ■Numero dos fogos 232.Os moradores importaõ quasi todos os gene
rös, que tem consumo na Capital da Provinda: e exportaõ peixe seco, manteiga de tartaruga, me- 
xira, anil, cacáo, café, tabaco, salsa, crajuru, pu- xiri, casca preciosa, oleo, estopa, cordame de pi  ̂assaba, maqueiras singelas, e outras enfeitadas de pennas, armas e trastes da gente boscar^eja:. o que tudo junto faz a omnimoda abundancia, que entrar
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îiesté Lugar tanto de varias partes do niesmo Rio 
Negro^ comô do Solimoens, e que o constitue uma das terras de maior grossüra.

No centro deste Lugar em paragem alterosa e (i borda do rio jaz um pequeno Forte denominado de 8aõ José erguido á custa de Manoel da Mota e Siqueira com o destino de registrar e defender a entrada do rio. Dentro do seu recinto, que he quadrangular, e de muralha pouco apta para ser coroada de artilheria, e destituida de fosso, contem uma casa telhada, e quatro peças, duas de bronze do calibre um e duaS de ferro do calibre très, as quaes foraõ tiradas da Villa de Barcellos.
- A força numérica da Tròpa, que para este Lugar destacava a Giiarniçaõ da Cidade do Pará, era de 270 homens: dos quaes se formavaõ peque

nos Destacamentos para presidiar as Fortificações da fronteira do Rio Branco, do Rio Negro, do Rio 'Solimoens, o Posto do Rio Iça, e os Registros da Missaõde Villa Nova da Rainha, e do Rio Madeira.
Os pontos de Abacaxis, Canumá, Maués, Missaõ de Villa Nova da Rainha, Ilhas adjacentes, Atumá, Jata})á, Serpa, Purús, Coari, Nogueira, Fonte Boa, Olivçnçj^Tabatinga, Barra, Poiaes, Moreira, Ca- manau, Cunanna, "8aõ Miguel, 8aõ Joaquim, Santa Anua, Saõ Joaõ Baptista, e Rio Branco, os quaes sem dependencia de grande lavor agricoia se desentranhaõ era plantios" de tabaco, café, algo- daõ, canella, mandioca, arroz, anil, cana de assu- car, e varias frutas; e tem nas suas florestas abun- daucia de cravo, cacáo, guaraná, ^alsa, oleo de cu- paúba^ pujxirî , _^aunilha, casca preciosa e madeiras finaS4 tiicTo patentea que o chao da Comarca naõ

í íi
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he magro, mas que de suas posses e de trabalhoaí ”humano he cabal para produzir quanto valha para o uso da vida. As terras do Alto Rio Negro saõ preguiçosas na vegetaçaõ do arroz, porem mais energicas na do algodaõ do que na do (iafé. Estes dous generös últimos podem produzir muito no Rio Branco, em cujo fértil chaõ os Svlvi- colas naõ desdenhaõ cultiva-los nas suas acanhadas roças: igualmente ali nasce e cresce sem languidez a  mandioca, como provaõ algumas plantaçoens de inaniva. Mas sobre tudo o cacao e o anil, que bro- taõ incultos, e medraõ de sorte (jue podem entreter grande saca. A mesma espontaneidade na ger- niinaçaò do anil também se observa no Rio Branco, e naõ he inferior aõ do Rio Negro mas tao eX' 
cellente e lindo como elle.He abundantíssima a pesca, e também a caça tanto de altaneria, como rasteira.As terras do Lugar da Barra saõ aptas para
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algodao, cacao, café, milho, arroz, mandioca e ar-vores pomiferas: saõ superiores na fertilidade ás terras da margem opposta. As suas producçoens industriaes naõ passaõ das seguintes: pano grosso de algodaõ, redes do mesmo, redes chamadas ma- queiras por serem feitas dos filamentos das plantas linhozas, cordame de piassaba, ai^„guamná, azeite de tartaruga, mixira e chouriços de péixe- boi, peixe de salgaçaõ, telha e ladrilho.O território desta Comarca foi titulado Capitania de Saõ José do Rio Negro pelo Decreto de 11 de Julho de 1757 em consequência de pon- 
deraçoens maduras postas na presença do Monar- cha pelo Governador e Capitaõ General Fran-

ir

cisco Xavier de Mendonça Furtado: e o assento
ilo governo particular desta CapitanÍá loi estabe
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lecido na A U ea de M ariuà entaô erecta em  V il-la cam a deiiamini^çao de Barcellos.
Rm 1791 O Governador do Rio Negro Manoel da Gama JLobo de Almada^ que nunca desfitou  ̂do bem publico os olhos  ̂ e que por isso se 

constituio exemplo de Governadores recommenda- vel aõs século» eternos, transferio desta Villa para o Lugar da Barra o assento do Governo, entendendo que a situaçaõ topográfica do dito Lugar era mais eommoda e vantajosa, para o com- mercio e para o meneio da admioistraçaõ dos negócios politicos e civis d’aquelles dilatíidos serto- ens. Em 1799 effectuou-se a translaçaõ do Governador para. a Villa de Barcellos em virtude da Ordem Regia de 2 de Agosto de 1798. Por outra Ordem Regia foi designado em 1804 o Lugar da Barra para assento do. Governo: o Ouvidor e Corregedor da Comarca depois  ̂ de tomar posse na Villa de Barcellos vinha residir tarnbem neste Lugar^ e igualmente nelle assistia o Viga- ïio Geral.
Depois da admissaô da Carta Constitucional Brasileira foi convertida a Capitania em simples Comarca: e continuáraõ a morar no Lugar da Barra o Ouvidor e o Vigário Geral. O Presidente 

da P jojâa^^ 1825 quando expedio o Capitaõ de Caçadores Hilário Pedro Gurjaõ para Commandante Militar desta Comarca, julgando que também convinha que existisse no Lugar da Barra a Camera Municipal da Villa de Barcellos, determinou que ella passasse a residir no dito lugar: desta deliberaçaõ deo elle parte aõ IMinis- terio com as razoens, que a isso o moverão: e em 
Avisp de^g^^e .^Outubro de 1825 lhe foi approva- da esta disposição.
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A distancia de 83 legoas e meia, que aparta o Lugar da Barra da \  illa de Barcellos, e o grande incornmodo e despesa, a que eraõ constrangidos os Membros do Corpo Senatorio d’acjuel- la Villa para virem exercitar os seus cargos fora do districto da mesma Villa em um Lugar taõ remoto e subordinado á jurisdicçaõ da Villa de Ser- pa, tudo isto aconselhava a inadmissaõ da proposta disposição: e se haviaõ circunstancias que exigissem a permanência de um Senado Municipal no Lugar da Barra, essas seriaõ as mesmas, que deviaõ conspirar para constitui-lo em Villa, e até porque para esse predicamento naõ lhe fal- tavaõ requisitos tanto da parte da sua posiçaõ geograíica, como do commercio e da populaçaó, cujo numero de fogos jamais deixou de ter augmen- to: e pelo que teve desde 1814 a 1825 houveraõ

h

6 por anno de accrescimo.Como a Camera Municipal de Barcellos qui-zesse assumir no Lugar da Barra a administraçaõ  ̂publica de toda a í/omarca, entendendo que esse era o fim da sua residência no dito Lugar o Baraõ de Bagé, Presidente do Pará, a fez voltar para o ponto proprio da sua jurisdicçaõ: e desta sorte dissipou a tfipparencia de uma junta Administrativa, que a indicada Camera esta^^r^pi;;í^en- 
tando no Lugar da Barra.Este Lugar foi o primeiro engastado no Rio i Negro pelos Missionários Carmelitas. Antes deile ja em 1669 o Capitaõ Pedro da Costa Favella. . havia fundado uma Aldea com Indianos Tarumás na espaçosa enseada, que jaz acima do referido Lu-  ̂gar, sendo ajudado o dito Capitaõ peio Padre Mer- j cenário Frei Theodosio, e pelos ^ruaqnizes .^mis
sionados pelo mesmo Padre. . '
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V illas e L ugares

.  ̂A. '
D a Comarca do Rio JVegro.

Ærao : Lugar dependente da jurisdicçaõ da Villa de Moura, e situado na margem direita do Rio Negro sobre terreno assas sobranceiro, qua^ tro legoas superior á Ponta de Pedras, a que vuU garmente chamaõ Igrejinhas, e quarenta e quatro acima da foz do dito rio.Foi antigamente Aldea do Jaú, nome do iga* rapé, que molha este Lugar: hoje conta sómente 35 Mamalucos, 26 Mamalucas, 84 índios, 96 ín dias, uma preta escrava e 5 Mestiços. Noannode 17SS continha em duas ruas 180 fogos: estes diminuirão de sorte que já no anno de 1826 só ha- viaõ onze no meio de uma planicie salpicada de ruinas.O primeiro assento deste Lugar foi na grande enseada citerior das primeiras ilhas chamadas de Anavilhana, nome corrupto do rio Anauéne, que em fronte deilas se entorna no Rio Negro péla margem septentrional: o dito assento denominava- se Tarumá em razaõ dos Sylvicolas deste appelli- *do, que ali viviaõ juntamente com os antropofagos Aruao^j^^i^bitadores do rio Anauéne, os cpiaes depois setiêsarmoniáraõ de maneira que hostilisá- raõ os Tarumás até extermina-los d’aqiielle ponto.A Igreja he dedicada a Santo Elias: a sua cobertura he tecida das ramas de palmeira.
-^rvellos: Lugar dentro do Termo da Villa de Ega fundado em terreno plano e alto na margem direita do Rio Coari obra de quatro legoas acima da ^ua jbz jpbre uma ampla bahia formada pelos rios Urucu '̂è Àraiiá, que se lhe unem pelo òcci-51
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dente. Este Lugar distante 145 Ifegoas da foz do- rio Nhamundá, confim oriental da Comarca no A- mazonas, teve o primeiro assento no canal de Pa- ratari sobre a margem esquerda oito legoas acima da sua entrada inferior: deste ponto transmigrou para a margem direita do riacho Uanamá meia legoa acima da boca: d’ali transferio-se para a par ragem de Gxiajarátiba doze legoas acima do rio Manacapurú, e d’aqui; passou para o rio Coari, onde permanece, e teve primeiramente o titulo de Aldea de Coari: em cujo tempo nella esteve Mr.. de la Condamine quando em 1744:desceo o Ama^. zonas para a Europa.
Numera-se na sua populaçaõ 41? homens brancos, 38 mulheres brancas, 88 Mamalucos, 75 Mamalucas, 51 índios, 61 índias, 5 escravos e 3 escravas: tudo. em uma só rua,, que corre entre; Umas barreiras medianas e um igarapé, cujaS agu-r- as saõ louvadas dè boas.
Já  teve 300 fogos: hoje só tem 168.
A Igreja he consagrada, á Senhora Santa Ant- Ua: tem cobertura de_ telha: e os domicilios saõ> cobertos de ramage.
A^ multiplicadas formigas^ que ihféstao as-, terras, acanhaõ muito a abundancia, de que pode-* ria gozar este Lugar: também o molestaõ^npi frequência desabridas trovoadas: e a d® áricia^e 4 legoas, que o separa; do Amazonas, naõ lhe per- 

mitte a commodidade de utilizar-se das suas ilhas,, que saõ mui aptas para varias plantas.
Ha ali ananazes singulares na doçura, e na variedade das especies..
Ainda no anno de 1780 existiaõ neste Lugar, alguns Indianos descendentes dos bel]icosos Juri- 

mauus, que benignamente hpspedârab o^Capitaó-
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Mor Pedro Teixeira na tornada da sua memorável viagem a Quito começada em Outubro de 1637: nesse tempo aquelles Sylvicolas occupavaõ magna extensão de terreno, e as ilhas adjacentes pouco acima da enseada do Gamará. Em 1709 elles for- mavaõ «uma Povoaçaõ, =que jazia defronte do rio Jiiruá em paragem nominada Tayaçutiba.
‘T' Ævaraetis: Lugar situado em distancia de 199 legoas da foz do Nhamundá, confim oriental da Comarca no Amazonas, junto á margem nascental do rio Urauá defluente na ourela meridional do Solimoens abaixo do lago de Capacá sobre uma empola de terra, de que se goza um agradavei prospecte no dito Urauá e na ilha fronteira estante no collo do Solimoens.

Duas legoas acima deste Lugar jaz a Ponta de Parauari: á cerca da qual padeceo palmar equi* vocaçaõ Mr. de la Condamine, afirmando que defronte delia e naõ no rio N^po he que Pedro Teixeira fixara o Marco, que havia' servir de divisão entre as Colonias de Portugal e Castel la.Plantou-se a primeim vez esta povoaçaõ na margem septentrional de um furo, que commu- .nica o Japurá para o lago Amaná: neste pri- ‘•meiro assento a maioria dos índios abandonou a vivend^^orque neila se via inquietada pelo Gen- Xi.) as reli(|uias foraõ transferidas por Gi-jaldo Gonçalves de Betencourt para o sitio actual, onde elle amplificou a sua tenue populaçaõ eom os índios, que atrahio do Japurá.Presentemente 15 homens brancos, 9 mulheres brancas, 24 Mamalucos, 37 Mamalucas, 92 índios, 87 índias, um escravo e très escravas saõ os visinhos deste Lugar vulgarmente denominado
o tempo, em que alli como em
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curral infelizmente se giiardavaõ os índios trazia dos do Japiirá para serem vendidos como escra
vos na Cidade.Os domicílios desta gente saõ todos cobertos de folhagem, e collocados com má disposição; o numero delles naõ passa de 28, tendo já sido de 120. A Igreja he telhada com rama; e tem por Orago a Saõ Joaquim: a Capella-mor he forrada de moroti pintado, e de tal arte feito este forro que parece outra qualidade de madeira.As terras deste Lugar tem genio para a mandioca, cacáo, café e anil.De ordinário afflige os moradores a praga do carapaná e pium.

Barcellos: Villa criada em 1758 pelo Governador do Pará Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e Capital da extincta Capitania do Kio Negro, tendo sido até entaõ Aldea de Ma- riuá missicnada pelos Carmelitas depois que o Principal Camandre da Cabilda dos Manaós a rogos, de sua mãi convocou um dos ditos Missionários, que encontrou andando á pesca,A sua posiçaõ em latitude e longitude he o 
parallelo austrino 58  ̂ cruzado pelo meridiano 314.^ * 
42^ A situaçaõ local he na aba meridf^áí^ãcT&io Negro acima da sua foz 85 legoas sobre terreno distincto pelo empolamento de trés medianos outeiros entre uma campina aõ nascente e o rio Mâ- ruari aõ poente« O porto lie vistoso e plácido.Conta esta Villa sob a sua jurisdicçaõ os Lu
gares de Poiares e Moreira.A Matriz he dedicada aõ culto de Nossa 
»hora úà Conceiçaõ, .
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Os liioríulõ^es occupaõ-se na manipulaçaõ das ínantejgaS ' dé'taítarugaj na pesca do peixe-boi, no Cultivo do café, no plantio do arroz e algodaõ para seu uso domestico: e as mulheres pintaõ cuias e tacuaris, e fabricaõ louça de cosinha.
As terras podem abastar a tudo porque saô acobertadas de bastos arvoredos de optima ma

deira, e capazes de desentranhãrem-se ém plan- taçoens de café, mandioca, anil, arroz, algodaõ, la- í ranjasaiianazes, sorvas,' maracujás, araçazes, e ■ hortaliças..
A populaçaõ consta de 58 brancos de ambos os sexos, de lOQ Mamalucos, de 227 índios, de 44 escravos e de 18 pretos e mestiços,
Actualmente existem 22 fogos: e no anno de 1780 quatro centos e sessenta: dos quaes os que ■ eraõ dos briancos formavaõ duas ruas, uma á mar- . gem do rio principiada da banda da campina e continuada pelo outeiro, em> que ainda jaz a Ma-> triz, e a outra direita aõ) Igarapé: e os que eraõ : dos índios compunhaõ dous bairros,, um sobre os! dous outeiros na espalda da rua, que hia aõ, Iga-> rapé, entre os quaes e o rio haviaõ duas ruas,, e r alem do mesmo igarapé o outro chamado Al-deinha, cujas ruas eraõ divididas em angular fei- P >^i^.^*^dria. Uma ponte atava o outeirõ í da Màtriz e aquelle, que lhe está proximo. Ain- f da se divisa na campina os curtos fragmentos da 

) Casa da polvora; e na rUa da Matriz os do lofígo 1 Palacio, (*) que servia de pousada aõ Governador,
"(*) *ãssim sempre clidmáràõ á casa da residencia \ dos Generaes Governadoreŝ  naõ obstante a Ordem 

\ de 7̂, 4ejfßvsrnbf0 de 1730, que vedava dar-lhe es
se nome, ,
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aõ Vigário Geral, 'e aõ Ouvidor; os do Quartel da Tropa; os dos edifioios de uma grande Ribeira das canoas; e os do excellente Caes de Madeira: e aponta-se os sitios, em que foraõ alçados o Hospi- cio Carmelitano chamado Palacete, o Armazém Real, que era bem architectado, a Fabrica de panos de algodaõ, e a Olaria. Tal he a imagem epi- grammatica do estado de ci^dlisaçaõ, que está dan
do esta terra.No recinto desta Villa nasceo Bento de F igueiredo Tenreiro Aranha, mui distincto pelo engenho Lyrico, de que o dotara, a natureza. Ha impressas deste homem ja ba muito fallecido duas obras em verso, e uma em prosa: entre os seus manuscritos ha uma Ode Pindarica ao Gover- vernador Gama do Rio Negro írazeada com tanta energia de expressão e  pompa de harmonia que ella só pode servir de baze, em que assente o seu merecimento poético oora tal firmeza que nenhuma censura o possa derruir.A esta mesma Villa foi duas vezes o Governador e Capitaõ General do Pará Francisco Xavier de Mendonça Furtado em consequência da Carta Regia de 9 de Maio de 1753, que o havia feito Principal Commissario e Plenipotenciário pal ra as conferencias da Demaieaçaõ de Jj^ites do Brasil septentrional na confbrmidad^T^Q 'Tratado de 1750 com a Hespanha, uma no anno de 1754 e a outra no anno ^de 1758. Cujas conferencias sempre foraõ illudidas pelos Padres Jesuitas com manobras taes que muito cuidado implantáraõ no espirito do Marquez de Pombal segundo se de- prehende do contextQ da sua Carta de 17 de Março de 17Õ5 dirigida aõ sobredito General, na qual 
^lle remata dizendo =  visto que ĉb*îix?ësta Poten-
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<!íla Ecclesiastica nos achamos em taÔ dura e taô 
custosa G uerra= . Também na mesma Villa resi- dio o General de Mato Grosso Joaõ Pereira Cal- das com o cargo de Plenipotenciário e Gomman^ dante Geral da Expedição da Demarcaçaõ, que ^gundo o Tratado de 1777 devia trabalhar no 
Kio Negro sobre a definitiva regulaçaõ de confins das terras, que cahiac3 no tombo de EÍ-Rei de Por- tugal. A cerca destas demarcaçoens veja—se o meii Compendio das Eras do Pará:, aqui só addiciona- rei a transcripçaõ da Carta do General Manoel Bernardo- í^e Mello e Castro reversal á que lhe dirigira Dom Jose Iturriaga,. Governador do Ori*- noco e Primeiro Commissario das Demarcaçoens, para que fizesse retirar aŝ  Tropas, que guarneci- aõ o Rio Negro desde a catadupa do Corucovi para cima, porque aquellas. terras eraõ possessão da Hespanha. Ei-la..

E x . Senhor.. Mui* Senhor’meu, em conse-- quencia: do> amor,, eom que SuæMagestade Catho- lica firmou a= paz com a Coroa* Fidelissima, recebi a Carta de V. Ex.a em data de. 20-de-Maio do annoi corrente como uma producçaõ- do cordial afecto e sincera Alliança de amizade novamente estabelecida; entre os Augustos Principes nossos. A m o s,^ ^ ^ r Elles* mandado alternar entre os Vas- sallos de ambas- estas, amabilissimas Coroas: cor
respondência, que me he taô agradavel como sen^ sivel a materia, que contem a Carta de V. Ex.» pois transcendendoí o poder das nossas jurisdicço- ens inteiramente nosr priva, de a tratar, quanto mais* de a resolver sobre um importante assumpto reservado aõs nossos Monarchas, que fizeraõ a paz  ̂
e ás B p ten c^ .^  a garantiraõ. Pretende V. Ex.a que eíi m ^dè retirar, o», Destacamentos das Tror
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-pas, c|ue guárneeem as margem do Rio Negro des  ̂de a cachoeira do Gorucovi para cima/ e restitu* •ir os índios das Povoaçoens com o absoluto motivo de serem estes da devoçaõ de Hespanha, e aquellas terras dos seus mesmos domínios. Per- mitta-me V. Ex.fi que em defesa da verdade de a V. Ex.a as noticias, que qualificaõ esta causa, ainda que as naõ supponho novas aõ conhecimento e instrucçaõ de V. Ex» pois as terá adquirido em todo o tempo, que serve a Sua Magestade Catho- 
lica nesta parte da America.A possessão do Rio Negro he taõ antiga na Coroa Portugueza que principiou logo com o domínio das mais Colonias, que tem neste Estado; sendo todos os Vassallos delle os que de tempo immemorial o navegáraõ sempre, desfrutando todos os annos os haveres, que produziaõ os sertões de ambas as suas margens com taõ eííicaz curiosidade que continuamente estendiaõ a sua navegaçaõ pela mãi do rio muitos dias de viagem acima da boca do Caciquiari, e por varias outras bocas, que tem o mesmo rio, de sorte que em todo este tempo foi o Rio Negro encoberto naõ só aõ dominio mas também aõ conhecimento Hespanhol, que ignorando totalmente a sua situaçaõ hydrograíica questionava a sua origem, e a sua direcc^^;g|«o anno de 1744, em que curiosamente a quiz indagar o Padre Manoel Romaõ, Religioso da Companhia de Jesus, e Superior das Missoens, que dirigia á sua Congregaçaõ no Rio Orinoco, vindo por elle a entrar no Rio Caciquiari, aonde encontrou uma 
Tropa Portugueza; na sua companhia desceo até o Rio Negro, aonde fez pouca demora, e d’onde ■
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logo voltou dizendo que hia desen^aua^ o^niora-O  -- -------------  ------------------------- 1 —  -------- r>- ^dores do Orinoco de que as suas agiías pagavao
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fendo âs correntes do R io  Negn» até entaô des- 
conhecjdo dos Castelhanos, naô s6 pela via do Ca- 
ciquiari, mas pelas dos rios Juinda, Passaviça, Turn- 
bu, A ke, que tambem do Orinoco correm a en
trar no R io Negro, cujas differentes aguas sulcá- 
rao «empre as canoas Portuguezas por serem usu- 
aes íi sua posse, e  incognitas k noticia Hespanhola.

Desta experiencia, que fez o dito Religioso, naõ surtio acçao  ̂alguma da parte da Hespanha 
com que presumisse legimitar a sua posse imaginaria até o anno de 1759, em que com o motivo das Reaes Demarcaçoens mandou V. Ex.® aõ Rio Negro o Alferes Domingos Simaò Lopes, o Sargento Francisco Fernandes Bobadilha, e outros Hespanhoes, a saberem do Arraial Portuguez destinado para as conferencias das Reaes Demarcaço- ens;^ e elles de caminho vieraõ com clandestinas praticas persuadindo os índios k sua communhaõ, e formando em algumas povoaçoens dos Principa- es casas com o pretexto de prevenirem Armazéns, em que recolhessem as bagagens do seu respectivo Corpo quando descesse para o Arraial das Conferencias: com esta occasiaõ se estabelecerão na Povoaçaõ de Saõ Carlos, e delia se estendeo O 
Sm’gento Francisco Fernandes Bobadilha pela barra d o . N e g r o  até k primeira povoaçaõ dos Ma- rabitaíias, iijiíe ha pouco tempo abandonou queimando os índios as suas mesmas rústicas habita- çoens. Estes saõ os principios de que V. Ex.® quer deduzir a pretençaõ aõ Rio Negro: e estas saõ as razoens da nossa parte a que V. Ex.^ chama violências praticadas no tempo da boa amisade.

A vista de uma e  outra justiça parece que 
V . Ex.* naõ^só me desculpa, mas juntamente mé 
obrigá â'fà'ièr-lhe a reconvençaõ para que V . E x .5^
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mande retirar osfDestacamentos das Povoaçoens da Saõ Carlos, Saõ Phelipe, e mais povoaçoens pra.» ticadas do Caciquiari para baixo por se terem in>̂  troduzido todas nas dependencias do Rio Negro; Este requerimento, qüe legitimamente faço a V. Ex.% acompanhará a Carta, que proximamente darei a Sua Magestade Fidelissima para a commu- 
nicar a Sua JVÍagestade Catholica. ^Com que horror e escandálo da raza5 naõ ou
viria V. Ex^ outra semelhante proposta se eu lh’a fizesse para que mandasse evacuar de Tropas e índios os Districtos do Orinoco ? He certo que este pensamento por injusto causaria em V . Ex."" um admiravel assombro, pois aífectava querer, dispor e 
governar o prédio alheio. ’ • • - l iNo Tratado annulatorio dos lámites, e neste ul
timo das Pazes, convieraõ os nossos Principes que as cousas se conservassem no estado antecedente: isto he, antes da Negociaçaõ dos Limites, e antes do rompimento da guerra, e a observância de ambos estes Tratados he outra razaõ para nos conser-í> varmos na mesma forma, em que estivemos sem> pre antes destas duas assinadas épocas.* •Se estas duas razoens assim como convencem^ 
0 entendimento persuadirem a vontade de V. Ex.*‘ estou certo que V. E.x^ desistira da emjn^^^/que por todos os titulos está rccommendadf*^o"ab Poder Real e amigavel convençaõ dos nossos respeitáveis Monarchas, em cuja Soberana e Fidelissima presença porei na primeira Frota a Carta de V. Ex.“ para que vista a sua materia a trate Sua Blagestade Fedelissima com a Corte Catholica, e a deliberaçaõ, que sobFe ella as duas Magestades forem servidas acordar, a participaremos reciproca
mente, executando as ordens, que. lïîis 'îlifigiYem a

t;
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este íSspeito, e por èllas'terei eu mais occãsioens de possuir a honra e correspondência cíé V .'E x ^  e de lhe votar a rendida, sincera, * e fiel vontade com que o desejo servir. Deos Guarde a V. Ex.^’ muitos annos. Graõ Para, 26 de Asjosto de 1763. Mánoel Bernardo de Mello e Castro. Ex Shr^  'V »• W" • • T -T 1 A A •JJom Jose Iturriaga „
^ Naõ he menos digno de aqui ter lugar o tran- Súmpto da Carta do General Joaõ de Abreu Cas- telío Branco, com que elle repellio os Padres Caiv ms Bientano e JVicolau de la Torre, Procurado- i-ès da Provinda de Quito da Sociedade de Jesus, 
os qupes pretendiaõ provar que naõ pertenciaõ á Monarchia Portugueza as terras, do Amazonas agua abaixo desde a foz^do rio Napo até á Aldea ' dos Cambebas, hoje Villa ̂  de Oiivença. Ella he a seguinte. ‘ '

,, Na Cidade de Belem Capital desta Provind a  do Gran Pará me foraõ presentes as Cartas de Vossa Reverendissiriia e do Reverendo Padre Carlos Brentano, as quaes faço resposta por attençaõ devida a Vossa Reverendissima e íi materia, de que trata.
, Queixa—se Vossa Reverendissima com bastante clamor de uma preparaçaõ Militar, que diz se dispu^-Jij^B^^ntra essas Missoens, e como estou bem informado que naõ houve a tal disposiçaõ, devo entender que .esta alarma, que inquietou a Vossa Reverendissima nasceria d’aquelle preciso desasso- cego, que nos espíritos bem regulados causa ‘ a consciência de uma injustiça, supposto haverem Vossas Reverendíssimas excedido os seus limites com oíFensa dos deste Estado.

. discurso me confirma a insufficiencia dos fundamentos, com que Vossa Reverendissima
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procura justificar um taõ notorio, excesso : prctea- dendo Vossa Reverendíssima em primeiro lugar sustentar com a força das Bulias Apostolicasj (juo prohibem com graves censuras a guerra nestas lu- dias, ainda quando a. houvesse por outras partes* Ko que me parece suppõe Vossa Reverendíssima duas proposiçoens bem extraordinárias. A primeh* ra he, que seja licito occupar o alheio^ e prohibi- 
do o recupera-lo, como no caso presente. A segunda, que as Bulias Apostólicas tenliao mais virtude no rio das Amazonas do que no rio da Prar ta; onde vimos ha pouco, tempo, estando- em paz as duas coroas por todas as partes, ^  naõ duvidou fazer a guerra, e passarem as Tropas Castelhanas a atacar uma Praça de Portugal,, concorrendo pa? 
ra esta empresa um. corpo considerável de índios commandados por Padres da Companhia de Jesus, 
a quem naõ fizeraê obstáculo as. graves penas da  
mandato Apostolico.,Mal satisfeito  ̂deste fundamentOj. parece que recorre Vossa Reverendissima a outro, que considera mais forte,, exhortando a que se exercitem nos movimentos militares tantos índios, perdendo-lhe com os exercicios, de que naõ? saõ capazes,, o tem-  ̂po, que poderaõ aproveitar, instruindo-se na vida* < Christãa, e quando^ Vossa  ̂ i^ ^ '^ e re n d k s^ ^ m  os 1 seus. R.R. P .P. queiraõ conter-se nd^*^iTs justos I 
limites,, posso prometter a-. Vossa* Reverendissima |  e estaraõ tanto mais, seguros,, quanto mais desarmadas as terras de Sua Magestade Catholica; pois .> conforme as ordens, que tenho^ dà. Corte de Lisboa,, naõ seria eu menos criminoso se intentasr se oíTender as suas fronteiras, do, que consentir que se insultem as deste Estado. Nestes jtermo^ çon-  ̂
giguirá Q egtar taõ livre de çertqrbacáo 'Jíor essa..̂
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parte, como está pela parte dos Francezes de Cay- 
ena e dos HoUandezes de -Surinam, aonde naõ 
confina com P .P . da Companhia de Jesus ; os quar 
es por naõ serem reputados por mais que huma
nos nas suas esclarecidas., virtudes, foi necessário 
que tivessem  o  defeito do serem periarosos; visi- 
nhos.  ̂ , I
. , N aõ he da minha profissão disputar o díreiW 
to da Bulla Pontiftcia, em que V .V . R .R . se fiinr 
daõ, para ampliar os dominios de Càstella até ás- 
muralnas do G ran-Pará;, mas devendo-m e regular 
pela pratica, que he a consequência do. direito^ 
m e causa grande admiraçaõ. que V .V . R .R . 
naõ: façaõ escrupula recorrer a um  fundamento, 
de que nunca se quizeraõ. valer os* mesmos- R eis  
Catholicos,. a quem  a BuHa' foL concedida,, em to
dos quantos Tratados se tem eoncluido ha duzen
tos e tantos annos entre a Coroa de Hespanha o  
outros Soberanos, que teni; occupado dominios, e  
commercios dentro da parte concedida pela tal 
Hulla, tanto nas índias Qrientaes,. como nestas. 
N em . me consta que a Coroa de Hespanha pre
tendesse restituição alguma em» virtude da Bulla  
do Papa Alexandre V I. sendo certo que os seus 
M inistros e Embaxadores estariaõ cabalmente ins
truídos em os direitos, e interesses da mesma Coroí^*^^^^"

N em  eu sei como o* mesmo Pontífice, que naÕ 
pode segurar á sua própria familia uma porção? da 
Italiay podesse dar taõ liberalmente ametade do 
orbe da terra á Coroa de Hespanha,. condemnanr 
do uma taõ grande parte do mundo a eternizar- 
se nas trevaSs da gentilidade e do, atlieismo, sem  
poder receber outra luz mais que a que lhe man- 
oassb ' pélojs' õrisontes de Cadiz, ou, da Corunha.
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©IV' r e e u s a õ  <fe J?riiic ití< ás-sègufac tó  'O  q u é  s e  accoiiimoda^aos'’beüsUl$t^vessés í' e pam etj"’entender tjiie a de . Alexandre sé naa>‘ádíriittio em Por^ tugái basta ^er o qüè^ esereveo vim author C âste“̂ JhaMo còntèniporáneo!̂ ** qbab hé»-Garibay há^Vidà de El-Rei Dom Joaõ II. de Portugal no Cap̂ . Ôõj é na de El-Rei ̂ i©óm  ̂Joaõ III Viò Cap. 31. 
aonde GÒnclne que depois de ŝe òíí^reGêr da’*̂par3̂  te dos Castelhanos trezientás e sessénta*̂  legoás mais a Portugal álem das cem qué declara a Bullá naõ' quizeraõ os Ministrosí^Poríugtiézes admittir esta oííèrta, e se dissõlveraõ sem conclusão as conferencias,' que sè fa^iaõ sobre esfa m ateria’entré vElv̂ as e Badajoz. -T)o Sorte" que éonsiderenl ̂ ¥  .Vt 
R.R. a vii tude da tal "Bulia.-Hé -cèrto qué aS éòn- vení;*oens, commercio, è conquistas,^que- tem alterado a sua òbservancia, saõ tantas- que se naõ -pode duvidar estar derrogada a pratica delia nò VISO das Naçoens. E conio os Reis de Castella-naõ jiilgáraõvser necessário fazer memória desta Bulia nos seus Tratados cõm outros Principes, 'pá- réce que bem deviaõ V.V. R.R. fazer o mesmo 
nas suas Cartas.Para eu mostrar a V.V. R.R. o lugar onde coníinaõ os dominios de Portugal e norio das Amazonas,  ̂naõ hei de recorrer á linhas mentaes, que só existem na imaginaçaõ, nem me vjuero valer do que dizem os escript.ores Portii- guezés: os mesmos Tratados, que V.V. R.R. ale- gaõ, e, um author Castelhano apaixonado contra os Portuguezes e Padre da Companhia de Jesus, me parece que seraõ bastantes para persuadir a 
V.V. É .R . ‘
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Mas nenhum destes 'documentos^ he*^n^ess2H
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rio ^ara que eoaste a  ̂V,Y% R.R. que a Coroa de 
1 Portugal esteve sessenta annos sujeita,; mas nuDca» encorporada á Coroa de Castella. Obedecia aõ Rei de Hespanha; mas p.ela Corte'de Lisboa se ex^ 
I pediaõ as ordens, para todas as l^royinciag e Go- 
/ yernos. Com a mesma notoriedade constaraõ ^ 
[ ^ ;V . R.R. as inniimeraveis perdas, que nesta su- ' jeiça(3. padeceo .a Coroa de* Portugal, naõ s6 nas 

índias Orientaes, aonde perdeo uni império, qiie I liojé faz a opulência da ; Republica de Hollanda, í mas também nestas índias, aoilde os mesmos HoL I landczes occupáraõ as Praças principaes do Brasil 7 e 31aranhaõr íabricando tres Fortalezas no rio das Amazonas, com que chegaraã-a senhorear-se da ! melhor parte ideste grande «rio. Pedia a razaõ, e . í também a politica qué o pouco que: restauravaõ 
c ou adquiriaõ os Portuguezes ficasse pertencendo 

H mesma Coroa, sendo uma tenue cornpensaçaõ das suas calamidades. . E. assim enteiidêraõ e apprò- í váraõ os Reis Catliolicos, tanto na recuperaçaõ e f descobrimento do Brasil, como no do rio das Ama- s zonas, aonde depois de haverem as armas Portii- iguezas expiignado as fortalezas acima referidas e L expulsado nutras Naçoens de herejes, que navega- ívaõ o mesmo rio, vieraõ differentes ordens dos Go- 'iíVernador^ do Maranhaõ e Pará para que exe- 
-f eutass^m eliè : descobrimento, o que naõ occulta o ■ l Padre Manoel • Rodrigues, Prociiradoi> Geral dos ij índios na sua historia do Maranhaõ liv. ,b cap. II;A Até que ultimamente o G overnador Jacomè Rai- fiminda de Noronha mandou em virtude da^ mes- rmas ordens (naõ da Real A îdieii^dá .̂de .Quito que íí nunca as podia passar a terras dá Coroa de Por-r Li tugal ) aõ Capitaõ; Mor Pedro Teixeira que com 
LI um cdrpb. die Iníanteiáa paga , e , Índios que occu-̂
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j)áraÔ setenta canoas, pozesse em execução este 
descobrimento.Naõ refiro a V.V. R R. o successo da nave- gaçaõ de Pedro Teixeira; porque da mesma his* toria e relaçaõ do Padre Cunha constará a Vossas Reverendissimas o immenso trabalho, e constância, com que proseguia esta empresa, e as grandes despesas, perigos, sangue, e vidas de Oííiciaes e Soldados Portuguezes, que custou o feliz complemento delia: e só quizera que ponderasse Vossa Reverendíssima o fundamento, que pode ter a Audiência Geral de Quito para arrogar á sua juris* dicçaõ os descobrimentos feitos pelo .Estado do Maranhaõ e Gran-Pará á custa das vidas dos Portuguezes e em serviço da Coroa de Portugal e por ordem de El-Rei de Castella, a quem entaõ esta
va sujeito.Bem creio da candidez de Vossa Reveren- dissima que ha de convir em que este descobrimento devia ceder em augmento do Governo que o conseguio, e que a posse, que na volta de Quito tomou o Capitaõ Mor Pedro Teixeira em nome de El-Rei Philipe IV pela Coroa de Portugal na presença de dous Padres da Companhia Castelhanos, e do maior numero de homens brancos que se tem visto nessas partes, íoi um acto naõ somente justo, mas approvado nái^^^ê tempo, 
tanto por Castelhanos como por Portuguezes: e por isso remetto a Vossa Reverendíssima o trasla
do delle.Bem vejo que dirá Vossa Reverendíssima que o Capitaõ Mor Pedro Teixeira era naquelle tempo vassallo de El-Rei de Castella, e que havendo tomado posipe em nome do mesmo^Rei pa- 
t s í  este he que adquiria aquelles donúniost K ò  que

D.
('ntVf
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t^pòiídò qúe sim Rfíquii io o ãoinínío para Sua Ma- gestadé Câtholitia, maS unido e eíicorporado na Cò- toa de Portugal, e como pêlo artigo 2.° do Tratadò aa Paz concluída em 13 de Fevereiro de 1668 ce-̂  íieo El-Rei Catholico a El-Rei de Portugal tudo ò que tinha e de que estava de posse èsta Coroa antes da guerra, que principiou no anrio de 1640, he certo que se comprehendem nesta cessaõ os dd- ininios, de que tomou posse pela Coroa de Portugal o Capitaõ Mor Pedro Teixeira no anno dé 1639, e especialmente sendo taõ justa e taõ natural a adquisiçaõ, se conservou sempre a mesmá posse em quanto a naõ perturbaraõ os PadreS dá Companhia.
Por esta razaõ he qué o Reverendo Padre Carlos Brentano quando se vale do Tratado dé Utreckt alega um documento contra si mesmo; po  ̂que naquelle Tratado se nomeaõ especificadamênté todos os lugares, que restitue uma Coroa á outra, e quanto aõ mais se conveio em que as raias e limites de ambas as Coroas ficassem no mesmo estado, em que se achavaõ antes da guerra, como tudo se vê do 5.® artigo do mesmo Tratado. E naõ he isto sómente o que tem contra si o mesmo Ré verendo Padre na paz dê Utreckt, que alega; por que .çgjrrw<mais clareza achará no Tratado da PaZ entre El-Rei de Portugal e El-Rei de França, que sem embargo de estarem os interesses deste Monarcha mais unidos que nunca aõs de Castella reconhece que as duas margens do rio das Amazonas tanto meridional como septentrional pertencem em toda a propriedade, dominio, e soberania a Sua Magestade Portugueza; que estes saõ os pfoprios termos em que falia o artigo 10 do dito Tratado. • -

53
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Mais razao'^teve o'^dito Reverendo Padre para censurar o Alferes José de Mello quando este sem mais desculpa que a de Soldado^ em que ‘a ignorancia he por direito um privilegio^ errada- mente addio aõ de Westphalia, em que na * verdade naõ houve ajuste entre Portugal e Castella* Mas se o mesmo Reverendo Padre examinasse bem os Artigos V. e VI. do Tratado de Paz concluido entre El-Rei de Castella e a Republica de Hol- landa em Munster naõ affirmaria que nos Congressos de Westphalia se debateo sómente o exercício livre das seitas de Lutheranos e Calvinistasí diria antes com toda a certeza que aõs Calvinis- tas e Lutheranos sacrificou E l-Rei de Castella ná Paz de"Vv^estphaíia todos os doininios Catholicos da Coroa de Portugal nas índias Orientaes e OccL dentaes, e que o mesmo lugar, em que o dito Reverendo Padre e Vossa Reverendissima escrevé- raõ as Cartas, a que agora respondo, foi cedido so- lemnemente aõs Hollandezes sem embargo da Bulla do Papa Alexandre Sexto, a qual quando estivesse em observância bastavaõ os dous Artigos,, de que remetto a Vossa Reverendissima a copia, 
para ficar para sempre derogada.Se as Armas dos Portuguezes nao- expuísas- !çem do Rio das Amazonas as'Naçoens de Plere- ges, que o occupavaõ, como confessa~1í^T^delles Íoaõ Lait citado pelo Padre Manoel Rodifigues no Livro 6.° Çapi. 11 da sua Historiado Maranhaõ, aonde diz ” Tam Angli, et Hyberiii, quam  ̂ nos- tri Beigi, a Portugalis et Pará venientibus inopi- jtiato oppressi, &. ,,. Naõ estariaõ talvez V. V. R.R, 
em paragem de moverem aõs Hollandezes as mes-jtnas duvidas, que movem aõs Portuguezes, porque este era o intento d’aquelle Tratado *taõ^ irapio^

. 1
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e taõ indigno de um Rei Catholico, que sem temeridade se pode discorrer que deo motivo a que a Justiça Divina transferisse a Coroa, de Hespanha da Familia Real, em que estava, para outro Rei, que desempenhou o titulo de Ghristianissimo com o exterminio de muitas mil familias de tlere^es, que naõ quiz por Vassallos seus.

Em consequência de tudo conhecerão V. V. R. R. quanto estimo a sua opiniaõ a respeito da nullidade de Confissoens e Sacramentos por falta da jurisdicçaõ espiritual: pois que os limites do Estado do Para estaõ clara e distinctamente estabelecidos por essa parte: e se os do Bispado de Quito estaõ duvidosos na mesma Historia do Padre Manoel Rodrigues acharaõ V. V. R. R. que diz elle no Livro 6.9 Cap.. 12. ” Los Portugue- zes dei Pará se contentan con subir por Ias A- mazonas hasta Ias islas de los Mauás & „ Donde expressão se contentan parece que inculca modéstia e que com justiça podiaÕ passar adiante. E se isto naõ basta creio que bastará para V. V. R R. o que diz o seu Padre Visitador Geral no Livro 1.® Cap. 7P  da mesma historia do Maranhaõ, em que fazendo a descripçaõ da jurisdicçaõ de Quito affirma que o seu Bispado comprehende duzentas legoas: diíferença grande das mil e trezentas, que assigna mesma Historia desde Quito até aõ Gran-Pará; e assim devem V. V. R. R. fazer um grande reparo nesta importante parte das Cartas, que escreveraõ, e reconhecendo que naõ ha para onde recorrer da sentença, que deraõ contra si mesmos, será grande infelicidade naõ a executarem.
A oíFerta do Capitaõ General meu antecessor aõ Senhor Presidente da Audiência de Quito at-
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tríbiio èu a um lance ainda que excessivo de Oôr̂  tezia Militar, em que esperava ser correspondido pela generosidade Hespanhola, e aõ quai mais pru- denteraente naô quiz corresponder o dito Senhor Presidente: mas eu com grande desejo de que me aceitem a palavra me atrevo a Êizer a V.V. R. R,U ma mais ampla ofFerta, e he que nao pretendendo V .V. R. R. augMentar dominios temporaes, como verdadeiros seguidores de Christo, cujo reino naò era deste Mundo, e devendo o mesmo mundo estar patente para a pregaçaõ do Evangelho a todas as criaturas delle, naõ somente consentirei que V. V. R R. estendaõ as suas. doutrinas atê ás muralhas do Pará,, mas lhes franquearei as portas assegurando-lhes nesta Cidade toda a veoeraçaõ e respeito devido a V. R. R. Deos guardé a Vossa Reverendissima muitosi annos. Pará, a l&de 
Novembro de 1737. '

Boa Vista: Lugar situado na margem direita 
do R io  N egro acima da sua foz Ï 4 S  legoas sobre 
planicie alta e mui espairecida na eurvidade de 
uma longa enseada. H e subjugado á authoridadé 
da V illa  de Thomar.Estabeleceo-se' este Lugar com Indianos da J  Povouçaõ do Castanheiro Velho, e de Camundéí; a primeira situada na direita do Rio Negro 176 i legoas acima da sua foz; e a segunda na margent l direita do Rio Marie próxima â sua foz: ambas naõ existiaõ em: 1823. 5 /De trezentos fogos, que teve, restiaõ 18 todos co to  tos de folhagem: da qual também o he a triz, que foi reedifícadia por Manoel Rodrigue^ de Sá habitante do mesmo Lugar. ^

Nossa Senhora da Saúde lie o 0rago  da
triz.

' 6.̂
Bt-



Os môfadoFes saõ em numero de 118.
Com esta denominaçaõ de Boa Vista ha tam-̂  bem na foz do rio Iça um Lugarete de 16 fogo» em uma rua contendo 130 índios, assentado por Manoel Cordeiro do Couto sobre uma planície sobranceira aõ rio obra de 5 braças, e distante 262 legoas da foz do Nhamundá,. confim orientai da Comarca no Amazonas: o mesmo fiindador er- gueo ali uma Ca})ella dedicada a Santo Antonioy e aõ pé delia uma casa prompta de tudo pam pousada do Vigário qúando ali fõr.

’. , situaçaõ deste Lugarejo alem de ser apra-» sivel teni uma copiosa nascente de agua límpida e nia, Llle he sujeito a Villa de òlivença.
Neste mesmo rio 9 legoas acima da sua em--» Docadura esta um Posto Militar situado sobre ter» ra alta 4 braças:. consta este Posto de um Quar» tel para 11 Soldados, outro para o CommandantCy e  de uma Capella consagrada a Nossa Senhora da Carmo, que foi erècta de ordem do Governo, a  tudo coberto de folhagem. Tem duas peças de ferro de calibre ura.
Proximo^ a foz dò mesmo Iça esteve no cimo> tlé um Outeiro* uma Povoaçaõ denominada de Saõ Feimando^ que ali de ordem do General do Pará Fernando- dà Costa de Ataide Teive^ sé^fundou em í 1768 com os SylviColas Tarianas e Cayuvicenas.) descidos do rio Tunantins. EUa começou  ̂ a desap*̂  parecer noJanno de 177SI
Borhai Villa criada em 1756 e assentada so- r  bre a planicie de uinas barreiras no meio de uma enseada da margem oriental do Rio Madeira , feeira a  uma ilha prolongadas ’ aõ eomprímentò dò :)rio, distante 26 legoas da sUa* fô  ̂ cuja posiçaõ 'Ogeografica he o parallelo austral 3.*̂  23i< crüsfãià

\}
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pelo meridiano oriental aõ da ilha do Ferro 318.^
Antes do actual predicamento era Aldea do 

^Procano.As hostilidades, com que os Sylvicolas Muras em outro tempo atribuláraõ os moradores, foraõ a occasíaõ que os determinou a praticar uma quadruplicada transmigraçaõ: pois que tendo sido in-- quietados pelos ditos Sylvicolas no primeiro assento do Rio Jamari passáraõ para o sitio denominado Camuan na boca do Rio Giparaná [ rio do Machado ] d’aqui transferiraõ-se para outro sitio acima da boca do rio Baeta, a cujo sitio ainda daõ o nome de Borba a Velha, e desta paragem passáraõ para aquella, em que presentemente de- moraõ. Ainda depois de Villa e no anno de 1774 se vio perseguida dos Sylvicolas Jumas, que ppr serem velocipedes escapavaõ ás diligencias empregadas para lhe retribuir aõs roubos e matanças, que íaziaõ nas roças aõs descuidados.Esta Villa jaz em 4.o 23' de latitude meridional e em 318.° 7.' 16." de longitude referida 
á da ilha do Ferro.Consta a sua populaçaõ ,de 33 homens brancos, 26 mulheres brancas, 88 Mamalucos, 65 Ma- malucas, 73 índios, 76 índias, 28 escravos, 19 escravas, 21 Mestiços livres, e 28 mulheres desta raça. Os domicilios desta gente occupaõ um larr go oblongo, tendo na frente uma Igreja dedicada 
a Santo Antonio.Teve antigamente 650 fogos: em 1824 apenas patenteava 33. Desta depopulaçaõ saõ prova evidente as larangeiras, limoeiros, e outras arvo- vores frugiferas, que se achaõ entüe o mato dos 
arredores. ‘
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Poî Missaô dos Religiosos da Companhia: ettt CUJO tempo o Padre para viver seguro de alguma invasaõ de Gentio tinha a sua moradia entríncheí» rada de estacada.
Os ares saõ apraziveis e salutiferos, menos quando o no principia segundo vulgarmente se diz os seus repiques de enchente:, porque então ap» parecem sezões, mais ou menos, fortes.
As terras saõ aptas para cacao, arroz, tabaco,' mandioca, e varias plantas e arvores hortenses.
Os Lagos circumvisinhos produzem a frouxo gran copia de pescado miudo, e grosso.
Aqui fazem molhos de tabaco excellentes e ornados dc, uma espiral de pennas de varias cores, com que mimoseaõ a algumas pessoas.
Desde o anno de 1757 até o de 1801 residio- nesta Villa ura destacamento commandado por um Oílicial Subalterno para facilitar e apoiar a commu-«: nicaçaõ para Mato Grosso, de cujo commercio com ) o Para ella devia ser o interposito, e para casti- 

‘ I gar as invasoens dos Muras.
Nesta Villa teve pousada a 3. a Partida da De- f marcaçaõ de limites destinada a operar em Matd>> Grosso: ella se compunha dos Engenheiros Ricar- h do Franco de Almeida Serra e Joaquim José Fer- 

1 reira, e dos Asti’onomos Antonio, Pires da Silva 'i Pontes e Francisco José de. Almeida e Lacerda*I V Ainda saõ visiveis os sinaes do edifício, que ali 'ç se fabricou para residência delia: e dos mesmos siri naes se deprehende que elle era regular e amplo.O Monsenhor Pizarro na sua profusa e exa- ' cta Collecçaõ de Memórias Históricas do Rio de Ja- . n neiro.. Tom. IX pag. II Nota 15 ajunta a esta di- ligencia das Demarcaçoens, o Naturalista Alexan- 
h dre Rodrigues Ferreira e dous desenhadores. In>-
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iti'€QiTectâ iiwticia o conduzid a ésta m€fnça0i ö dito investigador da Natureza sahio de Lisboa eifi Ô anno de 178^ com os ditos desenhadores e com um Jardineiro ßotanicq naö parä ser siibordiiiado aö PtenipotenCiario e Principal CointnissariO das Deraarcaçoens, mas parä trabalhar cotnò Chefé de 

U R i a  expeíJiçãõ filosófica de Historia Natural, e receber do Governador do Pará as ordens do Mi- 
ííisterio relativas aõ assumpto da sua commissaõ.Tem á Villa dentro da sua jurisdicçaõ a Mis*Éáõ de Ganüfná, é o Lugar de Saõ Joaõ do Crato.

Canumá: MissaÕ sitOáda na direita do rio Ga- âuÉna aciitfà' da sua embocadura quatro legoas so- 
htè uma éurvidade, que pouco se encolhe, de umá 
ampla bahia.Deáta povoaçaô foi o principiador Joaquim de Anvers da Costa Corte Real em 1802: eile coadunou um certo numero de Sylvicolas Mondrucus, é os aldeou no referido sitio, e plantou algodoaes.Em 1804 o Governador Conde dos Arcos a crioU MissaÕ na conformidade da Carta Regia de 12 de Maio de 1798 com sujeição á Villa de Borba.O nuniero de seus habitadores compoem-se de 33> homens brancos, 24 mulheres brancas, 32 Mamalucos, 40 Mamálucas, 49 Indianos, 45 Indi-; énas, 5 escravos è 3 escravas. E  o numero dos do-' micilios hè de 180; elles saõ de páo e barro e 
cobertos de palma.O titulo da Igreja he Novo Carmello: ella foî  erguida na contiguidade dá borda do rio. VO rio Canumá abunda em muitos generös nativos nelle, como saõ cravo, cacáo, salsaparrilha d guaraná: eile despeja as suas aguas no furo canal chamado Urariá, que dá serventia para o rio |  ’ Madeira pela espalda da corda de ilhas que corre r  '
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«!o rio Topinanibaranas para cima. No mesmo ca-

í
.

■ \í '

ca do primeiro destes rios tiveraõ os Jesuítas uma Missaõ: os alicerces da Igreja, que era de pedra e barro, e as paredes do Hospício, ainda foraõ vistas em 1824 no grêmio do mato.
O mesmo rio Abacaxis he rico de ci*avo, de oleo de cupauba, cacao, guaraná: e he mui povoado de homens de pelle bronzeada. As terras do Canunici sao aptas para nianiva, algodaõ, arroz, anil, e arvores fructiferas.
Carwelío: Lugar sujeito á jurisdicoao da Villa de Moura, e assentado 66 legoas acima da boca do llio Negro sobre uma lingua de terra alta na margem direita do mesmo rio, onde desemboca o rio Caburis lambendo o dito Lugar.
Foi antigamente A Idea de Aracari fundada pelos Missionários Carmelitanos: teve tres assentos: o primeiro na margem oriental do rio Caburis, o segundo na margem direita do grande collo matizado de ilhotas que faz o Rio Negro logo abaixo da foz do mesmo Caburis, em cujo assento se lhe adherio a Aldea que existia no rio Aranacuá, e o terceiro na actual paragem.
Compoem-se a populaçaõ de 6 mulheres brancas, 92 Mamalucos, 98 Mamalucas, 139 índios, 186 índias, e 2 Mestiços. Toda esta gente occupa 22 fogos, e esses nem todos habitados, porque a maioria vive pelos matos em seus sitios. Em 1790 exis- tiaõ 380 fogos, uns dispostos em uma rua longa na direcção da Igreja, e outros dispersos em torno delia. Também houve aqui uma grande fabrica de panos de algodaõ. 54
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E n9aiq poRoenAFicor
A Igreja he inaugurada a Santo Alberto, é  : telhada de folhagem, e descompaginada.
Castanheiro Movo: Lugar sob a jurisdicçaõ da ; Villa de Thomar, e plantado pelos Missionários Garmelitanos na esquerda do Rio Negro 153 ler 

goas acima de sua foz.Dous homens brancos, 18 Mamalucos, 24 Mar malucas, 50 índios, e 60 índias, saõ toda a popu- laçaõ deste Lugaiv que chegou a ter 700 fogos, e 
que hoje só tem 11. -Houve aqui uma fabrica de anil com armar zens e habitaculos de operários, cujas ruinas se fir zeraõ visiveis ate o anno de 1826. E nesse mes? mo anno também mostrava só o frontispicio a Igreja, que era dedicada a Santo Antonio de Lisboa*

Carmo: Lugar situado na esquerda do Rioí Negro 160 legoas acima da sua foz sobre umsu grande enseada de uma dilatada bahia.Foi Aldea do Gamara missionada pelos Carmelitas: os quaes deraõ Nossa Senhora do Garmo por Orago da Igreja, que hoje naõ existe; e naõ> se conhece ja o sitio em que esteve.De 300 fogos só lhe restaõ 8 habitados de 38 índios e 37 índias, que formão a populaçaõ.. 
di^te Lugar pertencente aõ Termo da. Villa de 
Thomar.Ila outro laigar de igual invocaçaõ, o qual he dependente da Viíla de Moura, e está situado na margem di?’eita do Rio Branco 32 legoas acimá da sua foz sobre uma planicie 4 braças elevadá; 
aõ rio entre o riacho Turimauane e o rio Gara-v 
terimani.Formaõ a sua populaçaõ. 9 Mamalucos, J é  
Mamaluçaíi, 50 índios, 71 índias, 6 homens mes?; tiços, e 5 mulheres desta raça.
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Fogos 16 ; todos existentes em uma frente só“- bre o no. Antigamente houveraõ mais ruas, dai quaes apparecem smaes : bem eomo as arvores fruc- tiferas, que em grande numero se divisaõ em dif. ferentes lugares, indicaõ uma cultura devida a mui- tos braços.
A  Igreja deste Lugar he üiua Casa, na qual nem  c^uz ha.
 ̂Castro de ãoelans: Lugar situado na margení direita dô  Amazonas 274 legoas acima da foz do Nhamundá confim oriental da Comarca no dito rio sobre dous outeiros, cujo terreno fronteiro a uma ilha he desigual e pantanoso em dias pluviosos é quasi rodeado pelo igarapé Yauivira, que lhe fica aõ nascente. O ponto, em que está a Igreja, he enxuto por ser mais alto.
Este Lugar teve seis assentos. O primeiro na costa appellidada Pucatapaxirü : o segundo no furo de Enviratiba : o terceiro em sitio fronteiro ad riacho Aruti: o quarto no intervallo que medeia eiiíre^ os dous riachos Maturá, e Maturacupacá ; o quinto na visinhança do rio Tunantins: e o sexto no sitio supra-descripto.
Pouco distantes deste Lugar e na mesma cos* ta estaõ as grandes barreiras de Aucruuité.Consta a populaçaõ de 4 Mamaliicos, 6 Ma- malucas, 20 índios, 24 índias e 3 Mestiços.Teve 180 fogos, dos quaes remanecem 10.Da prosperidade antiga he ainda testemunha nm campo amplo cheio de ruinas e de arvores fructiieras onde apparecem pastando algumas cabeças de gado vaeum, de cabras, e de porcos.A Igreja coberta de folhagem he dedicada a Saõ Christovaõ. Acba-sé cahindo a pedaços.
Ega: V illa a cuja cathegoria foi elevada a

í
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Aldea do rio Tefé em 1759 pelo Governador do Rio Negro Joaquim de Mello e Povoas. Ella está assentada na margem oriental do indicado rio uma legoa acima da sua garganta e 184 superior á foz do rio Nhamundá confim nascental da Comarca no Amazonas, sobre uma ampla bahia em terreno desigual e curvo e pouco sobranceiro á agua entre um cotovello de terra aõ poente, e um igarapé aõ nascente, cujas ribanceiras saõ mui reverdecidas e copadas dé arvoredos densissí- 
mos. A populaçaõ collecti va mente considerada he de 384 visinhos; mas especiíicadamente contemplada Consta de 32 homens brancos, 27 mulheres brancas, 67 Mamalucos, 83 Mamalucas, 76 índios, 99 índias, 9 escravos, e 13 escravas.Quasi todas as casas saõ telhadas com folha* gem ; e achaõ-se collocadas com bastante irregularidade. Elias naõ passaõ do numero 63 : e em torno o terreno patentea malhas de ruinas que verificaõ a íradiçaõ de que no anno de 1777 tinha esta Villa uma rua á beira do rio e duas outras assas longas, perpendiculares á praia.As terras saõ idôneas para a vegetaçaõ da mandioca e de outras muitas plantas uteis : e tem bons campos para gado grosso.He a posiçaõ geográfica desta Villa o parallèle austral 3.° 17''. cruzado pelo meridiano 312.^ 34'. A Igreja he dedicada a Santa Thereza dc Jesus. Foi a principal Missaõ dos Carmelitanos. O Vigário serve cumulativamente esta Igreja e a do Lugar de Nogueira: diz Missa cedo na Villa para a ir dizer aõ dito Lugar. ^A primeira fundaçaõ deste povoado antes da.
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actual qualiíícaçaõ foi na ilha dos Veados defronte do canal Giparanú, o qual corre entre a Ponta de Parauari e o rio Juruá.
Tem esta Villa dentro da sua alçada os Lugares de Arvellos, JNogueira, Alvaraens, e Fonte-^ Boa.
Houve ali um curioso, que- fez um Orgaõ, cujas frautas eraõ de tabocas: aõ som deste instrumento as índias cantavaõ Missa nos Domingos e Dias Santos, e nos Sabbados os Psalmos, Hymnos, e Antiíbnas das Completas em concertada harmonia.
Teve aposentos na mesma Villa a Quarta Partida de Demarcaçaõ, que trabalhou no Rio Negro desde 1780 a 1790 sobre a regulaçaõ dos limites das Possessoens Portugueza e líespanliola íiaquellas partes: ella era formada do Commissa- rio Theodosio Constantino de Chermont, dos Engenheiros Henrique Joaõ Wilckens, Euzebio Antonio de Ribeiros, dos Astronomos Josc Simoens de Carvalho, e José Joaquim Victoiio da Costa.
Também foi a esta Villa em 1784 o General Plenipotenciario Joaõ Pereira Caldas conferir com o Commissario Dom Francisco Requena Her» rera sobre proseguir a demarcaçaõ pelos rios Japura e Cumiari e naõ pelo Apaporis.
Fonte-Boei: Lugar plantado 230 legoas £icima da foz do rio Nhamundá, raia oriental da Comarca, em uma ribanceira cinco braças levantada coni pequena frente, e barrancosa pelos lados, sobre a margem oriental do igarapé Caiarai meia legoa a- cima da boca, a qual demora na ou rela direita do Amazonas, e entesta com a boca Manhana, pela qual sai o furo,̂  que corre do Japurá pelo Au-
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mine, furo semelhante aòs dous chamados Mana^ mina e Mina, que partem do Japurà para o Amazonas.Este Liigar foi a primeira vez fundado na margem oriental do riacho Capuri que se entorna na margem oriental do riacho Meroimtiba, o qual defronta com o riacho Manaruá : o segundo assento foi no riacho 'Meroimtiba : o terceiro no riacho Taracuátiba : o quarto na margem meridional do Amazonas contiguo aõ riacho Mujuitiba: e o quinto e ultimo no igarapé supramencionado no mesmo lugar de uma antiga povoaçaõ de índios : onde os moradores naõ gozaõ da bellissima vista do Amazonas, tem máo porto no tempo da vasantej 
e tristeza constante no aspecto do igarapé, e pe- rennes enxames de pium.A populaçaõ consta de 10 homens brancos, 5 mulheres brancas, 52 Mamalucos, 42 Mamalucas, 86 índios, 72 índias, 6 Mestiços livres, 7 mulheres da mesma classe, 2 escravos e 3 escravas.Trinta e cinco fogos fazem uma pequena pra^ ça, onde em 1776 ja tinhaõ existido duzentos: a- inda em 1826 se viaõ ali vestigios de casas, e 
larangeiras, limoeiros, e outras arvores pomiferas atabafadas no mato.'

As terras saõ inexhaurivelmente ferteis e a- 
bundosas de mandioca, milho, e frutas; tem pastos 
para animae«, mas naõ aproveitados: apenas algum 
gado Vacum ali se ve tosar a relva. *As mulheres fabricaÔ panellas, potes e grandes talhas, a que chamaõ gaçabas: e fazem vinhos de ananazes, de milho, de mandioca, de macachei- ra, e de de outras frutas e raizes, e também cui- daõ muito da criaçaõ de galinhas.

A  Igreja he de palha, e dedicada a N ossa Se-
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"1 KÉorà de ©uadalupe.
 ̂ Jatapú: Missaõ plantada sobre uma planície' 

I »ao baixa e apartada 44 legoas da foz do Nha^ miindá, raia nascental da Comarca no Amazonas, 
1 na esquerda do rio Jatapú pouco acima da sua í Embocadura, a qual jaz na margem esquerda dof no Uatumá sobre uma bahia. ampla, que ali faz -í-is este rio.

Deo principio a esta Missaõ em 1819 o Prin- * rr cipal dos Parintins Manoel 'Antonio da Silva, erguendo casa para si, e urna pequena Igreja dedicada a Santo Antonio, em torno da qual esta- beleceo 22 domicílios para 3õ0 Indianos, que de- iif viaõ ser esclarecidos pelos resplandores da celes- :í te disciplina.
Pertpice esta Missaõ á Villa de Silves.
^  Jatapú he opulento de cravo, guaraná,' :'i0 breu, e oleo de cupaúba: e naõ se sabe de que 

*7 produeçoens mais elle he abundoso porque naõ V j  tem sido explorado até ás suas vertentes em razaõ T b dô  temor que ha dos Gentios ferinos, que o habi- .wj tao; logo acima da primeira catadupa, que demoli ra doze legoas ulterior da sua foz, e que he des- ..oiü niesurada.
Os índios desta Missaõ extrahem breu, oleo iê de cupaúba, e plãntaõ mandioca e tem extrema . 48 desteridade na pesca, e caça, de que vivem co- 

1® mendo tudo quanto apanhaõ sem que esses man- y|jares gs entoje.
Ixünalonga: Lugar' assentado dentro da juris- ■ iidicçaõ da. Villa de Thomar sobre um vistoso ca- ‘ 4beço jacente na margem, direita do Rio Negro 125 ‘" ,̂ 'i legoas acima da sua*- íoz sobre a extremidade de ' ítj uma estendidà planiciérnui propria para uma gran- .íít de povoaçaõ..
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Foi xintigamente Aldea do Principal José aõ Dary, quç a fundou separaiido-se do Princi- pal Alexandre de Souza Cabácabari, com quem s| rfi<- vivia na V illa de Thomar mal c.ontente e desabri- ' iií̂  ̂  
do. ■-.Consta a populaçaô de 6 homens brancos, 3 mulheres brancas, 27 Mamalucos, 44 Mamalucas, '69 índios, 70 índias, e I escravo.Esta gente fabrica cordame de piassaba, plan- ta café, mandioca, arroz, milho, algodaõ sómente 4̂ .Ripara o seu proprio consumo, e saca dos matos breu, puxiri, e fáz teas de panno grosso de algo 
daõ.  ̂ fTodas as casas saõ telhadas com folhagem: eb :Ias saõ em numero 13, e mal compostas. He 0 que resta de 350 fogos, que ja teve.A Igreja, que as ruínas derrubaraõ, acha-se i suprida com uma casa pouco decente na qual se' vê um altar mui semelhante a uma mesa. O Ora- go he Saõ José: cuja imagem falta.Os moradores gozaõ de optima perspectiva de ares salubres, de boa agua do visinho igarapép e de facil caça em uma ilha jacente em rosto do y mesmo Lugar e habitada de iiinumeras aves e pas-;T̂  
sarinhagem. :

JVJauês: Missaõ criada pelo Governador do Pa-*
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rá  o Conde dos Arcos segundo a disposição da *12 de Maio de 179S dentro da * |i,Carta Regia de 12 oe maio ue i/y^  ueniro Jurisdicçaõ da Villa de Silves no mesmo povoa- do erguido em 1800 pelos Capitaens de Ligeiros ||̂ . í José Rodrigues Porto e Luiz Pereira da Cruz» com 243 familias dos Sylvicolas Mondrucús e |i ‘ Maués, ás quaes deraõ os meios de alçar as siiasi-, casas palhaças, e ferramentas de lavoura, e fabri- liçáraõ a Igreja.
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 ̂ A situáçáõ tleste povoàdô he sobre lima potr̂  éo^levantada empola de terra de uma ensetáda na di- feîfa do rio Maue-iiassu, cnja embocadura jaz no furo ou canal Ürariâ, pelo quai da banda do rB Topinambaranas^ se pode sahir no rio Madeiia 13 ïegOàs acima da sua foz.
O rio Maué-uassii he piscoso nas vasantes: as euaS terras tem cravo, cacao, guaraná, salsaparri» Îha, oleo de cupaûba, bellas madeiraS, caça, e pastos para gado: tambem saô aj)tas para algodaô, café, cacao, mandioca, e frutas.
A populaça(3 consta de 82 homens brancos, 36» mulheres brancas, 74 Mamalucos, 84 Mamalucas, 533 índios, 709 índias, 28 Mestiços livres, 18 mulheres do mesmo lote, 44 escravos, e 19 escravas. Toda ella forma uma praça longa, da qual partem as ruas começadas.
Os Mondrucús encostados no seu ocio raros fabricâõ roças de farinha para seu alimento e para adquirir a pouca e insignificante roupa, com que cobrem a desnudez. E dos Mau és apenas a decima parte naõ entorpecida-com repouso emprega ò tempo em lavrar o pouco a que se reduz o SeU miserando nutrimento, e naõ se sujeita aõ mister ancillar, á excepçaõ de alguns, que vaõ ao mato cm cata das producçoens naturaes, sendo estipendiados para esta diligencia: elles prezaõ o ocio, è buscaõ a crápula pelo uso do sumo da mandioca depois da fermentaçaõ espirituosa Com estes ín dios foi prohibido em 1769 pelo Governador do Pará Fernando da Costa de Ataide Teive, ter tratos mercantis em razaõ da sua má fé e das mor- tés, que por desmesurada e tlagiciosa maldade fize- raõ em alguns individuos, que entre elles fótaÕ ehatinar. Â Cireular deste General a todos oà Di-55
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rectores do Pará e Rio Negro á cerca da referida prohibiçaõ faz honra aõ saber e á prudência db mesmo General, que nada omittio em beneficio dos índios e do augmento das suas povoaçoens.Os Brancos saõ os que laboraõ em alguma lavoura, porque nelles menos remissidade há: elles cultivaõ café, mandioca, çacáo, tabaco, algodaõ; de cujos generös o ultimo lie só para o seu consumo, domestico, e quanto aõs outros a sua quantidade de,ordinário he tal que annualmente o Dizimo delles rende para cima de 130 arrobas de tabaco, de 260 arrobas de peixe, de 200 arrobas de café, e de ISO alqueires de farinha.No anno de 1832 tirihaõ os lavradores nas suas granjas 120^000 pés de café, 23^700 cacáo- çeiras, 245g000 pés de tabaco, e 58^900 algodo
eiros.A igreja he inaugurada a Nossa Senliora da Conceição: tem tecto de telha, e com este material saõ cobertas também algumas casas, e todas as outras com folhagem. Ella tem um cimiterio distante, para o qual conduz uma estrada circuitada de arvores fructiferas.Perto desta Missaõ uma planície amena e pouco alterosa sustem um corpo de palhoças ou povoaçaõ de 118 visinhos Brancos, índios, e homens de mesclada especie, e escravos: cuja pcwoa- çaõ uns a cbamaõ Capella do Bom retiro em ra- zaõ da que ali se acha fundada pelo Padre Joaõ Píídro Pacheco, e munida do competente Diploma dado pelo Bispo Dom IManoel de Almeida de Carvalho, e outros a deuominaõ Massari em atten-» çaõ aõ rio deste appeiiido, junto aõ qual ella se patentea.

a patrinionio da indicada Capella deo Q j
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Reverendo fundador um Cafezal de 200 pés.

Moura: Villa erecta em 1758 pelo Governador do Para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e situada na aba direita do Rio Negro soI)re terreno baixo e pedregoso em distancia de 57 le* goas da foz do mesmo rio, e seis acima da foz do rio Jauápiri, que se debruça da cordilheira do Rio Branco.
O primeiro assento desta povoaçaõ foi na margem direita do rio Uarira, que se diffunde no Rio Negro pela sua margem austral entre o Lugar de Moreira e a Villa de Thomar: d’ali se transladou para a presente situaçaõ.
Esta Villa, que em outro tempo foi Aldeados Caricahis, fundada pelos Missionários Carmelitanos, contem dentro da sua alçada os Lugares de Airaõ, Carvoeiro, e os Lugares do Rio Branco Santa Maria, Carmo, e Saõ Joaquim.Os moradores saõ em numero e classes os seguintes: LS homens brancos, 11 mulheres brancas, 53 Mamalucos, 37 Ma malucas, liS  índios, 141 índias, 11 Mestiços, 15 mulheres desta raça, 10 escravos, e 7 escravas.No anno de 1789 teve uma fabrica de fiar algodaõ, e 280 fogos distí ibuidos por uma espaçosa praça com tres ruas, uma immcdiata a Igreja, outra dirigida aõ nascente, e outra aõ poente, a qual era orlada de larangeiras e limoeiros. Hoje naõ tem a fabrica: e o numero de fogos em decrescimento chegou a 30.Alguns dos moradores vaõ aõ Rio Branco buscar tartarugas: outros pescaõ e plantaõ café, cacao, arroz, algodaõ, e mandioca. As mulheres pin- taõ cuias com pouco esmero.
A Igreja he coberta de palma, e dedicada a
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Santa Eita de Cassia.^As easas, umas aaô dĉ  telha, e outras ^  folhagem.
Moreira: Lugar pertencente á jurisdicçaõ dia Villa de Barcellos, fundado pelos Missionários Carmelitas, e situado na direita do Rk> Negro 102 legoas arredado da sua foz sobre uma planurade terra rasa e graciosa em vista pelo prospecto do lio ali desvestido de ilhas.He povoado de 8 homens brancos, 5 mulheres brancas, 48 Marmalucos, 4 1 Mamalucas, ô7 índios, 72 índias, 4 Mestiços livres e um escravo.As casas saõ telhadas com palma; e a Igreja he coberta com telha: o seu Orago he Nossa Senhora da Conceição.As terras saõ aptas para a cultura do cafi?,. eacáo, tabaco, mandioca, algodaõ e anil.Ha vestigios de que antigamente os lares eraõ em numero que formava duas praças e duas gran

des ruas. Nesse tempo foi multiplicada a produc* çaõ do algodaõ, tabaco, e anil. Hoje naõ ha essa, fartura agraHa: nem dos 470 fogos,, que teve, permanece aõ menos a décima parte.O primeiro assento deste Lugar, que havia sklo Aldea denominada de Calniquena em razaô do seu Principal que assim se appeliidava, fói na : visinhança da Villa de Moura quando ella se acha-  ̂va na margem do rio Uarirá: d’idi transmigrou-se -J para a localidade actual debaixo da conducta da refei’ido Principal José de Menezes Cabuquena.Foraõ suppliiciados com forca neste Lugar eni 17â8 os Principaes de Lamalonga Joaõ Damas í̂c 
ceno e Arabrozio, e o Indjo Domingos, cabecei- ras e conductores de .uma terrivel conjuraçaõ e r e -  ̂beliiaõ de índios por sentença da Junta de Justi-



, 1. íí

'->í

,1''

'vií
,1:1'

.,í
. i
JiJ
{
»

:̂ i
í >

ça pi-oferida em processo legal â vista dos corpos de dejücto e exacta devaça, a que proeedeo o De- semba-rgador Ouvidor Geral Pascoal de Abrancheitr Madeira Feríiandes, que para estes actos de Justiça no dito anuo remontara o Rio Negro com 
Capitaõ General do Pará Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Files assim pagáraõ a grande figura, que fizeraõ no odioso e abominoso quadro das maldades humanas. Eis o que haviaõ pi'atica- do. No primeiro dia de Junho de 1757 invadi
rão a casa do Missionário de Lamalonga, que naò aeháraõ; desconstruiraõ-lhe os moveis todos; espargirão na Igreja os Santos Oleos; roubriraõ os ornamentos e vasos sagrados; derruirão a Capella Mor^ e lançái^aõ fogo á povoaçaõ, que rapidamente pelas charamas foi comida: no dia 24 de Setembro já al- liaiiçados com muitos índios, com o Principal Ua- nocaçari e com o Principal Mabé do Lugar de Poiares, dirigiraõ-se aõ laigar de JMoreira, raatá- raõ o Missionário Carmelitaiio Frei Raimundo de Santo Eiiseu, o Principal Cabuquena, e outras pessoas, perpetráraõ latrocínios, e queimáraõ a Igreja; no dia 26 do mesmo mez maixháraõ con- ti’a a Aldea de Bararoá ( depois Villa de Thomar) que aclicu*aõ abandonada pelo Destacamento com- jnandado f>elo Gapiíaõ de Gr;c*nadeiros Joaõ Tel- ies de Menezes e Mello, despojái*aõ da sua })e- quena preciosidade a Igreja, destroncáraõ a cabeça da imagem de Santa Rosa para ser posta na proa de uma canoa, incineráraõ o resto sobre o nltar, e deraõ a Aldea ás chamnias: quasi toda o incêndio deixou em cinza: passáraô depois á margem fronteira do rio, onde matárao dous Soldados, escapando outros, que ali se achavaõ com mais 
pessoas,, e retiráraõ-se para a ilha de Timoni. Nel-
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la cuidáraõ de afoguear mais Indios para o crime, c depozeraõ no auxilio delies firme esperança de perpetrarem obras muito maiores na Villa de Bar- cellos, Capital do Rio Negro, que entaõ se achava com o seu Destacamento desfalcado dos Soldados, que se tinhaõ sublevado agrarnente contra o seu Major Commandante Gabriel de Souza Fil- gueiras, que por esse má,o feito haviaõ transfugi- I do para a Caribana Hespanhola.Estes Indianos de feí‘oz condição tentando o ■ ultimo dado da guerra, foraõ proíligados com gran- de morticiriio seu aõ pe da ilha quasi em fronte á embocadura do rio Apeaná pelo Capitaõ Miguel de Sií}ueira o qual naquella refrega executou preclaras façanhas de militar esforço, perdendo dos seus sómente um Soldado, cujo nome de baptismo se escondeo para nós .debaixo do nome , do seu cargo na milicia, e o Sargento Agostinho José Franco, que manifestou avultados abonos de |  
sua valentia.Deraõ aõ referido Capitaõ com extremadas significações de gosto os parabéns de taõ insigne victoria sobre uns Indianos, a quem olhavaõ como i  dignos de serem raspados .da Capitania. ^Nasceo o principio desta furiosa turbulência :̂  da quebra da mancebia do sobredito Indi(^ Domin-|í gos feita pelo Missionário arrcdando delle a ama- 
sia.  ̂ ^

JVogueira: Lugar dependente da jurisdicçaõ da Villa de Ega, e situado na assomada de uin cabeço sobre a margem oriental da bahia do Tefé duas legoas apartado da mencionada Villa, e da foz do Nhamundá, extremo oriental da Coin-^ 
marca no Amazonas.Tomou o actual assento em 1753, tendo exis-
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tido a primeira vez na margem do Solimoeiis, que medêa entre o rio Tefé e o Lugar de Alvaraens: e a segunda na Ponta de Parauari, cujo nome conservou no seu derradeiro assento até deixar a denominação de Aldea. Desta Ponta de Parauari se estendia em remotos tenjpos a Aldea dos Curúcicu- ris; na qual esteve Pedro Teixeira Capitaõ Mor da Expedição exploradora do Amazonas a Quito, remontando o mesmo Amazonas em 1638, e lhe impoz o nome de Aldea do Ouro por ter visto a- quelles Aborigenes com pendentes do dito metal na orelha e no nariz,, e comprou algumas pranchas delle, que era de íinissirno quilate segundo se re- conheceo em Quito. Neste mesmo Parauari em 1709 o Jesuita Hespanhol Joaõ Baptista Sana, e outros da mesma roupeta aprisionáraõ o Missionário Portuguez e os brancos, que encontráraõ; d’a- qui foraõ assaltar a Povoaçaõ de Taiaçutiba de SyL vicolas Jurimauas, e seguidamente as povoaçoens dos Cambebas, com o designio de formar com elles a Povoaçaõ de Saõ Joaquim.
Este successo deo lugar a que o General do Pará Christovaõ da Costa Freire expedisse no mesmo anno de 1709 uma Escolta ás ordens de José Antunes da Fonseca, o qual prendeo o referido Jesuita e (nutras pessoas, e recobrou o Missionário e os Portuguezes, e desfarte se desforçou e recuperou a posse perturbada injiistamente pela mencionada invasaõ.Esta Ponta de Parauari lie um ponto Geográfico da Provincia, ([ue Mr. de la Condamine no Diário da sua viagem de Quilo aõ Pará de volta para a Europa fez notável pela sua opiniaõ ílilsi- dica de ser ella e naõ o rio Napo onde o sobredito Capitaõ Mor encravara o padraõ em abono da
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posse, que elle tomara do Amazoiías até ali pará si ■ CorOa de Portugal. ^
Vivem neste Lugar de Nogtteira homcná j brancos, õ, mulheres brancas, 39 Mamalucos, 4S j Mamaliicas, 126 índios, 114 Índias, 4 Mestiços li* í  vres, e 2 escravos.
Esta gente habita 51 casas palhiças alçadâá í com irregularidade: entre ellas existem intervalloá apodicticos da tradiçaõ oral, que affirma que ainda no anno <le 1777 tinha este Lugar duas ruas ó muitas casas isoladas da banda do igarapé Me* neroA, que flue pelo Sul da povoaçao; acrecen* tando a mesma tradiçaÕ que as casas assim dos brancos, como dos Indianos, eraõ caiadas com ta* baíinga combinada com a gòmma da sorveira para lhe dar maior perseverança.
A Igreja tem a invocaçaõ de Nossa Senhorà do Rüsario: e tem a particularidade de estar d

loèí!'

respaldo do altar decorado com pinturas feitas pe* ’ " ' Lain]*’ ■Ias índias: as quaes alem desta nalnlidade tem ã de musicar, pois costumaõ em quanto se diz Mis* sa cantar com muita suavidade varias rezas.As terras tem genio para diversos plantios o para pastos.
Olivença: Villa erecta em 1759 pelo Gover* nador do Rio Negro Joaquim de Mello e Povoas, e plantada na margem direita do rio Amazonas sobre uma planicie circuitada de Íngremes barreiras de uma grande empola de terra de 14 braçaS de altura e distante 290 legoas da foz do Nhamun- da, confim oriental da Comarca no Amazonas.
Posiçaõ em latitude e longitude o paralelló austral 3P  30' cruzado pelo Meridiano 308.° 48'. j
Teve o seu primordial assento na margem di- F  reita do Solimoens em paragem, que defrontava^!
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S obre o ' P ara’. [425]
com a ilha Tuguaríí tres legoas abaixo do Javari: 
o  segundo assento foi no ponto superior meia le- ^oa aõ igarapé Pacuti na mesma margem direita -do Solimoens: desta paragem se transferio para a tnargem esquerda do dito Solimoens: e d’aqui passou a coadunar-se com os moradores da Aldea de Saõ Pedro situada uma leejoa abaixo do isara- -pe Camatia,: e desta Aldea sahio a formar assento separado na visinhança da mesma Aldea.' . A sua antiga populaçaõ foi a maior de todas as povoaçcens engastadas no Alto Amazonas: em .trou em decremento do armo de 1778 em diante: -e hoje forma-se de 9 homens brancos, 10 mulheres brancas, 68 Mamalucos, 51 Mamalucas, 105 índios, li21 Índias, 29 Mestiços livres, 37 mulheres desta raça, 11 escravos, e 4 escravas,A Igreja he dedicada a Saõ Pedro e Saõ Paulo: elía he a melhor da Comarca: e com tudo naõ íicou isenta do defeito de todas as outras, em cuja fabrica nunca entráraõ as riquezas da materia nem o primor das proporçoens, sua harmonia e adornos, tanto na architectura exterior, como na interior, Esta Viiia antes de o ser íòi Aldea dos Cam- 
bebas.Todas as casas tem tccto de folliagem, menos cinco que saõ telhadas.As terras tem genio para frutas  ̂e para outros generös de agricultura : as ilhas circuostantes abun- da<3 em cacao silvestre: e o rio fornece numeroso peixe, sobretudo peixe boi no tempo da enclien- 
te. Na aba de dous cabeços adjacentes jazem dous grossos penedos, que contem dous ma- iianciaes perennes de excellente agua vertente.

Poiares: Lugar sujeito u jurisdicçaõ da Villa56
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áe Barcellòs, è sitüàdò na margem direita do Rio Negro aciína da sna embocadura 78 legoas entre os rios üanari da parte debaixo e Baruri da par^ te de cima sobre uma ampla plaiiicie de um ca> ^eço, da qual se goza o agradavel prospecto de um estendido horisonte, de <que faz parte o rio aii sete
legoas largo e ermo de ilkas.Até pouco alem do meio do século décimo oitavo foi este Lugar de muitos índios, e brancos %em estabelecidos: os seus domicílios formavaõ duas ruas e quatro travessas. Hoje elle patentea um
Í tainel de dez casas palhaças circunfiisas de uma greja de palha com paredes desaprumadas e des- franqueadas, e um mato denso clausurando em ’seu collo numerosas larangeiras, limoeiros, bananeiras, castanheiros e outras arvores fructiferas, que saõ outros tantos productivos monuinentos de ha- fitaculos inexistentes. O mesmo acontece com o gado vacum, que ali cresceo pelos hons pastos do íerrcno, e que está sendo morto a tiro pelos vian- daiites, que delle se aprovisionaõ sem estorvo de
ninguém.Toda a consistência actual deste Lugar consis
te em õ homens brancos, 4 mulheres da mesma còr, 28 Mamalucos, -30 Mamaliicas, 43 índios, 60 Índias, 1 mestiço livre, 1 mulher do mesmo lotê  
e 1 escravo.Esta gente fabrica manteigas de tartaruga, pesca peixe boi e pirarucu, planta café, pai^a o 
qual tem as terras -gênio propriissimo : também plantaõ algodaõ e mandioca, mas só para seu uso 
domestico.A igreja he inaugurada a Santo Angelo.Este Lugar no seu principio foi Aldeã -do Çumarú : e cntaõ porque aÜ dançavaõ os Gentios
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S obre o P ara^
também lhe chatnavaõ Jurupariporaceifaiia, que equivalle a dizer lugar das danças do Diabo.A Administração da Fazenda teve ali um amplo armazém.

Santa Jlnna: Lugar sujeito a Villa de Tho- tnar, e situado sobre terreno agradavel e fecundo na margem esquerda do rio Negro 208 legoas acL ma da sua foz.Os moradores saõ em numero 20 índios, 
e  25 índias.Tem 9 fogos: resto de 290 que teve.Falta-lhe Igreja: uma casa terrea ordinaria sem adorno algum a supre.

Santa Barbara: I^ugar situado a pouca distan-*. cia do de Saõ Miguel do Iparana na esquerda do Rio Negro 205 legoas acima da sua foz sobre teiv ra sobranceira aõ rio e amena era vista.Gonsta a sua populaçaõ de 71 índios, e 50 
índias, e 1 Mamaluco.A Igreja he dedicada a Santa Barbara.Os moradores a fabriciraõ depois que as m inas da primeira tocáraõ o apice.O Visrario Geral do Rio Negro o Doutor Jo- sé Maria Coelho visitando esta Igrejii naõ lhe a- cliou uma imagem, nem uma cruz. Este Padre vio em 1823 os Povos do Rio Negro, em 1824 os do Amazonas pertencente á sua Vara, e em 1825 os do Rio Solimoens: e escreveo estas suas visitas, de que deo uma copia aõ Reverendissimo Bispo, da 
qual se tem extrahido otitras.Na frente deste Lugar esta a décima quinta catadupa chamada Caranguejo: e abaixo desta jaz' a denominada Paredaõ, que he a décima quarta 
jremontando o rio.

Saõ Bernardo Camanan: Lugar situado so-
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fere terras campinas medianamente altas na esquerda do Rio Negro 193 legoas acima da sua foz.Compoem a sua populaçaõ 6 Mamalucos, 2 
Mamalucas, 11 índios, e 23 índias.Conta 7 fogos. Teve 390.A Igreja, que era dedicada a Saõ Bernardo^ existe desmoronada pelo deleixamento.Ante o portello deste Lugar acha-se a oitava cachoeira apelUdada Cojubi : bastantes penhascos a cingem e a corrente impetuosa nelias faz rudo es
trondo.

Senhora das Caldas: Lugar assentado na margem esquerda da embocadura do rio Cauaboris, o qual descarrega as suas aguas no Rio Negro pela ourela esquerda 169 legoas acima da sua foz. ' ,Foi estabelecido em 1785 pelo General Plenipotenciário das Demarcaçoens Joaõ Pereira Caldas com o objecto de observar e . fazer aviso da descida dos Hispano-Americanos j)or aquelle rio.A populaçaõ forma-se de 8 Mamalucos, 10 
Mamalucas, 19 índios, e 21 índias.A Igreja, que era dedicada a Nossa Senhora 
das Caldas, já perdeo o ser.Os matos de liínoeiros, e outras frutas saborosíssimas e cheirosas, que se manifestaõ em differentes partes do campo, saõ monumentos peremia- es da passada grandeza desta povoaçaõ, que segundo a tradiçaõ oral contou 400 íogx)s. 'Os moradores plantaõ mandioca para seu nu- trimento; e vau a cata da casca preciosa, de que abunda o mesmo Cauaboris, e á da salsaparrilha, breu, e piassava, deque saõ fartos os rios circum-; 
visinhos. ..

Saõ Filippe: lAigar pouco arredado da foz do. 
rio Içana, e .situado na margem direita do.., Rio
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Negro 213 legoas acima da siia foz.
Conta 9 Mamalucos, 7 Mamalucas, 19 Indios- e 27 Indias.
Remanecem 4 fogos de 320, que teve.Boa escolha fizerao os Missionários Carmeli- tanos desta situaçaõ para fundarem uma Igreja,. que dediccU’ao a Saõ Filippe.
A dita Igreja inexiste ha muito ten^po: e raros "apontao o plano do sitio, que ella occupou.
Saõ Gabriel da Cachoeira: Lugar subjacente!? aõ circulo equinocial na longitude de 309°. 57.' ( sobre a aba de um morro alcantilado da margem esquerda do Rio Negro 199 legoas acima da sua foz.
Formaõ o numero de seus moradores 3 brancos, 10 Mamalucos, 8 Mamalucas, 5.3 índios, 68 índias, c 2 Mestiços livres. He quanto appareco de uma povoaçaõ longeva, que se compunha de duas compridas ruas, das quaes uma terminava na praia grande.A boa Igreja, que os Missionários Carmelitas inaugurára(3 a Saò Gabriel, está assaltada de ruinas, que tendem a faze-la baquear.Contíguo a este Lugar ha um Forte, que se appellida como eile, e que foi construído em 1763 de ordem do General do' Pará Manoel Bernardo de Mello e Castro,, contra as pretençoens dos Hispano-Americanos. File he de figura pentagonal irregular, da qual o maior lado, que defronta com ' o rio, he uma cortina, que prende dous meios baluartes iv no meio está a porta, que simultaneamente serve ao Forte e aõ Quartel, o qual com o ; calabouço, corpo de guarda e armaria, abraça tor >da a cortina. Os lados menores naõ tem danque- ' amento; elles. saõ uma singela parede de pedra e
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argilla que he o material de toda aqueíla fortifi-*-í caçaõ. Faltá-lhe o fosso, esplanada e obras exte- : riores: naõ tem canhoneiras para mais de 16 pe-̂  ̂cas de artilheria, e ainda essas haõ de ser de calibre inferior aõ mediano, e portanto incapazes de contrabater. As guaritas saõ très, e de tijolo cobertas de telha. O estado das peças, das carretas e de tudo o que saõ annexas do Forte, como o Quartel, Armazéns e Ribeira, he lastimoso : e o armazém da polvora he uma pequenina casa de pedra coberta de telha e enterrada no meio do recinto sem segurança nem resguardo.Quanto aõ exterior do Forte na sua espalda surge perto uma serra, que lie um ponto dominante sobre o mesmo Forte: cuja situaçaõ parece apta para defender o passo aõ inimigo por entestar com a duodécima cachoeira, que ali atravessá ■ ò rio formando um boqueirão, que a vèa d’agua passa arremeçando-se com máximo impcto fremente : cuja cachoeira por certo de algum modó embaraça um inimigo inexperto em passar estes obstáculos: porem elle pode illudir esta arduida- de saliindo em terra sem risco por cima do lugnr chamado o Caldeiraõ, e d’ali descer embuçado aõ 
abrigo da espessura.Ora este lu<>'ar do Caldeiraõ nunca teve, nemOtem um Redueto de fachina, que o defenda: portanto o Forte de Saõ Gabriel sem esta obra fica insufficiente: bem como no tempo da deíen- sa he muito preciso levantar uma Bateria no ja referido ponto dominante, do qual se descobre o interior do Forte ate íx raiz do muro, e se divi- saõ os defensores, que em taes circunstancias es- taõ como nús de anteparo. Ha ainda outra rasaõi 
de conveniência para se dever oceupar o dito pon̂
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4o dominaD-te, e he ^ue 4elle se descortiaa iiío& grande eKten«aô do rio, e.por is§o ije um opti- JBo de atalaia.
Abaixo do mesmo Forte defronte da praí» gnande demoraõ a decima e nndeeima cachoeira: eUis iquaes a de maior corpukineia ichama-se Cra- cubi, e viilgarmente do Bento.
Smhora da Guia: Lugar pertencente aõ Termo da Villa de Thoinar, <e assentado sobre um ou- (teiro proximo da boca do rio Içana na margem direita do Rio Negro :2J.7 legoas e acinia da -sua foz.
Moraõ ali 9 Mamalucos, 7 Mamalucas, 46 In- cdios, e 65 Indias.A Igreia he consagrada a Nossa Senhora da Guia: eila he coberta corn folhagem e desornadis- i'sima: Ifoi erguida pelos moradores pouco depois de ter cabido a primeira.O numero de 600 fogos, de que se compunha, reduzio-se a 8.Junto aõ portello deste Lugar jaz,a decima- "Sesta catadupa, que he a derradeira na parte superior do rio.
Santa Izabel: Lugar dependente da alçada da Villa de Thomar, e fundado pelos Missionários Carmelitanos na margem escpierda do Rio Negro J41 legoas acima da sua foz sobre uma campina alterosa, e extensa, c de ampla vista, que se espalha pelo âmbito de uma bahia de 3 legoas de 

.íargura.A populaçaõ naõ passa de 6 homens brancos, -4 mulheres brancas, 18 Mamalucos, 14 Mamalu- .cas, 62íIndios, .e 82 índias.As pousadas saõ telhadas com folha de palrna  ̂
je com .a mesma he dambeiii coberto p tecto da
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I

Igreja, a quai he dedicada a Santa Izabel, e dis- tincta por duas cruzes, urna alteada na extremidade anterior da cumieira, e a outra no adro, que lie um quadrado equilateral.Existem vestigios das duas grandes ruas, que antigamente occupava uma povoaçaõ mui ílore- 
cente.As terras saõ aptas para maniva, e outras mais plantas uteis, e para anil, cuja fecula colorante era ali objecto de grande manufactura, tendo para isso uma boa fabrica.Deste Lugar inclusivamente até á Serra Cu- cuhi acima de Saõ José de Marabitanas se cha- mav̂ a nos tempos passados Parte superior do Rio 
JVegro: e toda ella constituía um District© Militar subordinado aõ Governador do Rio Négro.Na adjacência deste mesmo Lugar habitou antigamente o nefario Ajuricaba, Principal dos 'Manaos e flagelo dos índios Aldeados do Rio Negro seus conjunctos pela patria natural, o qual se alliançara com os Holiandezes de Surinam, aonde hia pelo Rio Branco permutar com elles os índios, que fazia escravos por meio de assíduas e poderosas correrías praticadas nas Aldeas, discorrendo pelo Rio Negro a frente de uma esquadra de 25 canoas com a Bandeira dos Paizes Baixos.O General do Pará Joaõ da Maia da Gama avisado em 1725 do rodar d’aquelle máo feito ex- pedio em soccorro das Povoacoens Indicas do Rio Negro, que naõ deviaõ ficar inultas, um Corpo de Iníanteria aõ mando de Belchior Mendes de Moraes : o (jual também foi commissioriado pelo Ouvidor Geral do Pará José Borgnes Valerio para devassar d’aqueilas calamidades, e levou ordem do ■ Xjeneral para reprehender com bastante rigidez o

ÜÊI-.



Ajuricaba e seus irmaõs Dejari e Bebari, coUe^as nos ilagicios, fa/e-los entregar os prisioneiros que tivessem, guarnecer as Povoaçoens, e remetter a Devassa para servir de instrucçaõ á representação, que devia ser dirigida aõ Monai-cha.
liiOi 1727 unia força armada sob as ordens do Capitaõ Joaõ Paes do Amaral segundo a determinação do Gabinete de Lisboa encorpora-se no Rio Negro com a de Belchior Mendes de 3Ioraes, proíliga os Manaós, e aprisiona 2^000 índios corn o seu Caudilho Ajuricaba, o qual escapou do pa- tibvdo por se afogar no rio, lançando-se a elle com os ferros que o cingiaõ depois de tentar uma sublevação com os prisioneiros na canoa da sua con- ducçaõ.
Muito tempo pareceo impossivel aõs Manaós a morte do seu Principal Ajuricaba: elles espera- 

vaõ sua vinda com ancia igual aõ amor e obediência, que íhe tinhaõ prestado.
Saõ Joaquim: Lugar subordinado a Villa de Moura, e situado sobre terra alta e ampla em cam- ^nas na margem esquerda da garganta do Rio Tacutu visinha da do llio Urariquera, os quaes formaõ o corpo do Rio Branco 98 legoas acima da boca mais oriental do mesmo Rio Branco, e 154 acima da foz do Mio Negro.
A sua popidaçaõ consiste em 4G índios e 48 índias. No numero desta gente também se 

comprehendem alguns vaqueiros "e Soldados casados,
Padeceo este Lugar em 1702 um incêndio, que tragou a maior parte dos dornicilios, e a mesma Igreja, que era dedicada a Saõ Joaquim, salvando-se apenas da voracidade das chammas o calls, o ciborio, e a pedra de ara* Depois deste tris-

57
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te successo nunca mais a populaçaõ chegou a teí. o antigo numero de fogos: hoje numera sómente
13. Saõ quantiosas as Cabildas de broncos Sylvi- colas, que moraõ na circumvisinhança; nenhuma dellas pode vir de dia a este Lugar sem ser divisada de muito longe em um horisonte taõ dila
tado e raso.Ante o mesmo Lugar na ponta de terra ma- 
nente entre o rio Tacutú e o rio Urariquera esta uma Fazenda Nacional de gado vacurn e cavallar denominada Saõ J^ento: na margem esquerda do Tacutú junto ao Lugar ha outra Fazenda de cria- çaõ chamada Saõ Joaquim: e na margem direita do Tacutú pouco acima do mesmo Lugar a tei> ceira Fazenda de criaçaõ intitulada Saõ Marcos. Nestas Fazendas ha í l  vaqueiros, que com as su-* 
as familias fazem o numero de 50 pessoas: ja ti- veraõ 100 va([iieiros, dos quaes uns morrerão, e outros ausentaraõ-se porque lhes faltou o Gover
no com o provimento de farinhas.As ditas Fazendas tinhaõ sido estabelecidas 
pelo Governador do Rio Negro Manoel da Gama Lobo de Almada muito abaixo deste Lugar: a pri
meira na direita do Rio Branco sobre uma grande altura com uma Capella dedicada a Saõ Bento; e as duas outras acima da primeira e na mes
ma margem do Rio Branco.. Pouco depois deste estabelecimento fundaraõ 
em 1794 fazendas de gado no mesmo Rio Branco os Capitaes Jose Antonio de Evora, e Nico- lau de Sa Sai mento. Hoje estão desvanecidas, esr
tas fazendas.  ̂ ^Por falta dos precisos vaqueiros estú por do-  ̂

' mesticar uma infinidade de bois, cavaiios e jumen-|
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tos iiaqiielles vastíssimos campos com pastos pro- prissimos para a sua criaçaõ. As onças, cujo numero lie prodigioso, lhe promovem perenne exício.

Na contiguidade deste Lugar sobre a ribeira do rio na latitude boreal de SP  L. e longitude oriental á Ilha do Ferro de 317.^ esta um Forte igualmente denominado de Saõ Joaquim, que foi construído em 1775 em observância do mandado Regio de 14 de Novembro de 1752: elle he de pedra e barro e pequeno de maneira que lhe falta as dimensoens precisas para o jogo das pecas de artilheria.
A figura deste Forte lie um parallelogramo, do qual um dos lados maiores esta aõ longo da margem, e tem quasi em meio comprimento um reitrante recto e curto onde naõ consente mais de uma peça de artilheria para flanquear o resto do mesmo lado; debaixo de idêntica disposição se acha o ladí) opposto. Quanto aõ pequeno lado,..em que esta a porta elle apresenta uma cortina em cujas extremidades estaõ formados dous meios baluartes: igual ordenança tem o lado opposto. O pe- rimetro esta dividido era 16 canhonheiras: destas só dez estaõ cavalgadas de ])ecas de artilheria de ferro e de bronze do calibre de seis até 

um. Entre estas armas p^u’obalisticas existem tres Pedreiros que íoraõ tomados aõs ííispano-Ameri- canos cora o posto militor de Saõ Joaõ Baptista, que elies defendiaõ: e duas de bronze de calibre um, que na Cidade do Para se fundiraõ em Outubro de 176-3 debaixo da direcção do Tenente Coronel Theodozio Constantino de Chermont.Em summa o Forte he imperfeito tanto no
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material, como no systema do poîygono defensim Naô he assim qiianto aô sitio sobre que elle foi construído: ali o terreno naô está sujeito a inundações, e o canal do Tacutù he mais navegavel que o do rio Urariquera, o quai he crespo de cachoeiras: por tanto o Forte defende os canaes destes rios pelos quaes pode haver communicaçaõ do rio Branco com as Naçoens confinantes. Elle he a fortiíicaçaõ mais bem conservada das fronteiras.
Saõ Joaõ do J\íabé: Lugar situado dentro do Termo da Villa de Thomar sobre um campo lar- go e sobranceiro na margem esquerda do Rio ; Negro 229 legoas e J acima da sua foz. |  pTrinta e um índios, e 38 índias fazem a po- '4 pulaçaõ deste Lugar, cuja sitiiacaõ he idônea pa* 'é ra a saúde, e deleítavel aõs olhos.Teve 4S0 fogos: restaõ quatro. ^Saõ Joaõ Baptista he o Orago da Igreja* l  Acha-se esta derruida pela incúria: o mato lhe nijív 

tolda o sitio onde esteve.
^aõ Joaquim do Coani: Lugar pertencente aõ < iir; 

districto da Villa de Thomar, e plantado na margem direita da foz do rio üaupcs jacente na aba direita do Rio Negro 206 legoas acima da sua j; barra. ^He profícua a sua situaçaõ pela abundante fartura de pescado, e graciosa pelos plainos po voados de verdes, viçosas plantas, que se esten- dem em torno.
Saõ moradores deste Lugar 64 índios, e 53 Índias.
Já  teve 780 fogos: lioje tem 12. ;Esta gente, quando he estipendiada pelos brán-^^^^- eos, extralie da espessura breu, crajurú, salsapar-gin;;^ ;̂i...I



íilha, e fabrica farinhas, e também faz obras de pennas a seu modo, e ralos de pedra; os quaes consistem em uma prancha de páo com pedrinhas engastadas e seguras por meio de um grude vegetal nas pequenas cavidades, que abrem simetricamente na mesma prancha: estes ralos nunca se desmanchaõ.
O Orago da Igreja era Saõ Joaquim. Ella acha-se desconstruida: e mal se divisa o sitio, em que a erguêraõ os Missionários Carmelitas.Naõ obstante esta falta os Indianos Uaupés quando tem noticia da appariçaõ de algum Ministro do culto da Religião em qualquer dos Lugares da circumvisinhanca de Saõ Gabriel da Cachoeira querem conjimgir~se com as suas concubinas, partem logo em demanda do Presbitero conduzindo a ellas e os filhos, e pedem que estes sejaõ mettidos no redil da Igreja com as aguas do baptismo, e que o amor que une seus pais seja authorisado pelos vinculos sagrados do Matrimônio. Tudo isto he o effeito do que eontra- hiraõ da Santa Christandade.Os ditos Missionários também erigirão outra Igreja sob a invocaçaõ de Saõ Jeronimo no mesmo rio Uaupes alem da cachoeira do Pirá. Já naõ 'existe essa Igreja: mas alguns Indianos domésticos, e alguns brancos cuidaõ de fabricar nova Igreja.Naõ se sabe aõ certo o numero dos visinhos desta Povoaçaõ acima da mencionada cachoeira, porem ajuizaõ naõ ser pequeno os que tem visto os appareeimentos d’aquelles Indianos em as suas toscas festas.Saõ Josê de Marahitanas: Lugar sujeito á ju- risdiccaõ da Villa de Thomar, e assentado em um cotovelo dederra que‘•pouco boja na margem dt-



iv‘: 'reita do Rio'Negro 9 legoas acima da foz do Rio ?: Xie, e 24Õ 2 aciina da embocadura do Rio Ne- ::
gro. , ^Este Lugar he o qlie está mais contíguo aõ . final termo do Rio Negro: e naõ he taõ salubre como o de Saõ Gabriel da cachoeira.A sua posição geografica he o parallelo aqiii- lonar 1.^ SH/ cortado pelo meridiano 309.^ 40'.A populaçaõ he composta de 3 homens brancos, 6 mulheres da mesma còr, 21 Mamalucos, 2^ Mamalucas, 47 índios, e 60 índias.Chegou a ter 1^580 fogos: hoje só patentea
22. A Igreja foi inaugurada a Saõ José pelos Missionários Carmelitanos, e constituida Matriz d’a- quelle districto. Acha-se metade delia desmembrada pelo pouco desvello no culto Divino, que he quem tolera o mofmo e indecoroso estado tios edifícios destinados aõs actos públicos de Religião devidos por gratidaõ e esperança a um Deos orde- 
jnador do imraenso globo do Universo.Na falta de Vigário nas Villas de Barcellos e de Thomar, e nos Lugares do Alto Rio Negro, e nos do Rio Branco, íbi incumbido o Vigário deste Lugar de Marabitanas de pastorear todas as Igrejas de Poiares inclusivamente para cima e as do Rio Branco: e note-se que a Igreja de Marabitanas está alongada da de Poiares 167 legoas e 3 e da de Saõ Joaquim do Rio Branco 287 4.Os Sylvicolas Marapitanas, que povoáraõ esta terra de íbgo morto, deraõ occasiaõ a tomar del- les este vocábulo  ̂ o qual a enunciaçaõ vulgar trans- 
mutou em Marabitanas.As terras manifestaõ todos os sinaes de naõ 
$erem inférteis: e o grande corpo de casasj que ja>
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tevè, o prova.

Quasi circundado por este Lugar está um For-̂ ’ te de madeira replenado de terra de igual denominação á do mesmo Lugar; cuja figura lie uni quadrado, do qual o lado sobre o rio tem doua baluartes com seu terrapleno e doze canhoneiras.* o resto do perímetro lie um muro dividido em seteiras para a espiiigardaria, e o lado opposto aõ dos baluartes faz no centro um Redente. Externamente tem quatro Baterias: a l.'̂  de Saõ Pedro.* a 2 .°- de Saõ Luiz: a 3.  ̂ de Saõ Simaõ: e a 4.“ de Saõ Miguel: destas a 2.  ̂ e 3.  ̂ naõ podem fallar no tempo da enchente do rio por que ficaõ imrner^ sas. Esta fortiíicaçaõ íbi mal concebida; e está pe- ior conservada, excepto o Quartel e a casa da pol- vora: o seu mesmo armamento em artiiheria, que consta de 19 jieças de ferro dos calibres de 4, de 3, de 2 1 e de 1 3-, sõ apresenta 4 capazes de laborar. Dentro deste Forte ha um poço de pedra, que tem notável copiosidade de agoa nativa.
Saõ Joaõ do Cnito: Lugar dependente da-alçada da Villa de Borba, e fundado em 1802 sobre a margem esquerda do rio Madeira abaixo do rio Jamari em o sitio de uma Maloca de um Ca- pitaõ Mura plantada entre a praia do Tamandoá e a boca do Lago Puneam 140 legoas acima da 

referida Villa.O primeiro assento deste Lugar foi na boca do rio Jamari: Alistou-se em 1798 habitadores entre as faniilias Indicas do Rio Negro e entre os encarcerados nas Cadeas de Portugal com o desi- gnio de o constituir Villa logo que a populaçaõ o merecesse pelo seu natural progresso.No anno subsequente (1799) foi nomeado Ouvidor interino do Rio Negro o Doutor Luiz Piu-̂ >
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to de Cerqueira, e mandado exercer no Jamari as ftincçoens deste cargo com a especial incumbência de dirigir o estabelecimento desta recente colonia; que se julgou necessária tanto para facilitar a trans- laçaõ das canoas de commercio por um deserto duro, rude, 'selvagem de 490 legoas, que medeia entre a garganta do Madeira e a Capital de Mato Grosso, como para conter as incursoens dos Hispano-Americanos na parte superior do rio dos Pu- rús, e na de outros que descarregaõ as suas aguas no Amazonas
Dous annos volvidos este Magistrado reverteo enfermo á Cidade em virtude da licença impetrada para curar-se: e foi encarregado do commando do Registro, e de dar a eífeito as instrucçoens relativas aõ estabelecimento da nova colonia o Ca- pitaõ de Granadeiros do Regimento de Infanteria de Linha denominado da Cidade Marcelino José Cordeiro.
Este Ciliciai vendo que todos os que para ali hiaõ depois de 20 ou 30 dias de residência appareciaõ com o semblante desfigurado, e urna còr livida e hydropica na epidei’me do seu corpo: que de ordinário eraõ atribulados de febres intermittentes que os destruiaõ com obstrucçoens, hydropesias, inchaçoens, camaras, diarreas de sangue, inílamaçoens dos intestinos, do estomago, e ictericia, sendo menos frequentes as febres continuas, agudas, biliosas, e podres, scorbutos, errup- çoes cutaneas, e feridas ascosas, e accrescendo a tudo isto a esterilidade geral das mulheres, que estancava a propogaçaõ da especie, propoz e obteve do General do Pará a mudança de sitio: ò que elle para logo executou transplantando os que escapáraò no Jamari â truculência de um cünia
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inimigo da humanidade.
A experiencia mostrou depois que se no segundo assento deste Lugar os trasbordamentos do Madeira naõ motivavaõ as mesmas moléstias sobreditas tambern naõ deixavaõ de occasionar males pouco menos destruidores, e de fazer girar uma chusma de insectos, cuja mordedura suscitava chagas insanáveis.
O numero dos Colonos, que abandonáraõ o Jamari e formaraõ este Lugar, naõ transcendia o de 160 individuos de ambos os sexos: no anno de 1803 constava de 95: e d’ ahi por diante sempre a menos até reduzir-se actualmente a 9. O pro- prio Capitaõ, que se havia fascinado na escolha com a bella apparencia da localidade, ali fechou em 1803 o circulo de seus dias.Taõ melancólicas circunstancias, que uma sabia política e prudente economia podiaõ paulatinamente esvaecer, suscitaraõ no Governo a lembrança de confinar ali os individuos, que incorressem em seu desagrado ou em grave suspeita.
Saõ José: Lugar situado acima do Sitio da Capella na esquerda do Rio Negro 172 legoas a- eima da sua íbz sobre terra pouco empolada, mas que oíFerece ú vista tal prospecto que ilie dignifica a localidade.Compoem este Lugar 88 índios de um e ou

tro sexo.De 800 fogos, que ali existiraõ, restaõ 16.Os Missionários Car.melitas levantáraõ a Igreja, cujo Orago he Saõ José. lilsta Igreja desabou- se: os moradores fabricáraõ outra de folhagem, e exigua, porque também saõ elles extreinamente 
escaços de bens.

Senhora do Loreto: Lugar assentado dentro da58
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jurisdicçaõ da Villa de Thomar sobre um cabeçQ .tna margem direita do Rio Negro 165 legoas acima da sua foz.A denominaçaõ mais vulgar deste Lugar he a de Maçarabi. oDeste ponto para riba apresenta o rio penedos pelas margens e pelo meio: no porto deste mesmo Lugar ha cachopos e uma impetuosa, corrente, que incommoda e pede bom piloto pratico. Consta a populaçaõ de 11 Mamalucos, 5 Ma^ malucas, 43 Índios, e 64 índias.Foi de 700 fogos: numera 9.A igreja e a fabrica de anil e de algcnlao, tudo derruido.Os campos sem cultura.Ha dentro do districto deste lAigar na margem esquerda do rio um Sitio de José Monteiro íías Chagas chamado da Capella em razaõ da que elie constniio e inaugurou a Nossa Senhora do Soc^ corro: cuja Capella serve de Parochia aõs habitant tes de Maçarabi, Carmo, e rio Cauaboris, por estarem caliidas as Igrejas destes Lugares.No dito Sitio da Capella numeraõ-se 154 vi-, 
sinhos.Entre a foz do Cauaboris e o portello de Maçarabi demora a 5.'' cachoeira reclieiada de penedos, e no mesmo portello a 6."̂  cachoeira.

Santa M aria: Lugar sujeito a jurisdicçaõ da Villa de Moura, e situado sobre terra medianamente relevada na mai‘gem esquerda do Rio Branco ]6 legoas acima da sua boca mais oriental, e 72 
remoto da foz do Rio Negro.Fazem a sua populaçaõ 1 homem branco, .12 
MamaiucoSj 8 Mamaiucas, 131 índios, 1.11 índias

■ít: %

i íí !l
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e 1 mulher Curiboca.Numerou 65 logos: hoje 12.A Igreja dedicada a Sauta Maria he uma lastima : paredés descaiadas, portas e cobertura de folhagem.

No districto deste Lugar e na mesma margem esquerda do rio estaõ as roças de-farinha para provimento da Guariiiçaõ do Forte de Sao Joaquim.Este Lugar de Santa Maria foi plantado pelo Principal Prudente Gonçalves, o qual reunio os índios errantes tanto da antiga povoaçaõ de Santa Maria, que esteve assentada na margem es([uerda do mesmo rio perto do igarapé Jarani, como de outras povoaçoens derelictas, cujas localidades ainda saõ conhecidas entre os igarapés Ca- iamé e Tacune na esquerda do rio IJrariquera e proximo aõ igarapé Sereré na esquerda do rio acima da cachoeira de Saõ Filippe, e na margem direita do rio perto do igarapé Mocajahi ; e sendo ainda denominada praia do sangue a de uma delias onde os índios praticáraõ um grande mortici- nio quando se revoltaraõ, acolhendo-se depois nos últimos recessos da cordillieira, na qual de ordem do Governador Manoel da Gama os bateo o Tenente Leonardo José Ferreira, e conduzio pre
sos 75,Durante a vida do sobredito Principal a po- pulaçaõ tinha paulatino progresso: porem depois do seu fallecimento decresceo muito. O mato pul- lulou no terreno, que as palhoças occupavaõ.

Súõ Miguel do Iparana : Lugar de})endente da Villa de Thomar, e assenta<lo na margem esquerda ou septentrional do Ilio Negro 203 legoas acima da sua foz sobre um outeiro contornado de campos de viçoso pasto, que ao longe se remataõ
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em serros coroados de arvoredo esbelto.Onze MamatucoSy 7 Mamalucas, 36 índios, e 
44 índias, íbrmaõ a pop\daçaõ deste Lngar, que deve a sua inchoativa a(3s Missionários Carmelita- nos. Indies também fundúraõ a Igreja , dando-lhe por Orago 8aõ Miguel.

Jâ  naõ subsiste esta Igreja. E 800 fogos, que chegou a ter este Lugar, estaõ reduzidos a 4.Em 1'Qsto do mesmo ÍAigar patentea-se a décima terceira cachoeira apellidada CaldeiraÕ, que tem este nome pelo remoinho da agua, que parece sorve-la e depois a expelle com impeto. Por este theor bem lhe cabia a denominação de Cha- ribde.
)Sãõ Marcelino: Lugar sujeito a, jurisdicçaõ da Villa de Thomar, e situado sobre terra prominen- te á ribeira esquerda da foz do rio Xié, que jaz na margem austral do Rio Negro 234 legoas e J acima da sua foz.
Fazem a sua popiilaçaõ 2 Mamalucos, 5 Mamalucas, 20 índios, e 13 índias.
Fogos 6 : remanecentes de 400, que teve.A Igreja, que era dedicada a Saõ Marcelino,. }az lançada por terra : delia inda ha vestigios.
Senhora da Mazareth do Curiana: Lugar pertencente aõ districto da Villa de Thomar, e plantado na margem esquerda do Rio Negro entre Saõ Bernardo de Camanau e Saõ Gabriel da Cachoeira 197 legoas acima da foz do- mesmo rio sobre uma planicie grande e bella.
Tem ali morada, e contubernio 10 Mamalucos, 13 Mamalucas, 39 Índios, e 33 índias.Fog’os 6. Quando tinha 800 appareceraõ consideráveis lavras de anil e algodaõ, para as quaes aqiielias terras eraõ de grande aptidaõ.

Ihi.

ir> -
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A igreja descompaginou-se até aõs alicerces. O íieu Orago era Nossa l^enhora da Nazareth.Dentro do espaço, que medeia entre este Lugar e a cachoeira Cojubi demora a 9.“ cachoeira chamada as Furnas cm razaõ do profundo cí3vo , que tem cada um dos tres penedos de grande volume, que a forraaõ.
Saõ Pedro: Lugar sujeito á jurisdicçaõ da* Villa de TLomar, e situado na margem esquerda do Rio Negro 180 legoas acima da sua foz, sobre paragem vistosa, e pouco inferior á boca da rio Miuá, e fronteira aõ sitio, que occupoii o Lugar de Santo Antonio do Castanheiro Velho.Consta a sua populaçaõ de 11 Mamaliicos,  ̂12 Mamalucas, 32 Indies, e 41 índias.Tem 10 fogos depois de ali existirem 600.A Igreja foi dedicada a Saõ Pedro; constru- iraõ-na os Missionários Carmelitas quando estabe^ lecéraõ este Lugar, üm  incêndio fortuito a tragou. Os moradores levautáraõ outra de tecto de folhagem, e destituida do necessário.Entre este Lugar e o iiitervallo dos sitios, em que estiverão assentados os Lugares de Santo Antonio do Castanheiro Velho, e de Saõ Joaõ Ne- pomoceno do Camundé demora a 1,^ cachoeira.. Silves: Villa erecta em 1759 pelo Governador do Rio Negro Joaquim de Mello e Povoas, e assentada com a face para o Oriente sobre a fralda de uma colina adjacente a outra mais excelsa, coroada de magestosas arvores, em uma das elevadas ilhas de terra firme, de que está malhado o amplo e formoso lago de Saracá, que jaz 9 legoas para dentro da margem boreal do Amazonas, e neste deflue por seis diversos furos ou canaes, que lhe daõ ingresso, dos quaes o primeiro da banda.
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de baixo dista 38 legoas da faz do Nhamundá, raia oriental da Comarca no Amazonas..̂ ôsiçao em latitude e longitude o parallelo austral '-ZP 44V cruzado pelo meridiano 319.° 21'.Para esta Villa quando era Aldea de Saracá passâraõ os índios da Aldea da boca do rio Ua- tumá missionada pelos Religiosos Mercenários em razaõ da innumera praga dos insectos conhecidos: e o mesmo praticáraõ os moradores da x\ldea Ani- bá estabelecida na margem occidental da foz do rio Aiiibá defluente no mesmo lago de Saracá.A populaçaõ compoem-se de 73 homens brancos, 67 mulheres da mesma raça, 114 Manialucos, 152 Mamalucas, 427 índios, 775 índias, 13 Mestiços livres, 4 mulheres desta raça, 86 escravos, e 81 escravas.
Estes moradores salgaõ peixe, de que o Lago he copiosissiino: fabricaõ farinhas de mandioca: plantaõ arroz, algodaõ, cacao, café ; cujas ultimas plantaçoens foraõ começadas em 1774 nas margens dos sobrediíos canaes: e apesar dos assaltos, que Êiziaõ os Muras nas roças, vinte e dons moradores chegáraõ a contar em 1829, dezoito mil e nove centos pés de café, e 26^300 cacáoseiras. De- dicaõ-se particularmente á plantaçaõ do tabaco, que he reputado como preexcellente: elles arran- jao bem os molhos, e os adereçaõ de pennas quando os destinaõ para mimo.
A maxima parte desta gente vive nos seus sitios, e raras vezes busca a Villa.
Os domicilios estaõ dispostos de modo que formaõ um largo comprido, em cujo centro se alça a Igreja com a casa da Camera em rosto, e um caes quasi todo descompaginado.
As ilhas circunstantes tem genio para todo o

u
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genero de plantaçoens: e os mesmos canaes do Lago para o Amazonas, sao propriissimos para a  cacao, cafe, e algodao, que he iinissimo.
Toda a bondade destas terras he contrastada pela praga dos insectos, e dos morcegos.
^erpa: \  illa criada pelo Governador do Rio Negro Joaquim de Mello e Povoas em 175Í), e plantada sobre nina planicie larga e sobrai »eeira aõ rio de uma ilha jacente na margem esquerda do Amazonas, que lava a ribeira desta Villa 3 ie- goas abaixo do Aibú, quinto furo de Saraca, ou 48 iegoas acima da foz do Nhamundá confim oriental da Comarca no mesmo Amazonas.
Posiçaõ em* latitude e longitude o parallclo austral 3.° 3.'' cruzado pelo meridiano 319.*̂  9.̂Esta Villa foi uma Aldeã chamada dos Abacaxis : e outros também a denomináraõ Itacoatiá- ra, porque a sua ribeira se acha semeada de pedras pintadas e formadas variamente. Ella tevê cinco assentos: o primeiro no rio Mataura, con- íluenie do Madeira 25 Iegoas acima da Villa de Borba: o segundo no rio Canuma, que define no furo Urariá: o terceiro no rio Abacaxis, que também desagua no dito furo: o quarto na margem direita do Madeira pouco abaixo da boca do mesmo furo, a qual jaz 12 Iegoas arriba da garganta do Madeira, e da communicaçaõ para a boca do rio Tupinambaranas vulgarmente apellidada boca inferior do Madeira: e o quinto na supramencionada paragem de Itácoatiára.Quando se achava no terceiro assento foraõ- Ihe coadunados os índios Turiis; os quaes tendo pedido paz depois de batidos em consequência das hostilidades . por elles praticadas nas Aldeãs de Ca- 

num á e Abacaxis- se sujeitáraõ á condição, que
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hes poz em 1716 o Governador do Pará o Senhor de Panças de fixarem residência na segunda das indicadas Aldeas.Organisaõ a populaçaõ 60 homens brancos, 54 mulheres da mesma cor, 71 Mamalucos, 98 Ma- malucas, 171 índios, 210 índias, 29 Mestiços livres, 86 mulheres da mesma classe, 40 escravos, 
e 39 escravas.Teve 1^200 fogos em 1778, formando uma vistosa e ampla praça da feiçaõ de um parallelo- gramo. Conta hoje 42 fogos.Os domiciaos, a casa da Camara, e a Igreja tudo tem cobertura de folhagem.O Oi'ago desta Igreja he Nossa Senhora do 
Rosario.Os moradores fazem venda de peixe seco ou salmoeirado, de café, guaraná, tabaco, manteiga de peixe boi, e de tartarugas, de epie ha muita copia, e saõ corpulentas ; e vaõ á espessura buscar as suas produeçoens mais cursaveis no commercio.As terras saõ aptas para café e tabaco, e também para quadrúpedes do genero dos ruminantes.O porto da Villa he profundo mesmo na proximidade da terra : e tem na sua frente uma cor
renteza ypraginesa.

Thcmar; V illa erecta pelo Governador do Para Francisco Xavier de Mendonça Furtado em 1758, e situada em uma laiga e beila planície sobre a curvidade de uma enseada na margem direita do Rio Negro 120 legoas acima da sua foz. A dita planície da banda de cima da Villa eleva- se gradualmente, e forma altas barreiras.Posiçaõ em latitude e longitude o parallelo meridional 16̂  cruzado pelo meridiano 313.° 32áA sua primeira íündaçaõ foi na mesma niar-

rtviú
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r^ - gem p§rto da fbz do Rio Chiuarà, © affrontada com a ilha Timooi.Esta Villa ioi anteriormento Aldea de Ba- ïaroâ.Î/onsiste a popivlaçaõ ©m 69‘ homens forancoí  ̂4 mulheres da mesma raça, 72 Mamalucos, 79 Ma- malueas, 90 índios, 112 índias, 2 Mestiços, 3 mulheres desta classe, 2 escravos, e 6 escravas.Numero de fogos 13.Em 1779 contava 7̂ X) fògos dispostos em très ruas: das quaes a mais próxima aõ rio sofria rui- Ba porque elle desmorona» aterra, que amolleee e 

quebra.A casa da Camara e €adea, e os mais edifícios menos a Igreja saõ telhados com folhagem.Desmancháraõ em 1823 a Igreja }>ara fabri
car outra. O seu Orago he Nossa Senhora do R o  
sario.Os moradores applicaõ-se âs culturas de c a ^  © cacáo; e tiraõ salsaparrilha e cupauba d© ri<? Atauí, que deflue no rio Padauari, cuja boca de-̂  mora diante da Villa na margem esquerda do Rio Negro. Também fabricaõ cordame de piassaba.A terra he vertente em copiosas aguas, e tem genio para a mandioca e frutas:- e entre estas muito se distinguem pelo tamanho ç sabor os anana- 
zes e abíos.

Tiiaiãnlins: Lugar dependente-da Villa de Uii- 
vença e situado na íoz do rio Tunantins, que descarrega as aguas no Amazonas i)ela sua margem septentrional 256 legoas acima da lòz do Nha- mundá, confina oriental da Comarca no Amazo

Habitaõ este Lugar I homem branco. 1 miiw 
lher da mesma còr  ̂ 10? MamaluGos  ̂ 12 Mamalu-59
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cas, 19 índios, e 2!̂ ’ índias. E  saõ os que restaõ de 195, que existirão em 1825.Tem 17 fogos.
Fundou este Lugar José Antonio de Moraes, e lhe fez uma CapeÜa coberta de palba, que dedicou aõ Espirito Santo.
Tabatinga: Lugar situado sobre terra alta 3 braças, e plana, e fendida por igarapés em tres íaxas um pouco alagadiças na beira esquerda do Amazonas, onde eile assas se estreita 2 lego- as acima da embocadura do Javari, e 314 acima da foz do Nhamundá, raia oriental da Comarca no Amazonas.
Foi assentado pelo Major Domingos Franco em 1766. He o final termo da Comarca e da Pro- vincia do Pará aõ Occidente. Goza-se ali aura saliítifera, e um prospecto elegante: vé-se da parte debaixo a boca do Javari, da parte de cima as ilhas de Xanarié, da parte da espalda do Lugar a planicie estendida, e aõ pé o írustraneo esforço, das correntes do Amazonas em aluir a muralha nativa que reveste a ribanceira defrontante com a Igreja.
A posiçaõ geográfica deste Lr^m’ liC'o parallele austral 4.° 14.:' cortado pelo meridiano 308^
A populaçaõ compoem-se de í homem branco, 1 Mamaluco, 3 Mamalucas, 45 Lidios e 42 ín dias. Reduzio-se a isto um Lugar, que em 1825 tinha 336 visinhos, e anteriormente muito maior numero.
lodosos habitaeulos saõ cobertos de palma. Desta também o he a Igreja, que foi consagrada a, S.HÕ Francisco Xavier.
As terras saõ escuras, mas no amago siiccosas,
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e aptas aõs animaes ruminantes.Pouco antes da plantaçaô deste Lugar no mesmo anno de 1766 tinha estabelecido ali o Alferes Francisco Coelho, Commandante do -Registro da Villa de Saô José do Javari, um Destacamento composto de 9 Soldados e uin Sargento, para ver e registrar as canoas, que vogassem para a Povoaçaô Castelhana de Nossa Senhora do Loreto, ou outras do governo subalterno de Mai- nas e do gerai de Quito: porque havia observado o dito Alferes que remontavaõ o rio algumas panoas sem procurar o registro da Villa.O Governador do Pará Fernando da Costa de Ataide Teive naõ só approvou a medida da- quelle Commandante do Javari, mas ainda pare- receralo-lhe o sitio idoneo para defender o passo aõs Hespanhoes mudou para elle o Destacamento da Villa de Javari, e fez alçar debaixo da mesma denoniinaçaõ do recem—plantado Lugar um Forte: o qual foi construido na parte mais pro- minente da plaiiicie em rosto do antigo Quartel 
ào Commandante, mediando entre um e outro uma larga área. Aõ lado esquerdo deste Quartel, que he coberto com telha, está o rio: e aõ direito jazem a Igreja, os Quartéis dos Soldados, um arruinado e outro principiado, e os restos de uma Casa e Armazéns erguidos pela Companhia de Com- mercio a fim de tecer por este interposto estabelecimento os tratos e contrataçõens tanto com os habitadores do Alto Amazonas, como com os Hispano-Americanos. Estes edifícios erao acobertados de telha e bem construidos: os seus resíduos du- ráraõ até aõ anno -1827, e entre elles as portas e 
as ferragens imlicavao,_que i\ao Unha haviüo po- 
breza na sua fabricaçaõ.
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o  Forte he æbi «xag®no drj*figidar (de íoaíiei- 
m g r o ^  de 7 paljaos de projecçaõ v»erífeieal, e  dtiStÊtuido de irepai^ krterjio, de palissada, e d e 4âŝ  páaaaadsi: íseiT<eM de fosso de inaia j^rfee (O rto, -e da eiífcra a ctM’tadbLra, f]ii<efaz.® mesmo «io, ie <qme m ette por .eÜIa íMma lexi îiia corrente gtisoîdo eoacíkec eátttre a t e ’da desta cortadiara *e o Forte existe wm mato densissimo.

Â ov e peças (de artdheüda foe rtoda a ibrça (Om armaniento desta »especie, t[ii<e alilâ se acha; cpiaÉro de ibronze. do calibre e  duas de ferro do eaiii-̂  bre iiEn, estaõ no recinto do Forte, le d de broB:*- 
jíe d® calílja-e 1  ̂ cavalgadas lem cepos j'imto .á porta do Quartel do i3ommaadante, © (jiial ;Ho anao de 1627 ate iiaõ tinha .uma bandeára joara alçar no seu chamado Forte.

V ilki .Ã̂ ova da jRamhãi Missaõ sàstuada sobre 'terra medioeremenjte alta de uma dlha pertencen-- te aõ systema de ilhotas jacentes ao- longo da ri^ heira austral do. Amasíonas «entre iQ ítío. Madeira e 
Jô rio i  opinambarauas: cu^a ilha ,do lad®, ©m que «e acha engastada a Missaõ he lambida, pelas cor  ̂frentes do Amazonas^ que lhe daõ :um exceMente po.rto^ -e pelos oiutros lados 'he lavada por >uma p^rçaü de aguas derivada do furo .oiji eánad ü ra- «•ia e chamada •viilgarmente rio Ramos, que.divi^ -dindo-se cm dous braços eiatra no Afenazonas por ciíma c  por baixo da mesima ilha,, a iqtial demora 1*2 degcas acima do rio Mliadaiundá, conáim oriental da Gomarca no Amazoucts.

Alii moraõ 63 homens ibrancos,. '60; miullacres da mesma co»r, 68 Mamailucos, 7.3 Mamalucas, -4/1 dijílianos, 49.9. indianas, B 7 ‘ iMestiços iívTies, -®9 muMicres da mesma raça,. .58 lescaiayosj e escravas.

fí-
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M\i®aei© de ábgos 30(>: todos m  j£OMC»'ia lluados com palmas.
A Ig r(^  de tóha e dedicada a Nossa Senho*» ra do Carmo.Os moradores cjiikivao mandioca, café, ca- cáo,̂  giiarana, tabaco, e algodaõ. No Mino de ISííD as roças de 89 lavradores contiiihaõ 114$4G0pés de café, 66^^090 caeííoseiî aSj e 1^090 pés de al* godaõ.Esta Missaõ he o nltímo Povo da Comarca nos seus confins orieataes, e sujeita á jurisdicça^ ■ da ViMa de 8ilve«. Ella deve a «na inchoativa oioi fwimoráial assento a José Pedro (^ordovil, q-ue em 1803 congregou um certo numero de Sylvi- coias Maués e Mondriicus atrakkJos com dispen- <lio se« >e trabalho, e Jhe deo o nome de Topi- nambtarajias que .quer dizer Topinambá aaõ reiv íiíjdeiro: oujo nome foá mudado pelo Governador ■ do Para o Conde dos Arcos para a deaominsçao actual quando a estabelieoeo ampliando os descir laoejatos, e encarregando de aggregar aõ redil da igreja muitos Gentios o Carmelita Frei José das Cbagas, que entaõ missionava a Povoaçaõ de Ga- 

jmmá.Em 3 de Síc4embro de 1818 vinte e nove moradores sub.screvéra(3 o .seu nome ena uíua liçtaõ, q:ue endereçaraõ a El-Rei paaa que .sublimasse esta Missaõ m graduaçaõ de Villa, obrjg^H- .do-se telies a edificai* á sua custa Casa de Camara e Cadea. Também na mesma petiçaõ to - .taraõ de acompanhar a  Camara da Villa de Sidle s  e dezenove visinlios »da mesma Villa no íseu pedinuenl» aõ Throno .de ser oonstitólo o Gor verdso subalterno da Capitania do Rio Negro em 
■Governo Geral, e de ihe jcàar Uin̂a Jiuata
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de Fazenda, e de promover para este novo Governo o Major do Estado Maior do Exercito Manoel Joaquim do Paço, que entaõ era o Governador d’aquella Capitania.A ilha em que está erguida a Missaõ, naõ différé das outras do Systema em ser por maravilha fértil: todas saõ uns torroens, em que a riqueza natural provoca a actividade do homem. Se elle por meio de uma doutrina rural bem entendida fizer uso industrioso de tantas producçoens da terra e das aguas poderá naõ só tirar mui copiosos uteis, fartando a necessidade com a abun- dancia, mas ainda enfastiar o appetite humano com a superfluidade.
Uatimá: Lugar situado na esquerda do rio XJatumá 5 legoas acima da sua foz; a qual demora na margem septentrional do Amazonas ulterior das altissirnas e bellas barreiras de Cararaucó, e 30 legoas acima da boca superior do Nhamim- dá, confim oriental da Comarca no Amazonas.A íundaçaõ deste Lugar e de uma Capella de palha, mas limpa, e dedicada a Senhora Santa Anna, foi concebida e realisada por Crispim Lobo de Macedo em 1814, o qual obteve do Bispo Dom Manoel de Almeida de Carvalho uma Provisão para levantar a dita Capella.
Os moradores saõ os Sylvicolas Pariquis, que o fundador do Lugar attrahio para o formar. E lles extrahem das florestas breu, oleo de cupaúba, plantaõ  ̂ mandioca,- pescaõ e caçaõ com muita industrial naõ se occupaõ no cravo nem guaraná, havendo um e outro em copia grande nas matas do rio. Esta gente boscareja usa de uma facha de 3 dedos de largura em ambas as pernas obti- 4la na epiderme por meio de uma precinta: e ás-
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sim aquella parte he meiios baça que o resto do corpo. As mulheres tambem observaô esta moda. f f Í

He a pomarca engastada de 8 Villas, 40 'Lu- gares e 3 JVIissoeiis.
A pluralidade dos habitantes vive fora das referidas Villas e Lugares em palhoças embrenhadas nas florestas, e em palhoças de’girao situadas em iihas mais idoneas paî a vivendà de animaes aquaticos do que de homens: e muitas vezes algumas dessas Povoaçoens estaõ quasi ermas como observaraõ em 1820 uns viandant.es estrangeiros na Villa de Barcellos, onde naõ viraõ mais criaturas do que um Preto e um caõ, porque tudo 

0 mais estava pelas suas Roças.

TABOA RECAPITULATIVA
H a populaçaô da C omarca do 

R io N eg ro .

Idígar da Barra.

'Moradores livres Escravos . .

Moradores livres . Escravos . . . .
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JLugar dû ^^eUos,

Moradores livres 
Esoravos . . . p 3 4  S S

hugat de Æv)amem,

Moradotres livres Esoravos. . . . r* » gâ04 
ê  4

Villa de Bnrcellos.

Moradiorea l iv ra s .......................... . ^40âEscravos ..................................................  ^ 4 4

Tjiigar da Boa F h la  no Rio JVegro» 

Moradores livres . , . , . . , . ^118

Lugax da Boa Visia no Amazom$, 

Moradores liv re s .....................................^100
VW>a ck Borha,

Morad.ores livres . 
E^crayos.................. g  47

Æssad ck Gamma,

Moradores livres Egcravos . . . .
^ 2 3  O
^  8 .
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Lugar de Carvociro,

Moradores li^Tes . . .  . . .  . . .  . 7 7 7 
Lugar de Castanheiro J\ovo.

Moradores livres . ....................... , . . §154
Lugar do Carmo no Rio JSTegro..

Moradores l iv r e s ........ V .....................§ 75
Lugar do Carmo no Rio Branco,

Moradores l iv re s ..................................§155<■*
Lugar de Castro de Avelaim 

• ■*Moradores livres . . . . . . . . . . .  § 57
 ̂ î Villa de Ega.

Moradores l i v r e s ..........................   §384
Escravos.................................................... §

Lugar de Fonte Boa.

Momlores livres  ...................... §280
^Escravos...................................... ...  • • • S ^

MíssaÕ de Jatapû.
g f? < '* '

Moradores livres . . . . .  « • . - o §35000
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Í A t g m '4ê Larntdonga,

IVIoradores l iv re s ...................
Ei^îravos................................ ... $209 

1

M ssaõ de Mams,

Moradores l iv r e s .......................................1^564Escravos..................................................... ^ 6 3
Moradores livras xla E ^^ lla  do Bom Ketiro.gl 18

Villa de Moum,

Moradwes livres . . . Escravos....................... $sm
$  17'

Lugar'de Moreira.

Moradores livres 
Escravos . . . . « • » $ »

• *

^235 
1

Lugar de JVagmira.

Moradores livres . . .Escravos . . . . . . » • P 4 4
$  2

Villa de Olivença.

Moradores L iv re s .....................Escravos . . . . . . . . ®4-30
#■ ■ 15

Lugar de Polares.

Moradores livres . . . . . •Escravos # « 1) » w « •

if/m

t

\I-

It
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Sobre a  P ara^ 
iMgar de Santu *^nna,

M oradopes’livres-  ̂ . ^  45
iMgar de Santa Barbara.

Moradores l i v r e s ..................................   ÿ l2 2
Lugar de Sad Bernardo da Camanau

Moradores l i v r e s ...................................................... 42
Lugar da Senhora das Caldas.

Moradores l i v r e s ............................... ^ 58
Lugar de Saõ Filippe.

Moradores livrçs ........................................... S
■» “»

L um r de Saõ Gabriel da Cachoeira.o
Moradores l i v r e s ................................................ ^144

Lugar da Senhora da Guia.
Moradores livres . . . .  . . . .  S127

Lugar de Santa IzabeL
Moradores l i v r e s .......................... ...  • • #466

Lugar de Saõ Joaquim.
Moradores livres . • * ....................... ......  #  ^ 4
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mLugar de Saõ JoaU Baptista do Mabé.

Moradores livres . . .. . . . .  . « . $  6̂ . *

Lugar de Sííò Joaquim do Coani.
Moradores l i v r e s ..................... ..... ^12^;

Lugar de Saõ José de Marahitanas. 
Moradores livres . . . . . . . .  1̂59̂ ^

Lugar de Saõ Joaõ do Crato
« i.Moradores livres . . . . . . . .  .  $  9 j

Lugar de Saõ Jósê.
Moradores livres . . . . ’ . . . ' $  ' S h . .

Ltigar da SenJwra do Loreto, ou:Maçarabi.
Moradores livres . . . . ,

« Sitio da Capella,
^123:

Moradores livres • • « ^1Õ4,
Lugar, de Santa Maria. 

Moradores livres- • •

jr..
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lAigar de Saô Miguel do Iparana.
M o r a d o r e s  l i v r e s . .  .  .  .  .  ^  ^  .  ^ 9 8

Lugar de Saô. Marcelino.
M o r a d o r e s  l i v r e s ...................................................... ........... .  I  4 0

Lugar da Senhora da JVazareth . do Curiana.
M o r a d o r e s  l i v r e s  .  .  .  .  T *  ̂ ^  95

Lugar, de Saô Pedro.
. M o r a d o r e s  l i v r e s ....................................................................  T  ^  §  9 6

Villa de Silves.
M o r a d o r e s  l i v r e s  .............................. .  . . .  .  .  Î $627
E s c r a v o s ' .................................................... .............  .  ^ 1 6 7

Villa de Serpa..
M o r a d o r e s  l i v r e s  .................................................................................. ........... $729
E s c r a v o s ....................................................................................................................................... $ 7 9 '

Villa de Thomar.
M o r a d o r e s  l i v r e s  .  .  .  T  '* I ,  T, .  $ 4 6 1

'  E s c r a v o s .......................................................................................................................................^  ^t

Lugar de Tonaniins.
M o r a d o r e s  l i v r e s .............................................................................................. ®
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ÍAigur da Tabatmgâ

Moradores l i v r e s .......................... ..... . $  92
Missàõ « f e  Villa J^om da Rahiha,

Moradores livres ^E s c ra v o s ..........................; . . . .  g 90 -I

Lugar da UaMmâ,

Moradores livres ^3^2
tv

Todos os moradores livres da Comarca 17^881 Todos os E sc ra v o s .................................. ^962
íc
l

Totalidade dos moradores . . . . .  18^843 [áei ß
if COEÜí
r i! ̂  ?Ki 1̂ ;?,

R e CAPITU^IÇAÕ  Í)A PoPULAÇAÕ
DAS TRES C omarcas.  ̂1,- r,

f . « Ë0
Comarca de Belê n do Pará.

fâo
Píí'Todos os moradores livres . . . . .  91 $307 r em- Tódos os escravos . . . . . . .  26$975 I ilç|,',7

Comarca de Marajó,
!l

'M

Todos os moradores livres . . . .  10$689 Todos ofe escr-avos í2$04ôB]^j.



^BRE O P ara’ 
C m n m r c a  d o  M o

Tocbs os moradores livres . Todos os escravos

M assa total  dos moraOores 
DA P rovíncia do P ara ’

Moradores livres Escravos . . .

. 17g881

110$877 â9$977
Totalidade 149^^854

■ '4 ,

T. N. B, Na totalidade dos moradores livret àa Província estaô comprehendidos S2^7él Indios 
de ambos os sexos.II. N. B. O numero de escravos he mui pouco mais de um quarto da populaçaõ livre : pequeno para o trabalho material da Provincia, e grande considerando-o debaixo das mesmas vistas do Baraõ d’ Humboldt, o qual no seu Ensaio Politico sobre o Reino da Nova Hespanha Liv. Cap. l.°  pag. 221 dando aõs Estados Unidos um milhão de escravos, que diz ser o sexto da popitla- çaõ livre, considera embaraçados os mesmos E stados. E nestes termos o numero de escravos nó Pará he superior aõ d’aquella parte da America em proporção das respectivas populaçoens livres 
de um e outro paiz.III. N. B. O calculo da superfície da Comarca do Rio Negro dá o nunlero de 76y'̂ 884 légoas quadradas: e querendo-se determinar a relaçãó que tem esta superficie com a povoaçaõ se acha^ ra (pie ella he a de o,24508 habitantes por legoà
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quadrada, quociente decimal da expressão 18^843
76^884 'i

A lima tal força numérica de uma populaçaò disseminada em um terreno, que se acha com el- . la na expressada relaçaõ, bem se pode applicar o que disse Virgilio descrevendo o naufragio da náo de Oronte quando o heroe da Epopéia sulcava o mar Toscano.
Apparent rari nantes in gurgite vasto.Poucos nadar se vem na amplidaõ do mar.IV. N. B. A amiexaçaõ dos números dos Povos das tres Comarcas mostra que se achaõ engastadas no vastíssimo solo da Provincia do Gran-Pa- ra 44 Villas, 6 i  Lugares^ 11 Freguezias, e 7  Mis- €oens.

Recapitular, aõ numérica das Povoaçõeŝ  
Fogos  ̂ e Hahitantes da Comarca 

do Rio JSTegro,

Rios Povoações Fogos
Negro . . . , 20 . . 552Branco. . . . 3 . 47Uaupes . . . . 1 . 11Xie . . , 1 . 6Amazonas . . . 13 . . 876Madeira . . 2 . . 36Canuma 1 . . 180Maucassu . . . 1 . . 282 

. 17Furo Uarira . . 1 .

'3

li:'

Habitantes
8g031 §697 §122 

§  4 0



T TJatumá 
G Jatapú . ,

Totalidade .

S obre o P ara’,
1
1

51
N. B. No anno de 1788 o numéro de fogos da ) Comarca era 29^568: perdeo ella 27^521 no tem- po volvido entre O indicado anno e o de 1832.No numero dos habitantes naô está encerra- J  do o dos escravos: elle he o mesmo que ja iicou î înscripto na Kecapitulaçao da Populaçaô das très  ̂ I Comarcas.

. . $ iS 5  

. 17^881

T A B O AK'
D as distancias da C apital do P ara* 

a’s P ovoaçües da C omarca do 
R io N eg ro ,

Í  Da Cidade do Pará ás 
{ Povoações seguintes.
V Aõ Lugar de Airaõj Aõ Lugar de Arvellos - - - - -■ Aõ Lugar de Alvaraens. - - - -Aõ Lugar da BarraI A Vii Ia de Barcelios - - - - - -\ Aõ Lugar da Boa Vista - - - -Aõ Lugar da Boa Vista na foz do IçáÁ Villa de Borba - - - - - -Á Missaõ de Canumá Aõ Imgar de Carvoeiro - - - - - Aõ Lugar do Castanheiro Novo - - Aõ Lugar do Carmo - - - - - -Aô Lugar do Carmo do Rio Branco -61

Legoas
320350404278361424467283265
429436
364
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A

AAô
4AAo
AAÕAüAôAôAôAôAôAôAôAô
Aô'AôAôAôAô
Aô

m ^

AôAôAôAô
^ ô
4'.

de. CJastro, de Avelans
Villa dp ~ -» - -Liigar de Eoiate Boa. - Missiiô do díitapú - Lugar de Lamalonga - -
Missaôi dp; Mauds -r -  Villâ: de Moum ■Lugar; de M oiew  - — -  ̂ ^Lugar de INogueira. ^Villa dp Qlivença -i -  - n -  ̂ -Lugar de Pojares -> ~ -Lugar de Santa Anna - - - - *?Lugar de Santa Barbara - - - -
Lugar de Saô Bernardo de Camanau > Lugar da Senhora das Caldas - - -
Lugar de Saõ. Filippe - - -- - lAigar de Saõ GafedeL da CaelioeÍE.a - Lugar da Senhora da, Giuia - - - Lugar de Santa Izabel - - - - -
Lugar de Saô Joaquim, do Rio; Branco, 
Lugar de Saô Joaô Baptisa, dó Mab4 - Lugar de Saô Joaquim do Cuani 
Lugar de Saõ J.osd< de Marabitaaas - Lugar de Saô Joaô db Grato - - -
Lugar de Saõ Jô se- - - - - -Lugar da Senhora do Loreto ou Maçarabi - - -Lugar de Santa Maria - - - -
Lugair de. Saõ Miguel do Iparana * Lugar de Saô Maixíelino - - - -
Lugar da. Senliora. da Nazaieth do: Curiana - -- - -  - - - -—Lugar íle Saõ Fedroí - - - ■> -Villa de Silv:es - -  - - - - ->
Villa, dfe Sfcrpa - -  - - -

4-^asa435
401238
37a
391485í
3 5 4
4 8 4481
469
445489
475493J417430̂ ’

- 482
423448
441
348479
51Vè

4 IÎ

F-e
(1’-

473456
2 3 2
2 3 B



S-ÒBRÊ IPaÍRÂ̂
A Villa de iW m ar - - - ^ -
A ô  Lugar do Tunantins - - - .
A õ  LugM’ d’a- febátihgk * - -A Missaõ de Villa Nova da Rainha 
A õ  Lugar d õ  Latdmá -  -  -

896461526217240

TABOÀ.

dístíí ĉtas da GaÎ itai. d a  pRòvr^crA 
a’s suas F ortalezas e RÈ̂ òíslciÉrò̂ .

Da Gidàdè dô PàVâ áõSpdhtòs i^uintès. Lêgòé&.
Aõ Forte de Nossá í é̂hliíoVá Í aS IVÍèVcfs 

da Barra da Cidade de Belem „ ~ - - - IJAõ RegisM) dé SaS’ JààÕ de Atóguaia - 115 
Á Praça de Saõ Jose de Macapa hindo 

pela Ponlh dé Mâtiarl: - - - - - - - e hindo pelos BreVès - ~ r - - -Aõ Forte de Santo Antonio e Registro de
Gurup^ - - ^Aõ Forte de  Saõ José da Barra uo Rio Negro -  ̂ - 278Aõ Forte de Saõ Joaquim do Rio Bmico 430 Âa 'Fórté dèSâd (Jabrfêl da Cachoeirá  ̂ 4 /o Aõ Forte de Sàp Jo^e de 'MaV^iitaínâs - ■ Aô F m -  Saõ rraM sdò XsrrteV 'da
Tabatingá ' - * • » - - - - -
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L IS T  A S  H Y D H O G R A F IC A S .
D o s  R i o s  D A .  P r o v í n c i a  d o  P a r a ’  q u i í

T E 3 I 3IA IO R  N U 3IE R O  D E  D E F L U E N T E S »

Mvertencia.

A  enumeraçaÕ dos Rios e Riachos ou Igara^ 
pés, que arrojaõ as suas aguas por uma e outra 
margem de cada um dos Rios descriptos nas se
guintes Listas hydrograíicas, he feita na mesma or
dem naturat, em que elles* se apresentaõ a quem  
penetra pelo rio acima.

N aõ vaõ mencionados nas mesmas Listas to
dos os esteiros e igarapés porque sobre ser o seu 
numero inexprim ivel uns naõ tem nome, e outros 
SRÕ apenas conhecidos de alguns moradores do dis- 
tr-icto: e por conseguinte seria vaõ çsforço querer 
relatar o seu numero infindo,.

L ista, H vdrografica I.
Jlios e Riachos  ̂ que engrossaò o  

liio Tocantins*

M argem direita 
ou

Oriental.
M argem esquerda 

ou
Occidental. >•

)
Icat:ã> riacho, que Çrmmjo; riacho. H e

tem, defronte da boca habitado. . »
urna ilha povoada, a qual Tapau—iicú: dito»
dao o nome de Tauaré, T em  moradores.

J..:;
Lv'

lIU'

I fSi'ü'jî 
-c.

k:,

S - ■



S obre o P ara*.
fljargem direita 

ou
Orienta).

Limaõ: riacho. H é  
habitado na boca.

JVIatacurá: dito. H e  
povoado até perto das su
as vertentes.

CachoeirinJia: dito^ 
que assinr se  chama por 
defrontar cora ura a pe
quena cachoeira, que jaz 
acima de Matacurá. T em  
moradores.

Patos: riacho. H e  
mais povoado que o pre- 

I eedente.
JLrapera: riacho.
Murú: dito. Já naõ. 

 ̂ tem a povoaçaõ de A ru- 
; ans, que ali se formou em 1793.

riacho.
í Caganxa: dito.

JpUh^ga: àiio.
dito, que  

j desemboca -defronte da 
: cachoeii]ar do mesmo no- 
I me.. <r

M(icamn: riacho.
Jacundá: dito. H e  

habitado de índios.' do: 
mesmo nome.

Pirabanha:. riacho.

M argem esquerda 
ou

Occidental.
Tabatinga: dito. H e  

povoado.
Tnicará: riaclio.
Ilha dos Santos: di

to.
Caraipt: dito.
Mucíiroca: dito.
M nas: dito, que de-  ̂

fronta cora o sitio de Ar
roios.

Arara-m iri: riacho.
ãrara-grande: dito..
Jlrapam: dito, fron

teiro á sexta cachoeira^ 
remontando o rio.

PucuruM: riacho.
Sad Miguel: dito.
Remansinho: d ito ,

que tem a boca, na parte 
superior da oitava cacho
eira na subida. , .

Pirocaba:, riacho.
Agua da Saude: di

to assim denominado por 
seremvas suas ,aguas me- 
dicinaes segundo a opini
ão dos que lhe impozeraõ 
este apellido.,

hLado vermelho: ria-»
.w .̂ 7 'cho, que conduz a um 

lago deste nome. H e ha^



ill m  öiiOí46iitaJ.
JSrètfB: dito.
Surubi: dito.
jk!âtU)d\ĵ h>es Bran

ds: rio divisor das Pro- viiicias do Maranhaõ de Goy^z : sai dös campos áe Pastos Boiis, e í¥ôlffj»̂ 'bí)cá SL< it»à <la Co- roBüa. Î *a stí-a íóí? píaíi- íou o Governador dá se- giaíida dás Pi^ovincias lô^tcroôádáS FerHaiiíio Dfelgadò Frek’e d'e Gasti- tillio ösiii Presidio protector do Gotiimercio è iiá- vegaçãõ.
Manoel Mt^s Pe- 

qneW: rio.
Soiio: dito, tjuè hc hábitâdo pelos Grétitiós Cherentes, é ChaVantés. rio.

ou

tcaiIÏ

!«■Gt

feítado do'Gentio Cupé- lobo.
Táècmtiias: riO, que desagua áCima da ea<̂ 5̂ - 

eira=Boquelfáõ do ifi === .
sãfaguaki: dito, qu^ dirige a Mato 'Grosso se

parando esta Piwiócià dá de Goyaz pelo Oriente. Sessenta tegóás aci- mà da sua foz lunà assas lòíiga ilha chamáda iÍO Santa Anna o biparte: % perpa^ada ella o i*io to- ïrtà o nome de rio grande; elle he habitado deGCn- S‘, Gáiàposy Tapiraqués e Oiitroá'. 
Tem campos è matas; estas saõ ábühdanfeés de caca e ée èaátahha tloce.

s©é seué àres sá^ pouco saudaveis. 3^esté rio de- semboeao òut¥òs hinítos.
Lageado: riacho, qtfè extrúhé 0 nome dà cacho- eífa, que lhe àtfávèssa a béèa; ^  •
CanabriXmi ríó 

ceBítádé éOffi 'eê sgüáfe dos



■j

PiklU .̂
Míárgem direita 

ou
Oriental

Trairas; rioS Taboca e Santa T h ^
Æmaŝ : rio, que dî- reza.mana de uma das serras 

cb Chapada Grande.

Ma®g©p esiqiierda' 
ouOccidental

Curt'îoâà: rio..riaehofc
Æ'apJba: ditOi dito.

N̂ ota.
f^siça^ geograíica da foz dô  Tuca-ntins o pa-' rallelo aiitral i^. 5õ.  ̂ cortado pelo meridiano S^7^. 

âsí-'. ei#a foz da Capital do Pará 31 lè«̂ o- as: e tem 8§998 braças craveiras de- largura. Kí* lôí abraça uma ilha, da qual o ap^>8ílido lle ilra- rahi: chamaõ bahia do Limoeiro a pai*te da mes^ ma fòz que fica aõ Oesnoroeste, e â que §ca no rumo opposto daõ o nome de Marapatâ.Ma-sce este rio na serra dos Veadeiros da' Chapada grande do Brasil, e corre ad Norte des- penhanuo-se pela parte oriental da Capital de- 
G h>V áz naõ mui distante do rio Farnaiba; do qual- está sepamdo por umas campinas femlidas de muitos riaclxos;, que acabaõ formando todos os rios,, que vaõ desaguar no Oceano pelos campos do Ma- ranhaõ^ Gumá, e Gaite; cujo sertaõ entre Par- naiba e o Tucantins pode ser atravessado em ip  dias; de jornada segundo afirmaõ os que o tem tii-

A  dita Chapada grande principia entre a barrai do rim Pàrnaiba da Plroviiicia de Piauhi e a
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Serra da ïbiapaba no rio Camosi Provincia dü Seara; corre do Norte aõ Sul declinando aõ SE, forma as minas dos Cariris, busca o rio de Saõ Francisco, em cujo alveo ergue a ingente cachoeira de Paulo Afíònso, e para a banda da Bahia apresenta os territórios betados de ouro da Ja- cobina, do Rio das Contas, do Fanado, do Serro do Frio e das Geraes: daqui volta para o Norte e forma o Paracatú, as minas da Provincia de Goyaz, e as vertentes do rio Preto, Irusui, Par- naiba, e termina entre o Pará e Maranhaõ estendendo—se a Leste do rio Tocantins.A maré neste rio sobe 42 léguas acima da sua foz: distancia, que fenece pouco abaixo da cachoeira Tapaiunacuára.
Na embocadina do Tocantins a cor das aguas, he verde desmaiada: e elias saõ mui çristalinaç em um copo, e saborosas.
Quem desta embocadora o remonta acha qu© o seu rumo he a siisudoeste e aõ Sul.
As cachoeiras começaõ a empeçar o rio de AI- cobaça para cima, e denominaõ-se ; a Tapaiu- naciiara: a 2.« Guariba: a Vita íeterna: a 4.  ̂Tucumanduba: a 5.a Uerápepõaquima: a 6.a Cu- nauá: a 7.a Pitáòca: a 8.a Chiqueiro; a 9.a Inferno: a lO.a Furo da Itaboca ou Arrependido: a 11.a Tortinho: a 12.a José Corrêa: a 13.a Cachoeira grande: a 14.a Apinagé: a 15.a Cajueiro; a 16 a Capellinha : a 17.a Valentim: a 18.a J\Iandupixu- na; a 19.a Puraquecoára: a 20.a Praia alta: a 21.» Bof|ueiraõ do Tauiri: a 22.» Seco grande; a 23.» 

Deíuntinha: a 24.» Tauirisinho: a 25.» Mãi Maria: a 26.» Serra quebrada : a 27.» Seco do Curuá, a qual he o limite commum do Pará e Goiaz.Antes desta serie de pachoeiras ha uma no-

fP V.

r
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iminada Cachoeirinha, que demora contígua aõ. rio Matacurá. Era todas ellas nasce um arbustosinho aromatico e semelhante aõ alecrim na forma com llorinhas pouco brancas. Daõ-llie o mesmo nome de alecrim.Entre esta cachoeirinha e a l.a cachoeira estaõ0 Paranámiri, ex-povoaçaõ, o sitio do Murú lugarete de índios na esquerda do rio, o sitio do Lugár de Saõ Bernardo da Pederneira na direita, e o sitio do Lugar de Alcobaça : entre a l.a e a 2.» fica em fronte a ilha Arapapa o sitio cm que estev̂ e o ÍR,egistro de Arroios: entre a e a 9.̂  ̂ está o re- bojo chamado remansinho, e adiante o remansaõ: entre a e a 10.•'i está a ilha Jutahi e o igarapé Arapari e paralielaraente á 1.» a ilha Tocantins: entre a 17.“ e a 1 8 . estaõ o repartimento das Salinas, e o rebojo da saúde: entre a 19.» e a 20.» o tebojo Sumaúma: entre a 21.» e a 22.» rio morto, ènl qué estaõ a praia dà Rainha, 0 lago vermelho,
1  o Ho Tacaiunas: 'entre a 25.» e a 20.» estaõ o Ba- cabal, Saõ Joaõ de Araguaia e a praia do tiÇaõ ná Sïfeita, Viraçaõ-sinha e Viráçaõ grande ( praias de tartarugas ) a praia do embiral e as Laginhãs: e entre a 26.» e 27.» Santo .Antonio, ilha Lolica que teve pòvòaçaõ, e que defronta com uma de Api- 
nagés.Acima da 27.» estaõ a Carolina Velha despovoada, as très Barras formadas por duas ilhas, o Taiiirisinho, Carolina Nova, e Povoaçoens de um
e outro lado. .O riacho Caganxa supra-referido he assim de
nominado porque nelle morou um homem appeliido. Acima delle meia legoa jaz uma ilha chamada Tauayurim, que laz em rio yasio grain é praia de area e uma pequêna cachoeira: deiioilta

62
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com esta ilha uma terra firme alta estendida para o Oriente a que chamaõ Tapaiunacuara.O riacho Ipitinga he dilatado, e chega ás terras do rio Mojii. Pouco acima lhe fica a ilha Arapapá, e próxima a esta a ilha Mauariroca, que tem uma alta pedra, e logo adiante a ilha Uariua- cuara, em cuja ponta ha uma grande pedra òca, na qual sem impedimento pode entrar um homem, Estas ilhas e a das Antas e a Tucumandeua, todas jazem defronte da praia grande, que principia na parte occidental um quarto de legoa acima da ilha do Arco, assim chamada porque antigamente nella achára(3 páos proprios para arcos de frechar, e tem duas legoas de comprimento. Na extremidade superior desta terra houve uma povoaçao chamada do Arapari.
O riacho Cunauá vem de Serras perto das cabeceiras do rio Mojú: entre este e o riacho Saq 3Iiguel demora a ilha Pitauan-oca que tem defronte no rio um poçaõ farto de tartarugas no tempo délias.
O riacho Macauan he dilatado, e dá no rio Mojii segundo dizem.
O riacho Caraipé está uma legoa acima do sitio, em que esteve o Registro de Alcobaça: tem cachoeira.
O riacho Pucuruhi tem uma grande cachoeira, e divide-se em dous, um para o Sul e outro para ô  Occidente: deste ha quem diga que vai ás cabeceiras do Pacajás.
O riacho Agua da Saúde tern este nomesó dos antigos, mas ainda dos Gentios, que também lhe prestaõ tal fé que tendo elles alguma enfermidade grave por mais distantes que morem ali se vaõ idvar, e dizem que tornaõ a recuperar a sua
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antiga saúde.Acima da ilha dos Cocos principiaria do Tocantins, e defronte desta está outra quasi toda de pedras, tendo somente os canaes ])or onde devem passar as canoas; que por isso se lhe chama furo de Itá-uoca, que he o mesmo que dizer na Lingua Geral racha ou vaõ de pedra: hoje daõ ao dito furo em lugar deste nome o de Itaboca. Tem quatro canaes: o 1.^ fica encostado á terra firme na parte occidental, e tem o nome de furo dos Mineiros: o chama-se o Freclial por ter defronte um frechai em que daõ as correntezas: o SP chama-sedos Capitarís por ter um poçaõ de tartarugas hia- chos a que daõ este nome: o 4P denomina-se T apera dos Padres da Companhia por ficar  ̂isinho ao estabelecimento, que tiveraõ estes Religiosos na- 
quella parte da margem oriental do Tocantins.O rio Araguaia tem quatro cachoeiras entre a sua foz e os Carajas muito ai)aixo da Ilha de Santa Anna: todas tem canal, e ficaõ anegadas no tem
po das aguas. • r • i iprimeira noticia moderna deste no loi dada
pelos ditos Carajás aõ- General Governador do Pa
rá Dom Francisco de Souza Coutinho em quando os attrahio á Cidade e os mandou acompanhar até á sua Povoaçaõ para os preservar de insultos dos outros Gentios, e para certiíicar.-se do 
que informavaõ e promettiao. ^Pelo que diziao os mesmos Carajas julgava- se o Araguaia impraticável: mas depois por meio de Thomaz de Souza Villa Real se souoe que da ultima Povoaçaõ dos Carajás para cima nao ha mais obstáculo, e que até o rio tem mui fraca corrente^ pelo que mais se íacilita a sua subida.Segundo o dito Thomaz de Souza sao 48 le-
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goas de Alcobaça á foz do Araguaia, desta á primeira Povoaçaõ dos Carajás 61, e desta á foz do rio Vermelho 21 í: vindo a ser de 320 legoas a total distancia de Alcobaça á foz do rio Vermelho: a cuja distancia unindo-se 50 ou 60 legoas, que será pouco mais ou menos distante Alcobaça da Cidade do Pará será conse({uentemente de 400 legoas a navegaçaõ do Pará aõ rio Vermelho: abaixo do qual desembocaõ o rio dos Ferreiros e o Crixá no braço oriental do Araguaia chamado Bananal, (pie he todo destitiiido de cachoeiras.Saõ vistosas as maigens do Araguaia pelas ser-, ras mais ou menos aíiastadas, pelos igarapés, que dirigem a grandes írecliaes, que naõ saõ da natureza;, das que usau os índios domésticos, mas de umas a que chamaõ Camayuua, e pelas campinas abundantes de Mangabeiras. Ali se achaõ pedras brancas,. (|ue imitaõ as de Cantaria.
Da foz do Tocantins aõ Registro de Saõ Jo- aõ de Araguaia decorrem 84 legoas; e da mesma foz á primeira cachoeira 44: a diíFereiiça das referidas distancias he o espaço espinhado de penedias até aõ dito Registro.
Saõ risonhos os horisontes, e salutiferos os ares na mor parte deste rio.
As ilhas naõ diíFerem da terra firme na pas- fnosa disposiçaõ para todo o genero de lavouras: em 

toda aparte he admira vel a fertilidade, que a na-, tureza espontaneamente offerece: dessas ilhas a íiia- is ampla e mais opulenta de animaes de volate- tia e uionteria, c de arvores uteis he a chamada Tocantins.
Nas praias de fina arca, e junto ás cachoeiras jazem pedras exalviçadas beliamente betadas, pe,- "dras ])retas, alvas, verdes, amarellas a que daõ o

Oiü
•' IK

11-riiji

f:

Of

, o 
&

I



noitie de Itacóan, e todas, estas differentes pedras mui resplandecentes; e também cristaes brancos, e ouro nas taliscas-de algumas cachoeiras, e até mesr mo na lingua d’agua no periodo do refluxo do 
rio. Todo o rio e os lagos das suas ourelas sa5 
extremamente piscosos.O primeiro Missionário, de que a Historia faz mençaõ haver entrado neste rio, íòi o Padre Capucho Frei Christovaõ de Lisboa em 1625.Em 1669 (íonçalo Paes e Manoel Brandaõ giraraõ e corréraõ as terras do Tocantins até a foz 
do Araguaia, esquadrinhando minas de ouro ou 
prata.Em 1673 um Mestre de Campo Paulista cha* 
mado Pascoal Paes de Araujo, e cabeça de uma Bandeira, que formou á sua custa, desceo o Tocantins na diligencia de cativar os Guarajus. O Governador do Para, Pedro Cezar de Menezes, at- tcndendo o seu pedimento de protecção mandou a soccorre-los o Capitaõ Francisco da Mota Falcao, mas sem ordem explicita de bater a bandeira do Mestre de Campo. O dito Capitaõ regressou com um descimento de Tupinambus feito sem a menor 
prema.Nos princípios de 1675 remontou o Focantins 
até íts terras dos Guarajus o Padre Antonio Rapo- zo Tavares vindo de Lisboa commelticío da inquir siçaõ do mescxio rio e da pesquiza de mctaes preciosos. Tornou á Cidade depois de padecer fadi
gas trabalhosas e estercis.J3e ordem do Governarloi* do X ara Bemaido Pereira de Berredo-remontou o ^.ocantins em 1/20 o Capitaõ Diogo Pinto da Gaia a explorar o riocuja exploração, elle na.õ trauscen-
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deo um cento de legoas.
No anno de 1721 o Jesuíta Manoel da Mota vogou o Tocantins até passar o boqueirão do Ta^ uiri e penetrar o rio Tacaiunas para missionar tanto os Sylvicolas de quem este rio assume o nome, como os Guaranizes.
O primeiro registro da navegaçaõ do Tocantins foi estabelecido em 1782 pelo Governador do Para José de Nápoles Tello de Menezes: cujo registro foi plantado coevamente com um Lugarete denominado Alcobaça na margem direita em sitio citerior da l.a cachoeira, e tinha a incumbência de evitar os extravios do ouro de Goiaz, as fugas dos escravos de Cametá, desviar as aggressões dos Sylvicolas Timbira, Carajá, Apinagé, Gaviao, e refocilar os viandantes. Junto aõ dito Lugarejo estava construído pelo Major Engenheiro Joaõ Vasco Manoel de Braun um Eorte de fachina com 

o appelido de Nossa Senhora da Nazareth cavalgado de seis peças de artilheria do calibre menoi* que o mediano.
E m  1797 o Ajudante do Regim ento da C i

dade Joaquim José M aximo de ordem do G ene
ral Governador do Pará Dom  Francisco de Sou
za Coutinho começou em Junho do dito anno a 
estabelecer junto á grande cachoeira da Itaboca 
um novo Registro, reunindo a elle os moradores 
da Pederneira e Alcobaça, depois de demolir o 
sobredito Forte annexo aõ segundo destes Lugares: 
mas achando na designada situ?-;aõ inconvenientes 
físicos árduos de esvaecer passou com o assenti
mento do Governador a collocar o Registro para 
baixo d’aquella cachoeira na margem adjacente aõ 
Igarapé Arapari e fronteira á ilha Tucumanduba. 
Pouco tempo depois novas ordens o fizeraõ trans-
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mutar o Registro para uma ribanceira de mais d© cinco braças de altura na margem direita do Tocantins entre o seco do Bacabal e a praia do Ti- çaõ, onde tem á vista a íòz do rio Araguaia, © dar-lhe o nome de Saõ Joaõ de Araguaia.O dito rio Araguaia tem a foz entre Leste e  Sueste, e barreiras brancas dentro delia.Com a enchente saõ invisiveis as praias, algu« mas coroas, e quasi todos os recifes: e com a va- sante saõ as correntezas perigozas por estarem as pedras insumergidas, e muitas â flor d’agua, exceptas as cachoeiras principaes, que em todo o anno se manifestaõ.O tempo mais opportuno para subir parece ser logo depois da Fascoa, e para descer o da ma
ior cheia.
a

s  . ,L i s t  A H y d r o  g r a f i c a  I I .

JRios e Riachos  ̂ que se agglomeraõ com o 
Rio Jxniazoms.

Margem direita ouMeridional.
Tajiipufn: canal composto de ilhas jacentes entre a Ilha Grande de Joannes e a terra firme que corre para Gurupá:

Margem esquerdaou
Septentrional.

Matfípí: rio aõ Sul da Praça de Macapá, e pouco acima delia: he povoado de broncos Sylvico- ias; tem cravo, cacíio,
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Margem direita ouMeridional.
a posiçaõ geográfica da boca deste canal he o parellelo austral 55/ cortado pelo meridiano 3"26̂  10.̂  a sua diíecçaõ he aõ 
oessudueste, e está fronteira a umas ilhas estan-tes a uma legoa de dis-tancia que correm quasi de Norte a Sul: a outra boca está da bail- da dos Breves, e no ru
mo de nornordeste. Da dita boca do niesmo cá- nal á dos Breves saõ 33 iegoas, e á Cidade 75. He por este cahal què sahern no Amazonas as canoas, que navegaõ da Cidade do Pará para os 
Povos do mediterrâneo da Provincia.

JMarajo-miri : riaclio.
Miritifeua: dito.
Pucuriii: dito.
X ingíc rio. Veja-sc a Lista Ilí.
Unmiricaía: braço dó Amazonas que conflue cora a boca do Xingu.
*âque(ffii: braço do A-

Margem esquerda ouSeptentrional.
breu, estopa, e outras mais drogas naturaes.

Anauarapucú: rio dirigido de um dos lagos da 
Guaiana Brasileira pouco alongado do berço dò rio Oyapock: tem sálsa  ̂cacáo, breu, estopa ó muita madeira de maca- cailba.
M u t i i ú í ^ ã :  r i o w

Ccijarí: rio.
Maracàpucú: rio que tem âiS mesmas produc- 

çoens naturaes precedentes.
vfe’if rio penhascoso, e abundante de varias pro- áliicçoenS naiuî’iies.* he de mríos ares: os mes

mos Aruaquizes habitantes das suas vertentes naõ se ariimao a desce-lo se naõ em tem pó calculado, e raras Vezes.
Baquiá: rio.
Mitriixana-timipcieiia:riacho.
Ucissãcuera: riacho,
Marcirú: rio.
Miirúmúriipucú: riacho.
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Margem direita 

ouMeridional.
mazonas, que dez legoas abaixo do canal Mauari- ajurapara se introduz pela terra firme, e vai sair na margem occidental do Xiíisjú fronteira á da Vil- la de Porto de M6s: neste Aqueqtii defiue o rio Jarauú, que corre parai- leio aõ Xingú, e que he cataratoso, e piscoso, e farto de crav'o.

Uruará: rio que tem extensos lagos.
Curuá: rio.. lapajüs: dito. Veja- 

se a Usta IV.- Topinambaranas: rio, cuja foz demora na lati
tude austrina de ‘■ ZP 5P e na longitude de 321.° 9.̂ : elle corre do Sul para o j>íorte pelas terras que medeiaõ entre os ri
os Tapajós e Madeira: as suas matas saõ pro- ductoras de cravo, cacao, salsaparrilha, guarana, o- leo: ha nelle um lago’ no- ininado üaicurapá, que 
he piscoso.

Margem esquerda
Septentrional.

Sarapot: rio.
Cujiiòa: dito.
Macaco: dito.
Tocrt: rio, que se debruça das serras do Paru dispostas em forma de cordilheira, cuja direcçaõ lie no rumo de oessudu- este, segundo o qual bus- caõ o cx)iitinente do Cabo do Norte: tem veaçaõ, e salsaparrilha, cacóo, castanha, breu.
'rupanaquera : riacho.
Uacarapi : rio.
Parú: dito. IJe o único que tem o nome d’a- quella serrania de formidável grandeza,
Uriibúciiúra: braço do Amazonas, que entra pela terra dentro aõ noroeste, e a 7 legoas de distancia diííunde-se formando vários lagos sobre uma dilatada planície nas fraldas da cordilheira do Para: estes lagos suo por exti emo piscosos, e se convertem no inverno em um exteu-



Margem êiSqtiiBŸâa òüSêptèntrionál.
Ind iras: rio dè curso parallelo aò Topmámba- ranas.
Massm/'t: rio, cuja direcção he semelhante á do precedente.
M am -íniri: rio.
Tirana: braço do Madeira, nelle desembocaõ os rios Maué-uassií,* A- poquitiba, Abacaxis, e Ganumá: no Maué-uassú defíuem pela sua mar- gém direita os rios Ca- raui e ürupari: e do Ca- numá parte uma com- municaçaõ para o rio Madeira a qual sai na margem oriental deste rio 30 legoas arriba da Villa de Borba.
Madeira: rio. Veja-se a Lista V.
Uautás: rio populoso de Muras e communica- do com 0 Madeira por um canal superior á Villa de Borba: tem duas bocas; a inferior 2 legoas acima da ponta de terra 

baixa aõ ponente da bar-

íissimo è prófundoí n<)S mesmos lagos tarabeirt vivem muitas Cobras^ SuGurujús, Giboias, e Bo* ia-ussus.
Gmrupátubai braço do Amazonas semelhante aõ precedente, e como este forma lagos porem mais amplos.
Cuieiras: igarapé, do 

qual assume o nome a Costa, em que elle descarrega suas aguas: perigosa esta costa por por ser sem acolhida para as borrascas, e qualquer vento encosta as canoas á terra, e facilmenj te se alagaõ e perdem: o dito igarapé he o único asilo que ha nesta paragem do Amazonas, a qual se costea correndo a rumo de Suduestè e Sul.
Catauari: rio.
Suriibiú: dito. Elle tem duas embocaduras, pelaS quaes entorna as aguas 

oriundas de umas serras
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M argem  direita 

ou
M eridional.

ra do Madeira, e a superior 23 legoas acima 
da inferior,

Jlrarahá: riacho, que forma um lago amplo.
Purús: rio opulento de cacíio, salsaparrilha, oleo, tartarugas, peixe-boi: as 

sesões invadem os que intentaõ colher estas e outras mais producçoens suas. Elle he de agua branca: as margens em grande parte saõ campinas, onde se vé muito maiz e mandioca: despe- 
nha-se de umas serras aõ norte de Cusco, antiga capital dos infortuno- sos Incas: tem 5 bocas a 1.̂  que he a principal, dista duas legoas para cima do sitio Guajarâtiba, e a sua posiçaõ geográfica he o parallelo aus- trino 3.° 45'. cruzado pelo meridiano 316.^ 30'. a 2.“ he conhecida pelo nome de Paratari : a 3.“ chamada Cochiuará he 
afastada 6 legoas da 1.*

[483]
M argem esquerda 

ouSeptentrionaL
isoladas, formando na pla- nicie a eílas contigua ura máximo lago muito ma- tizado de ilhas, e algumas, que tem campi
nas.

Ciiruámmiema: rio.
Th'ombetas: dito. Elle tem a entrada aõ nordeste : he cataratoso e povoado de Sylvicolas: as suas matas saõ abimd andantes de paos preciosos, e com especialidade de Murapinima. A posiçaõ geograíica da sua foz he o parallelo austral 1.'̂  39' cruzado pelo meridiano 322.0 7'. 30".
JSÍ̂ kamimdá: rio, que os antigos indígenas cha- mavaõ Cunuriz. Elle he o limite com mu m das Comarcas do Para e Rio Negro: tem duas bocas, das quaes a inferior dista 6 legoas do rio Trombetas, e a superior 34 legoas da inferior, e estâ iia latitude Sul de 2.o 10' e na longitude d^

É
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Margem direita ouMeridional.
tem pedras, muito pescado e tartarugas: a 4.  ̂he denominada Coyua- iia, c dista 6‘ legoas acima da e a 5.  ̂ appel- lidada Aruparaná demora na enseada do Gama
rá.

Cmnará: rio parallelo aõ Purús.
Mamiá: rio de agua escura, e fértil em cacáo. Pouco antes de chegar a este rio jazem as ilhas, que habitáraõ os Juri- mauás, e que bom acolhimento praticáraõ com Pedro Teixeira na sua tornada de Quito aõ Pará.

Coari: rio de agua preta na apparencia. He 
farto de peixe e de tartarugas, que soterraõ os ovos ern beilissimas praias de areia mui alva e limpa : as matas tem sal- saparrilha e oleo de cu- paúba. Unem-se a este rio pelo occidente para 
iormar uma grande ba-

Margem esquerda ou
SeptentrionaL

321.0 12 /. 30^  ̂ He se
melhante aõ rio Surubiú em formar um lago co> mo os de Gurupátuba e Urubúcuára: tem com- rnunicaçaõ com a boca do rio Trombetas por um braço, que naõ fre- quentaõ pelo receio de cahir em imi rilheiro, a que daõ o nome de Cal- deiraõ. Foi na boca deste rio que Francisco de Orelhana se vio accom- mettido de uns homens naturaes e proprios in- ■ digenas da terra acom-< panhados de suas mulheres, e pela varonil intrepidez dellas mudou aõ rio da sua navegaçaõ o nome de Orélhana, 
que -primeiramente lhe dera, para o de Amazonas, lembrando-se destas celebres habitadoras das ribeiras do Thermo- doonte.

Cararoucú: rio, do qual assumem I o nome umas 
alterosas barreiras na ad-
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M argem direita 

ou
M eridional.

hîa pouco acima da sua Ibz os rios Urucúparaná e Arauá : a dita foz demora na latitude austral 
4P S', e longitude 314.^ 18'. Acima da mesma foz esíaõ as ilhas Juru- pari e Juçaras, onde cK)nstantemente fazem as tartarugas o seu desova- mento, e por isso ali se faz anmialmente muita manteiga.

Uariaú: riacho.
Cuanúi dito.
Catuá:̂  rio, que logo acima da costa do Mu- tumcoára corre entre outeiros abundantes de sal- saparrilha.
Taruá: igarapé. Entre elle e o Catuá as terras da margem saõ) baixas e cheias de caca-? 

useiras.
Carmiçuâ: riacho. :-
Giticaparaná; dito.
Itauarana: dito. .
Caiamê: rio caudaloso. Tem cacao, salsaparrilha,. pirarucu e outros peixes

M argem esquerdaouSeptentrional.
jacencia da sua foz.

Uatumá: rio de agua preta, que corre quasi de Norte a Sul: na sua foz ha uma impetuosa corrente. Defluem neste rio pela margem esquerda 5 legoa  ̂ acima da foz o rio Jata})ii com o rio Capúcapá, que lhe entra pela margem direita, e 35 legoas acima da confluência do Jata-Í)ú o rio Pirapitinga pe- a mesma margem es-Oquerda. Os bosques do Uatumá saõ ricos de cravo, guaraná, breu, o- leo de cupaúba, e também de insectos innume-  ̂ros: este mesmo caracter de abundancia natural tem os rios seus defluentes, e delles. o Ja- tapú encerra uma corpulenta catadupa 36 legoas acima ida sua foz, e muitos .broncos Sylvico- 
las. . : - " .

Saracá: lago jacente 3 
legoas £dem da margem,
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Margem direita 
ou

M eridional.
Maliern esquer^ 

ouSeptentrional.
de extrema grandura. 

Pupunha: riacho, 
Genipava: dito. 
Senembyparaná: dito. 
Tefé: rio magestoso de alvissimas praias: desce do Sul paia o Norte. IJma embarcaçaõ grande pode navega-lo pelo tempo de 2 mczes. Tem salsaparrilha e cacao: he 

piscoso: as terras saõ fe- ciíindas, e os campos aptos para manadas. A sua foz está na latitude austral de 2.0 16^ 30'^ e

e que se entorna no mazonas por seis diversos canaes na extensão de 13 legoas e pelo sexto canal chamado A- rauató resvala também o rio Urubu, e no mesmolago desemboca o rio A-

m  longitude de 312.^
39/.

Urauá: riacho de aguaescura, Saõ excellentes as suas terras para man
dioca, e outras mais plantas.

Cupacâ: lago de am^ pia boca : as aguas saõ pretas : ' communica-se com o rio Juruá, e he 
abundante de cacao, sair saparrilha, e oleo decu- pauba.

Y a u t ô :  igarapé.

nibá. Aõ 5.° canal cha- maõ Aibu. O Urubú he difficil no apanho das dro
gas silvestres pelas car choeiras e Gentios que tem. O Anibá he farto de peixe, e apresenta mais insectos e morcegos do que vegetaes prestantes.

Matam rio com duas bocas: a superior afastada por entre ilhas 5 legoas da inferior demora6 legoas abaixo da Pon-ta de pedras chamada Puraquecoára ( buraco dos Puraqiiês ). Nesta ponta saõ perpetuas grandes correntezas.
JSTegro: rio, de cuja foz para cima chamaõ aõ Amazonas Solimoens.
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M âfgem  difeitàÔUMeridional.
Aú&ricuáf(£% fie, ûe téín duâs barra»: á pri- liíeirá dad o nome de Cafiaâdu, é a segunda demora junto de utn pê - queno lago acima da boea dó lago Sauiá. Na àdjiicencia superior da primeira barra córre o canal de Maicoapani, cu- jaís margens saõ fertilis- simas de cacáo, e o mesmo canal copioso de pei

xe-boi.
Bare: riacho.
Sauiá: lago.
Jiiruá: rio, que volre das propinquidades de Cusco, dirigindo-se do Sul aô Norte com uma undaçaõ dilatada e impetuosa. Saõ pretas as suas aguas: he penhas- coso: tem salsaparrilhà e cacáo: nelle ha uns Sylvicolas chamados Cau- ánas que parecem anões, pois saõ de taõ curta estatura que naõ passaõ de 5 palmos verticaes: ha também ôütros Sylvico-

V êja-se ât Listã Y í .
Uariaú ou Gmribocm ftiro 6 légoas acima da foi: do Rio Negro, que dá transito ás canoas gran*- des do Solimoèns para o Rio Negro na estaçaõ 

das chuvas.
Manacapurú: rio de a- gua preta, e tem lagos piscosos, salsa parrilha,cacáo, oleo de cupaúba. Antes de chegar a este rio jaz o sitio dos Galdei- roens, em que ha plan‘- taçoens de-café, que saõ da Nacaõ: e logo acima do mesmo rio está o pesqueiro de tartarugas e peixe para a Tropa da Barra do Rio Negro. Também antes de chegar a este rio actúa uma correnteza por extremo 

rapida.
Uamtri: riacho.
Piriquiios: dito.
Mauaná: dito.
Chtanamâ: dito.
Maroimtiba: dito.
Oudaiási lsígo, que poi



[488] E x s a i o  C o r o g r a f i c o

Margem direita ouMeridional.

do Peru em 1560, ten-do descido peio Jutahi, o General Pedro de Ur- sua, Cavalheiro Navar- rez, 2.° descobridor do Amazonas, de oídem do Vice-Rei Marquez de Canhete, para explorarinineraes, frutos, e Syl-
vicolas do Alto Amazonas.

Juraki: riacho.
Caiarás: dito de pequeno curso. He melancólico.
Umanapiá: riacho.
Campina: dito, quenasce de um lago, e serpea por uma grande cam-

Margem esquerdaouSeptentrional.
las denominados Uginas, que tem rabo de 3 a 4 palmos: assim o recon- taõ muitos: o credito porem que applicar se lhe deve, á discrição do judicioso fique. A posiçaõ geográfica da foz deste rio he o parallelo austral 2P  45^ cruzado pelo meridiano 311.° '-òG', Por elle subio á Capital

duas bocas se descarrega no Amazonas. Nestelago entraõ as aguas dolago Atiuini; elle he a- bundante de salsa,
Tininga: rio.
Juçaras: braço do So- limoens reputado vulgarmente 2^ boca do Japurá.
Carapmiátuha: furos.
Jlmanà;, lago, que por duas bocas esparze no Solimoens as suas aguas. Este lago communica-se com o lago Aiamá, que está para o centro, o com o Cudaiás.
Copeyá: braço do Solimoens reputado 3.  ̂ boca do Japurá.
Uananá: braço do Solimoens vulgarmente ti- do por 4."* boca do Japurá.
Japurá: rio. Veja-se a Lista IX.
JSÍankana: braço doSolimoens, que se com- munica com o Auatipa- raná. EUe he espaçoso

€
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o uMeridional.

Înna até desaguar no So- 
imoens. No dito lago dizem haver medonhas serpentes.

Giimmati: riacho. 
Piiruhii: dito  ̂
Manaruâ: dito.
Icapô: dito.
Mí}miiba: dito. Na sua contigui lade. colhem os viandantes frutas das ar

vores^ que plantou a Fo- voaçaõ de Fonte Boa quando ali existio.
Jutahi: rio de vasta boca, da qual a posiçaõ geografica he o paralle- lo austral 2.° 36^ cortado pelo meridiano .310.° 46.''30^'. Elle parallela- mente aõ Jurua debruça-se das serras de Cusco para o Norte, junto 

(is quaes ha campinas amplas e tosadas por gado vacum. As aguas saõ cristalinas e gostosas a pesar de que a sua còr apparente seja escura : corre placidamente a sua volumosa undaçaõ; pou-

e parecido a um rio de undaçaõ socegada; as suas margens saõ enfeitadas de aiToredos, que hsongeaõ agradavelmente a vista.
Uammpú: braço do Solirnoens, que s.e coin- 

munica com 0 Japuríi dando-lhe a còr das su
as aguas.

^ ã m ü p a m n á :  boca de communicaçaõ do Soli- inoen^ para o Japurá: acima desta ha outra mais occidental, e entre ambas jaz a cosia cha mada Mina. Na dita bo ça mais occidental os Geógrafos da demar-» caçaõ de Limites erigi- raõ em 1781 um Pa- draõ.
Taracuátiba: riacho.
Tijuatpfiòa: dito,
Caquixam: A sua

boca demora entre barreiras encarnadas.. Timantiíits: rio pequeno, mas hibitado de vários SyfvÍQoks.
64
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Margem direita Blargem esquerdaou ou
Meridional. Septentrional

CO acima da foz ha mui Itaqid: riacho, que re /'*ta salsaparrilha. ga terras ferteis. J’
/f
liCapatana: riacho. Iça: rio. Veja-se a

Maturá: dito. Junto a Lista X.elle esteve antigamente Caninitiba: lago. i -

uma Aldea de Cayuvi- Xomana: riacho.. la'-cenas; os quaes recebe Qiiiriá: dito.rão do Governador do Suacá: dito. l-
Pará Alexandre de Sou JÍmaniatuba: rio fronza Freire a puniçaõ, teiro^ â Villa de Olivenque mereciaõ pela mor ça.te que deraõ aõ seu Igarapé, que conduzMissionário. á Tabatinga. ir

Matiiraeupacá : riacho. dito. i
Patiá'. dito. 3.° dito*
Yauivíra: dito.
^curui: dito. A sua a- ii.

gua he na apparencia L
escura, e na realidadecristalina e excellente. 1 -

Jandiaiihax riacho. tir̂'
Comaüà : rio de agua k.

preta. Ilabitaõ nelle os fí
Sylvicolas Colinos, que saõ velocipedes: na fozdeste rio a terra orien -

tal, que he alta, e a op- posta, que he baixa, fa ■
zem um bello prospecte.

Pacuti: riacho. Qi



Margem direita 
ouMeridional.

Macapuana: dito.
Juruparitapera: dito.
Janaiatubct: rio.
Javari: dito. He cau- deloso, e corre do S«ii aõ Norte: tem a foz na latitude austral de 4.^ 18^ e na longitude de 307.° Õ4  ̂ he penhasco- so e farto de cacao, e salsaparrilha; nelle encrava raõ um padraõ era 1781 os Geógrafos da deraarcaçao de limites: e 

acima deste Padraõ na margem oriental do rio termina* a divisaõ limi- 
troíica da Provincia com os Hispano-Americanos pelo Sul: cuja divisaõ Im tirada do ponto medio do Madeira na direccaõ verdadeira de Leste-O- 
este.

Note
O Rio Amazonas brota nas fraldas da altíssima cordilheira, oue estrema o territoiio dos Q,ui- xos X  tenitoiïo da Cidade de Saõ Francisco dc Quito, e depois de receber o rio Ücayale rola pa-
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ra ô lièVa^e Rtràvessando os ii'agosisshn'os i^ôche- dos inferiores do empinado systema dos Andes. Elle se cfesàfOgà ê |)ara nas longas aguas Atfenticas, engolfando-se nellas mui inclinado aõ rumo do Norte por uma s6 boca malhada de numerosas ilhas debaixo da zona equinocial, onde a dita bocaèon- siderada entre a ponta de Mauari na Ilha Grande de Joannes e a foz do rio Araiiari afastada 3^ le- goas de Macapá tem 5G legôas e f de amplitude^ ou 65 considerando-se a mesma boca entre o Cabo do Norte e a dita Ponta de Mauari.
A extensaõ da sua carreira desde o ponto em que se abisma no a?nplissimo bojo do Oceano até aõ̂  Lugar de Saõ Francisco Xavier da Tabatinga, meta occidental da Província, he de 544 legoas, A direcção em geral desta carreira he no rumo deLeste: e aõs lados delia faz o rio giros ou exciír-

(v̂

soens ja para o Norte ja para o Sul, e destas a mais austral he onde tem barra o Javari.
Toda a costa desde a Praça de Macapá até aõ rio Oyapok consta de 98 legoas: a cujo numero assomaõ os iutervallos seguintes. De Macapá aõ rio Carapanatuba 3 legoas: de Carapanátuba aõ rio da Pedreira 5: deste rio aõ rio Arauari 24: de Arauari aõ rio Maiacaré 27 de Maiac^are aõ rio Calçoene ou Vicente Pinçon 2  de Calçoene aõ rio Quanaíii 6: do Quanani aõ rio Cassipure 22: e do Cassipure aõ rio Oyapok 8
Da boca do rio Negro para cima daõ aõ A- mazonas o nome de Solimõens: esta parte superior assim iiominada he tida erradamente pelo iVIemo- rista Monsenhor Pizarro Tom. IX pag. 126. Nota 46 como uma Provincia, que forma um gover- |  no subalterno do Pará. O Solirnoens he parte in- |  tegrante da Provincia dó Rio Negro, hoje Co-

m'j?



marca do mesmo »ome.
As còrrentes saõ esbranquiçadas^ turras e im^ mimdas: e a sua velocidade he de 4$64õ braças por hora. A’ vista desta rapidez, julgue-se quaõ descançada c apresurada *descerA uma canoa posta na veia do rio sem vela nem remos, levada só do tesaõ da corrente como em hombros alheios: e quanto afanosa será a sua navegaçaõ a remo agua arriba.
Este rio com o seu grossissirao cabedal de agua doce ufano enipuxa pai-a mui longe a do Oceano: e nunca as suas aguas saõ mescladas com as salgadas pela enchente da maré.He apertado o seu curso em quatro paragens. A. no tenitoiio dos Hispano-Americanos cite- -rior da ‘Cidade de Borja, que he um serro penhas- xoso de 13 braças de largura, e de 3 legoas de extensão, aõ qual dao o nome de Pongo, que no idioma dos Mainas quer dizer Porta. A S,'* na Ta- batinga^ derradeiro Povo do Amazonas na fronteira do Pará com o Perú, onde a margem opposta 'se acha dentro da jaculaçaõ de uma espingarda do -adarme da Infanteida. A 3.  ̂ na costa do Canariá formada de terras altas e rochedos toldados de matas frondosas. E a 4.  ̂ em rosto da Villa de Obi- dcs, onde pela disposição d’aquelle terreno tem mil •braças de largura ”e uma legoa de comprimento, sem que neste espaço se possa achar a profundidade do alveo porque bebe mais de 300 braças de 

í sonda.Pela amplidaõ admiravel das suas correntes estaõ espalhadas innumeras ilhas de diversa gran- 'dirra na maior parte inundadas quando o rio nag cheias de Inverno incha em cabedal.As .ilhas Mixiamia, Caviamia. e Aramaçâ .so-
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brepujao muito ás outras em magnitude: a primeira tem 14 legoas de longor, a segunda lõ f e ambas pertencentes aõ archipelago da foz, e a terceira 
6 legoas de comprimento, jacente no espaço com- prehendido entre a Villa de Olivença e o rio Ja- vari: nelia produz sem cultura a natureza gran copia de cacao. Outras ilhas ha, cujas diversas producçoens offerecem á vista em todo o tempo espectáculos variados: ali se achaõ risonhas e mages- tosas perspectivas da natureza, que accendem a imaginaçaõ, e que entretem a alma em uma espe- cie de continuo enthusiasmo, e lhe proporcionaõ infinitos gostos. Ha outras amenissimas pelas vistosas praias e pela graciosa verdura de arvores differentes entremeiadas de Ambaubciras, e junto d ’agua florentes arbustos e vários frutices, tudo dis-
Í)OSto em elegante ordem: e outras despidas de losques, s6 acobertadas em partes de floridos ca- naviaes, e em partes de grupos de Ambaubeiras com seus claros tapizados de canabrava de imi verde primoroso, e de hervas e plantas de recendente cheiro. Alem destas ha outras de pedra em forma de colinas aõ longo da costa adjacente á parte superior da Villa de Almeirim, entre as quae« se ubalisa a Velha Pobre, assim chamada por ser to
da calva de herva.As margens deste rio constaõ de singulares barreiras, de pantanos, de terras baixas e alagadiças, de alterosas ribanceiras, e de matos em algumas paragens taõ espessos que esquivos a todo o raio do Sol apenas algum claraõ de escassa luz 
lhe penetra.Tudo quanto elle patentea em toda a sua un- daçaõ maravilhosa contenta os olhos de quem liie sulca as ondas: os seus quadros banhaõ de singu-

Sol
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lar recreio o observador naõ nos dias, em qiie o Sol se nega aõs olhos escondido e coberto de nuvens conglomeradas, mas nos dias em que elle se deixa ver claro e formoso cora toda a pompa de 
seus raios.JNeste rio sem parelha encara ~se um bosque denso de arvores longevas de estatura remontada ás nuvens: de arvores que reunem com a behlade lima fragrancia, que enche de suavidade o olfatoí de arvores que de ordinário estaõ cobertas de Patos bravos e de outras aves, que causaõ impressão risonha: e de arvores íloreceiites e abundantes de glúten, nas quaes as abelhas fabricaõ immen- sa quantidade de mel. \  é-se que elle aceita o rico feudo de numerosos rios caudaes: vé-se grande copiosidade de especies piscativ'as, e de caça do mato: e ve—se grande mrutidaõ de passaros de gentil plumagem, de insectos papilionaceos mui louçaos, e de vegetaes, uns que saõ o mimo dos sentidos, e outros que saõ o cevo das precisoens da vida.Se nas mesmas margens se encontraõ muitos espaços embaraçados de vultosos troncos e ramos de arvores ou arrojadas aõ rio por furacoens desatinados ou arrunhadas da terra que desaba conti- nuamente em grandes porçoens: e outros cheios de arvores de maravilhosa celsitude, que ameaçaõ momentânea queda, porque o terreno pouco estável  ̂as raizes descarnadas, e a agua escarvando diariamente, assim o estaõ indicando: também ha espaços, em que muito se empolaõ as escarpadas barreiras vermelhas e amarellas de Cararaucu, Caijui- xana, Aucruuité, e Mutumcoára, relevadas pela frondosidade dos bosques, que coroao os seus cahe- ços: e apparecem vistosos canaviaes de que os In- digems fabricaõ suas frechas; e ha outros es-
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'pnQos coH^postos de ala^diços coberto^ dg CítjriabFô- va juiita d’agMa, tendp poi* d^traz (prras altas e 
bprvoí^s com majhas de apvpredos e selvas: e pijr» 
TOS QFiiados d© sublimadas e gei^tis 8 iuuaumeiras, luoíigubeiras, rucuns, Assahizeiros, e de arvores que saõ a aristocracia da vegetaçaõ: e vc-se as lindas enseadas do Camará, dp Uarumandiba, a cos- ta do Uaratapera, que toda se desfaz em capap, a çpsta de 1 auana tpda de terras eminentes e dis- inçtes pela soberba pompa de caçaoseiras, a costa cia labatinga, a do Mutumcoára de altas e formosas barreiras, a costa Mina, ado Canariá, e os ca- naes Ci-arm, Caquiri, Giparaná, Andirá Maicoa- pani, 1  arara, Cviratiba, tudp de aprasivel prospec- to e de pasmosa fertilidade das terras e abundância de pesca e caça. Em paiz de tanta bondade, Goiu recheio de toda a casta de frutos, pode-se íá-

cilmente mandar em degredo a misérrima indigência, ^
 ̂ Ha no meio do_ rip corpas de arèa, a que cha-» mao praias: ellas saõ visiveis totalmente no tempo da vasante, que aponta em i^etembro, sendo a maior força da enchente em Maio: entaõ estaõ rodeadas de Marreçoens, Patos, Mauaris, Mutuns, Gai

votas, Marrecas, Tujujus, Cararás, &. e abastada^ ^  ovos das Gaivotas, e em ovos de Tracajas e lartarugaç. A prinieiva destas corças que vé quem remonta o rip, he a que demora seis legoas acima do no Prombetas: e saõ mui espairecidas as de Coanipiti, de Tarará e Araçátiua.
A natureza distribuio de tal sorte os rios, que emborçaõ as suas agua^ po Amazonas, que ppr el- les §e pode ir a muitas partes dp continente Americano meridional r as mais notáveis destas çommu- mçaçpeu^ íluvriaes saõ as dp Amazonas para p Ar-
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chipelago Antilhano e para o rio da Prata. O caminho, que guia aô primeiro ponto he o Rio Negro, o Cassiquiari, e o Orinoco: e o (jue dirige aõ segundo he o Madeira, o Guaporé, o Alegre, o Aguapehy com o permeio de um curto transito terrestre deste para aquelle, o Jaurú, e o Para
guai.A serra Aguapehy, que jaz na latitude austri- iia de 16.° S', e na longitude de 318.° 30^ he o berço do rio Alegre, que deflue no Guaporé na
Carte ulterior da Cidade de Mato Grosso, e tam- em o he do rio Aguapehy, que deíiue no Jaurú confluente do Paraguai ; nas abas desta serra e aõ nascente delia ha s6 quasi uma legoa de intervallo entre os rios, que d’ali se debrucaõ, e \ie este espaço o que interrompe o caminho aquoso do Amazonas aõ Prata. Este intervallo o Governador de Mato Grosso Luiz de Albuquerque intentou em 1773 dispo-lo de modo que íicasse commodo para o conimercio entre (Juiabá e a Capital de Mato Grosso, fazendo subir as aguas do Aguapehy aõ varadouro distante uma legoa abaixo das duas cachoeiras, de que se despenhaõ os doiis rios nascidos da ja dita serra. Este trabalho naõ abarbou o fim 
proposto.Perigos e afaõ custoso abrangem a naveg*açao deste rio agua acima. Multiplicadas e impetuosas correntezas"fazem avagarar a subida: e para vencer a remo menos agramente o seu íuribundo impulso he necessário a})roximar mais a canoa da margem, a qual a espaços segundo o seu estado naõ desluz todo o receio. As baixias e restingas, de que he alastrado o fundo em algumas paites, naõ permittem muitas vezes bater os remes, he preciso entaõ passar a canoa as varas, cujo meio



E nsaio C oro grafico

também he necessário para surdir avante a embar** caçaõ aõ rodear as praias de algumas ilhas: e se o fundo he baixo saltar em terra, e atando uma corada aõ mastro puxar por eíla.As arvores, que as correntes trazem, infundem grande cuidado porque o seu embate causa taes movimentos á canoa que a faz afundir. Nos paós occultos junto da margem também se engasga a embarcaçaõ; e se algum está de ponta para ella fa-la naufragar. A frequência de tempestades acompanhadas de trovoens e repelloens de vento faria correr as canoas sum mo trance, e verem-se a pique de se estroncarem com os paós ou de se perderem quebrantadas nos baixos e syrtes se naõ e- xistisse o magno encadeamento de ilhas, as quaes convidaõ os navegantes aíiançando maritime regresso.
A todos estes perigos se ajimtaõ as invasoens de numerosas coliortes de insectos mortificantes Carapaná, Fium, Mariuim, e Mutuca.O Amazonas he navegavel para canoas possantes desde a sua foz até Jaen de Bracamoros.As fauces deste espantoso rio tiveraõ o nome de Mar doce, (jue lhe deo Vicente Pinson depois de ter em bocado o rio Calçoéne, aõ qual eiie attri- buio o seu nome, que ainda hoje apparece em alguns Mapas.Nos dias de El-Rei Dom Joaõ UI. deo vista também das mesmas fauces o aventureiro Luiz de Mello da Silva, filho do Alcaide Mor de E ivas, teudo-se desgarrado com o tempo da sua derrota a Pernambuco.Os Indigenas chamavaõ aõ Amazonas Para-nauassu.
No Alto Peru os Hespanhoes applicáraõ-lhç
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0  jnome do Maranliaô julgando que assim ficaria entalhado na memória o appellido do seu Conter
râneo que o descobrira.Francisco de Orelhana no começo da sua deserção da expedição de Gonçalo Pissarro irnpoz o seu appellido aõ Amazonas : e depois de ter sido atacado defronte da boca do rio Nhamunda peloâ Sylv"icolas acompanhados de suas mulheres trocou 
o nome que lhe dera pelo de Amazonas por achar analogia entre estas habitadoras das ribeiras do Thermodoonte e aquellas mulheres selváticas.^Entrou neste rio em 1623 o CapitaG Imiz A- ranha de Vasconcellos para o sondar e reconhecer os sitios occupados pelos Hoilandezes, Inglezes e 

X£iric0Z0so  primeiro resgate de escravos Indianos ̂ pra
ticado no Amazonas foi em 1627 pelo Capitao Pedro Teixeira de ordem do Capitao Mor do 1 ara
Manoel de Souza de Eça.  ̂ r * pO Protonauta do Amazonas a Quuo íoi i  e- 
dro Teixeira em 1637, sendo encarregado do descobrimento deste rio ate a Cidade de Sao liancis- co de Quito no Peru: com essa viagem, e coni o que nella obrou abrio aõ seu nome perenne fonte de ingente gloria. A luz deste seu feito nao se ex
tingue cx>m o sopro dos Séculos.^ O primeiro Convento erguido nes.o uo 
1645 pelos Religiosos do Carmo, que o em Gurupá: onde desde 1632 ja existia a pivu ra Freguezia, que se estabeleceo no mesmo no.A quadra das chuvas principia no Alto Ama
zonas em Maio, t • tt nn«Todos os rios mencionados na Liste ■
suas subsequentes assomao .riiè o Aiiia-este o dos rios- de nome conbecjdo, de quep Ama
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7onas he o receptáculo natural dentro da plaga 
Paraense.

L ista  H ydrograeica  III.
Hios e RiachaSy que embocaõ m  

Rio Xingii.

Margem direita ouOriental.
Margem esquerda ouOccidental.

Cufrauátíu riacho. 
^rapari: rio. 
'Famandoá: riacho. 
Jlcahi: rio.
Moruá: dito. 
Maxipana: dito. 
Maxuacú: dito. 
Tucanacoára: dito. 
Turumin: dito.

Vmmiiuha:̂  rio 
Arâ: dito. 
Tucurui: dito, 
*ãcarahi: dito.. 
JPiri: dito.

Nota.
O Xingú tem o seu berço aõ Norte das vertentes do Cuyabá na latitude de 12.^ 42P e ná longitude de 323^. A sua direcção he do Sul aõ Norte entre o Tocantins e o Tapajós seus paralle- los, tendo entre si e o Tocantins os rios Pacajás e Uanapú também parallelos. A sua foz jaz na lati^ tudè austral 1', e na longitude 325.^ 30.'Saõ deliciosos os horisontes, e formosa e agra»
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davel a foz deste rio; elle rola com rapidez, e acaba no Amazonas com grande largura e profundi
dade.As suas aguas na superficie tem a còr ferru- ginea : feridas pelo remo mostraõ-se cristalinas : e nas margens saõ diáfanas de maneira que em uma braça de fundo se percebe o que está nelle.Do rio Arapari para cima até á primeira cachoeira existem ilhas: e algumas com boas praias, onde vaõ as aquateis Tartarugas encovar os ovos. Quando com as chuvas incha o Xingu estas ilhas saõ alagadas, mas naõ totalmente, porque ha paragens, nas quaes se pode fazer plantaçoens e edi- ficar. Nas duas ilhas jacentes na boca do rio Ma- xipana ha Tujupares habitados, e plantios de mi
lho, maniva, e café.Desde o rio Acahi até aõ rio Maruâ, cujo manancial jaz em uma dilatada campina toda a margem do Xingu apresenta alcantis e restingas de 
pedra, e por isso navegaõ pelo meio. _As terras da margem oriental saõ rasteiras: as da margem occidental saõ collinosas e tem serras, umas fáceis de galgar, outras sem recosto e mui recamadas de alcantis, e outras cuja cima ne
estancia de formigas. , . iDe muitas e formidáveis cachoeiras he empe- 
çado; o Xingu a poucos dias de viagem na sua subida* o fragor medonho da primeira retumba na altura do rio Tucurui. He por este no que an- nualmente desce o Gentio para se prover de ferramentas, que grangeaõ com arcos, frechas, algo-
daÕ!, redes, e passaros. .Perpassada a ilha de Santa Mana ansta-seo terreno liberto de serros e montanhas. A parte do Sul he uma chãa de terra preta e, baxxa:. a
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cha~se deserta por causa das incursoens dos Syl- vkolas Juninas e Mondrucús. ̂ Da Villa de Pombal para cima naõ he sensível o fluxo da maré.
Os rios, que desaguaõ no Xingú saõ abundantes nas drogas mais correntes no commercio, mor- mente em cravo.
Os moradores naõ exercitaõ diligencia alguma em remontar as cochoeiras: sómente áquem dellas desfrutaõ anniialmente as margens, que a- bundaõ em pesca, em caça baixa e de veaçaõ.
Em 1625  ̂entraraõ os Hollandezes no Xingú; e nelle planfciraõ uma fortiíicaçaõ de fachina

ralii fronteira a um poço, em que hoje os mo-» radores pescaõ Pirahibas e Arraias.Em 1662 começáraõ os Jesuítas a Missionar a Oentilidade deste rio.

L ista H ydrografica 1Y.
Rios  ̂ que fazem a sua diffiisad no 

liio  Tapajós.

Margem esquerda ouOccidental.
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S obre o P ara’-
Margem direita ouOriental,

- Très Barras^
Azevedo.
Ouro.
Apiaçús.
Mambariára.
Cauaina.
Arinos : nelle tem barra o rio do Sumidouro e o rio Preto, ambos na margem austral: as suas vertentes estaõ quasi beijando as do Xingíi, e umas e outras jazem quasi visinhas das nascentes dos rios Cuyabá e Paraguay. Era uma jornada de 12 legoas se passa do Arinos para o Cuyabá, e era menor jornada para o Para- guay.  ̂ ^As primeiras minas deste rio foraõ descobertas em 1745 pelo Mestre de Campo Antonio de Almeida Falcaõ, 
Pacíiruinai nelle entra pela margem septentrional a reuniaõ dos rios Jacuruina e Salinas. 
Piúmreum..

Margem esquerda ouOccidental.
Bxo desappellidado. 
Termina.
Juhia-miri.
Camararé: nelle deflue o rio Cararana,
Juina: nelle desemboca o rio Quatro Casas, 
Oca,
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Nota.
O TÍo Tapajós com o Juruenâ, que o constitue, tem as suas cabeceiras nas serras dos Pa- recis aõ occidente das do rio Guaporé situadas no terreno mais excelso do Brasil: destas serras elle rola para o Septentriaõ parallelamen- te aõ Xingír As suas correntes saõ escuras: mas em fundo de duas braças deixaõ divisar as areas e os seixinhos da margem.
A situaçaõ geográfica da sua foz he o parallele austral 29.  ̂ cruzado pelo meridiano 323.^ lõ''. e a largura de 2g99S braças craveiras.Este. rio extrahe o nome dos Sylvicolas denominados Tapajós, que antigamente descêraõ das possessoens Castelhanas no Alto Peru, e tomáraõ assento na parte contiguamente superior ao sitio, que hoje occupa a Villa de Alter do Chaõ. Estes Sylvicolas eraõ menos broncos, e menos bravos e infestadores que os outros Indígenas: entre os quaes muito se abalisavaõ os Muturicús na valentia. As ultimas hostilidades, que elles praticá- raõ nos Povos do Tapajós ajudados das suas mulheres, foraõ em 1773: em cujo tempo também combatêraõ o Commandante da Fortaleza da foz ílo rio sem pavor do fogo que elle lhes fez por um largo espaço de tempo.
He penhascoso o Tapajós. Cinco dias de na- vegaçaõ para cima das suas fauces o estorva grande numero de catadupas, e mui diíliceis de montar. Na proximidade délias ou as aguas ou os a- res causaõ doenças segundo ilizem os que ali vaõ apanhar cravo e outros generös da espessura.
As terras, que este rio retalha, apresentaõ lo- 3 go da foz do mesmo rio,para ckna grandes lagos, J
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«àmpoSÿ colinas e montés.Os sobreditos campos dos PareciS termina* dos na fralda da serrania^ que corre da altura de 14.*̂  para o Norte e para o Foncnte assuméin este nome de uma ('abilda de Sylvicolas assim chamados, que foi desbaratada e extirpada do solo patrio coin bastante feridade por frequentes trompas sabidas do Cuyabà a explorar ouro.Em 1026 entrou o Capitaó Pedro Teixeira neste rio a fazer resgates de escravos Indigenas bravos em companhia de um Religioso Capucho, e á testa de 20 Soldados e- avultado numero de ín dios, Começáraô em 1008 os Padres da Companhia a plantar Aldeãs neste rio; e chegâraõ a adminis
trar cinco.Em 1747 Joaõ de Souza de Azevedo desceb das terras septeutrionaes de Mato Grosso pelo Sumidouro aõ Aríiios: no qual havia ernbocado com Pascoal Arruda cm cata de ouro, e voltando este seu companheiro para a Capital da sua Capitania intentou ver se deparava com o mesmo metal em outra paragem, e com este presuposto seguio a imdaçaõ do Arinos, -e entrou no Tapajós, dò qual se dirigio á Cidade do Para em 1749 com o ou- 
ro adiado.O appaveoimento deste homem provocou a curiosidade do Governador do Pará Francisco Pedro de Mendonça Gurjaô para exigir delle noticias topográficas de Mato Grosso: e a esse fim foi eliairia- do aõ Collegio Jesiiitico, onde disse tudo quanto sabia da materia, e referio que a descoberta das Minas de Mato Grosso fora praticada pelo Sargento-Mor Antonio Fernandes de Abreu: no que se naõ mosti'ou cahalmeute noticiado porque o verdade*^
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Blargem direita ouOriental.

ro descobridor de Mato Grosso foi em 1734 o So- rocabaiio Fernando Paes de Barros com seu ir- maõ Artur Paes; e o dito Sargento-Mor só vio o déscoberto paiz em companhia do mencionado Fernando Paes em consequência de ser mandado pelo Brigadeiro Antonio de Almeida Lara Regente de Cuiabá a examinar o novo paiz.Este mesmo Azevedo escreveo a 16 de Janeiro de 1752 uma memória sobre o Tratado de Limites de 1750 entre as duas Coroas do ultimo oc- eidente da Europa, e deo-a aõ Governador do Pará Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o qual a enviou para a Corte.

L ista H yduografica V.

Rios e Riachos  ̂ que se ingerem no 
Rio Madeira.

Margem esquerda ouOccidental.
^riupaná.
Araras: riacho. 
M ataiiríi: rio, cuja barra jaz 30 legoas acima da YiUa de Borba: por elle ha communicacaõ para o rio Canumá, que he 

0 mais occidental dos

Canal do Uautás 4 legoas superior á Villa de Borba.
Araram: riacho.
Mauassatuba,
Capaná: tem corninu- j  nicaçaò 32 legoas acima3  da sua foz pela margem |
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Margem direita 
ouOriental.

quatro, que descarregaõ as suas aguas no furo U - rariá, pelo qual os moradores do Lugar de Villa Nova da Rainha vaõ á  parte citerior da referida Villa mais promp- tamcnte do que remontando o Amazonas para entrar pela foz do Ma
deira.

Mhdngatinhi."
Matapi: riacho.
Unicoré.
JSIarmello.
^roxiá,Jífauaviãva.
Pirújaaora.
Flechas: riacho,
Vmpunl.
J\'íah’’ss-i.
Machado-, rio, que entrega as suas aguas aõ Madeira por entre uma ribanceira alta: tem na foz uma ilha estendida para dentro, que lhe dá a figura de dous braços: o de Leste tem de largura 128 braças e o de Oeste 88: as suas verten-

Margem esquenla ouOccidental.
septentrional com o rio Punis.

Baeta.
M a2:uaram: riacho.O
Arraias:
Ypauanema:
Aponiaõ: riacho, qüe tem boas terras para lavouras. Nelle esteve a primeira Ahlea, que foL engastada no Madeira, e que teve a invocaçaÕ de Santo Antonio: d’ali se retirou para a boca de um riacho, que desemboca no meio de uma enseada logo acima do rio Jamari, onde se denominou do Trocano, e d’aii se retirou para o sitio em que hoje vemos a Villa de Borba por causa das hostilidades dos Muras. Ainda se achaõ neste segundo deixado lugar limões, laranjas bi- caes, e outras frutas.
Maparaná.
Ferreiros: assim chamado em razaõ dos Syl- vicjolas denominados Fer-



E nsaio
JJargem dU-pita ou

Qrier|t^l.
^afrgpm  esquerdsi ou^  Occidental.

tev Ur̂ ô di^taõ jiiuito tias do Jamari.
ccissipé: pouco su-j)erioi’ aõ lago do Jacaré, 

Jamari: tem o principio íbntaiial uos carnpos dps Parecís visinho das v:ei «í níes do rioi\|equens, que (le‘..embpca no Qua- poré defronte d» dba çor,'ViM Ída: a sua foz de-.1 jnipra pouco acima da ilha Tucuiiaré^ e tem de lar-gura 1-20 braças e umabcjla praia de arèa branca: as suas aguas sao cristalinas e gi atas ao palato: e he abmidantissimode cactio.
Yassiparanã.
Guaporê: rebenta entre os berços do Jaurú p do Juriienade mna nascente na latitude meridional de 14.° 30.  ̂ e na longitude de 318° 40/ nas serras dos Parecís que se dilataõ para o Oriente da Cidade de Mato Grosso: corre no principio ,de 

ÍŜ orte a ^dlj deppis qpa-

reirá^, gente pacifica qnq pasta aquçile território.
Jlbunà: rip o mais pçr cidentai dp Madeira: teiji 

300 bfaça^.de largpra na, boca, a qnai dista da fo  ̂do Madeira 229 legoa.s, e da cpnjflnepcia dp Quar poré cQpi p Beny J8: corre de Oeste para te: he penhascoso: e pa sua subida a 1 . a caçlioei- 
ra, que se encontra, toma o rio de niargen^ a margem com bastante altura de rochedos, p.elos quaes a agua se arremeça: lie fértil de peixe, e as margen^ de caça: as spas aguas saõ claras e de bom sabor: a ribanceira he alta de uma e outra parte, e em poucas alaga com ^ cheia.

B^nyx nome, que d^p ao Madeira do ponto, eny que recebe o GuapoTC para cima: cujo ponto es?- tá na latitude níeridion^ de 10.° ^2 .̂  SP'''' e na |on- íptsáfi 4ê 312 ° lo/Ap^.
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Margem direita

QU
Oriental.

si de Leste a Oeste até passar pelo rosto da referida Cidade, da qual com declinaçaõ já para o Norte ja para o Oeste el- le se desliza até topar com o Mamoré na latitude austral de 11.° 54/ 
46/' e na longitude de 312.° 28.  ̂30": esta confluência está 263 legoas acima da Villa de Borba. Tem barra na sua margem direita os rios Pacanova, Soterio, Cautérios, Saõ Domingos, Saõ Miguel, Saõ Simaõ, Mequens, Curaipibiara, Piolho, Cabixi, Guatiri- re. Galera, e o Sàraré
Sroximo á Cidade de lato Grosso, e na margem esquerda desembo- caõ os rios Itonamas, Baurés, Paragaú, Verde, e Alegre acima da Cidade de Mato Grosso. O dito Mamoré tem a sua nascente na serrania, que jaz aõ Occidente de Santa Cruz de La Sierra na

JMíirgemPUOccidental.
As aguas sap barrenta^ por causa da muita terra, que ngs enchentes cai, das, suas ribanceiras, â  quaieSj saõ semelhantes em altu-j ra e arvoredn ás que 
existem abaixQ ÚSi§ choeiras.
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M argem direitaouOriental.
Margem esquerda 

ou
Occidental.

latitude meridional de
17 P  48/ e na -longitudede 311.^ 6/: elle recebe alem de outros rios o rio Grande ou Guapey, que quasi contornea a dita Santa Cruz, e decorre pela Provincia de Los Mo- xos, e despeja-se no Gua- poré por uma boca de 440 braças de largura, e com elle se entrega aõ Madeira. Abaixo do Ito- namas em 1760 o Governador de Mato Grosso Dom Antonio Rolim de Moura Tavares fundou uma Povoaçaõ denominada de Nossa Senhora da Conceição no mesmo sitio, de que os Hespa- nhoes em 1754 haviao mudado para as suas terras a povoaçaõ de Santa Rosa: igualmente haviaõ desamparado as Missões de Saõ Miguel e de Saõ Simaõ: tudo aõ divulgar- se a noticia da demarca- çaõ de Limites do Tratado de 1750.
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i NotaiV
O  rio Madeira tem o sen berço iia latitude á u s -  tral de 17.° 34/ e na longitude de 310.° 30.' naau montanhas do Alto Perú que de Santa Cruz de La Sierra se encadeaõ até á Cidade de La Paz, A posiçaõ geográfica da sua barra no Amazonas he o parallelo austrino 3.° 2 3 / cruzado pelo meridiano oriental á Ilha do Feri'o 318.° 52.': e a largu

ra he de 998 braças craveiras.A direcçaõ do seu curso desde a foz até á boca do Abuná he aõ Sudueste: do Abuná até á confluência do Guaporé aõ Sul: d'aqui torna aõ Sudueste: e da boca do rio Amantala aõ Sul.O Madeira he um dos rios mais caudalosos è despenhados da Pj’ovincia: as suas aguas saõ esverdeadas, claras, e de bom gosto desde a embocadura até defronte do lago, que existe na margem Occidental acima do canal do Uautas: do mesmo lago para cima apparecem turvas nas partes em que as ribanceiras saõ de terra lodosa, e onde se entornaõ Lagos: mas nas partes pedregosas ou barreiras apresenta—se a agua menos viciosa.A velocidade da corrente he de 2®961 braças por hora. No mez de xVbril mostra-se maior a força da enchente do rio: e no mez de Setembro elle parece deslizar—se taõ plácido e taõ tardo que a navegaçao da descida he quasi igual a da subida. Na quadra das chuvas uma canoa impulsada por meio de 5 remos surde, vinga em uma hora 1^357
.braças.  ̂  ̂ ,A foz do Madeira esta entre duas pontas deíerra baixa, revestida de bosques semelhantes aõs do Amazonas, e incapaz de dar campo a tectos porque toda se alaga com o rio, cheio, e >entesta



com muitas ilhas do Amatonas.
As correntes do Madeira estaõ salpicadas de 

mais de très dezenas de ilhas «n tíe  a foz e a pri
m eira cachoeira, e de algumas cO rte de arèa  ̂ a 
que chamaõ praias: nas quaes ha ingente abun=- 
dancia de Tartarugas no tempo da sua produc- 
çaõ, que he na queda da vasante do rio na Lua noV'a 
dé Outubro. Destas praias as mais frequentadas pe  ̂
los agarradores d’aquelles e icellen tes crustáceos 
saõ as que tem o nome de Tucunaré, do Mutum^ 
e  Tamanduá; a qual he a maior de todas, e jaz 
entre o rio Jamari e a primeifa cachoeira na tnar» 
gem  occidental do Madeira.

A s suas margens da h z  para dentro até á 
1.  ̂ catadupa saõ inundadas todos os annos nos Ine
z e s  de cheia em  distancia de uma a duas legoag 
para o centro segundo o inverno he mais ou menos 
pluvioso: disto resulta ficar o terreno malhado d© 
innumeraveis lagos, que apparecem na vasante ma>» 
culando as ribeiras e de modo que sendo raras sJs 
paragens em que a terra he empolada nunca chega 
a  haver uma legoa de ribanceira alta, e  por isso  
estas curtas assomadas, que os lagos circunfundem*, 
'figuraõ ilhas. Esta indole topográfica muda das 
visinhanças da 1.  ̂ catadupa para cirna: entaõ co*- 
aneça-se a ver ribanceira alta, correspondendo com  
o  centro, e naõ consentindo ser álagada: e vê-rse 
bosque altaneiro e frondoso, e limpo da balsa or  ̂
dinaria nos terrenos ensopados. H e d’aqui para 
diante que o Madeira desfere o seu curso por ent
ire serras, que se dilataõ por uma e outra banda 
a  vários rumos.

Acima da ultima cachoeira também o Giia- 
pòré apresenta pantanaes na sua margem, todos 
provenientes do trasbordameíiío do rio que chega
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a mais de 2 legoas para o interior, e estende-se conskieravelmente aô longo da ribeira, e que des
ta arte forma uni lago imrnenso, e vistoso pelas 
ilhetas arvorejadas, que o salpicaô.Barreiras vermelhas: ribanceiras de pedras: outras de pedra talhada: barreiras pedregosas; r i banceiras espinhadas de penhascos : enseadas de terras alagadas : terras soltas de ribanceiras que estaõ desabando coni arvores enormes, que nelias brotaõ: restingas de pedra: troncos coacervados em summa quantidade : eis tudo o que constitue os passos, que se encontraõ iterados por uma e outrá margem do rio, e que junto com o transito aíaiio- so das cachoeiras faz a navegaçao prolongada, mui 
perigosa, e travada de muitas diíhculdaues.ííe  grande a opulência vegetal das broncas selvas do Madeira. Saõ muitas as arvori^s de varia e fina cspecie assim para construeçao de èm- barcaçeens como para se lavrarem os trastes, que
O luxo tem introduzido para sua pompa falíaz mas ’ .......de cas-agradavel. Ha também alem das matas tanhal e cacaó uma grande produceaõ de frutas montezas para alimento do homem; e uma ])ro- digiosa muitidáõ de caça volalil e íjuadrupede, moi - mente de porcos, a cuja multiplicidade se podo nt- 
tribuir a- destruioaõ dos perniciosos  ̂ reptis, cujas odiosas familias nascidas por assim dizer da cor- rupeaõ, que o clima favorece, iníectao toí.os* os pa- izeV da zona* tórrida, e talvez se mulliplicaõ com; mais celeridade na America equinocial, onde os seus indivíduos adquirem uma grandura desme
surada, e grossura monstruosa. 'O madeira e todos os rios,̂  (lue neJle dittiin- 
dem o seu cabedal, saõ copiosissirnos de amti- bios e de peiiies de bom sabor sobre tudo no dis*- ^ 07
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tricto (las catadupas onde tambeni a agua he mais barrenta que a que está' abaixo deilas. Os lagos , que alguns a íallar corn propriedade se podem a})pelli(lar mediterrâneas de agua doce, e que se coinmunicaõ com o rio pelos riachos seus oriundos, prestaõ no invei-no um prompto asilo a mir lhai-es de peixes de todas as castas, e aõ homem uma subsistência segura todas as vezes que ali lhes íor armar ciladas. JEntre esses lagos mui notável hc o chamado Jurupari—pirá lago que tem peixe do Diabo) no qual o jreixe todo que nel- le vive e se apascenta he dotado de uma taõ ex- traoi’dinaria insipidez que nem assado nem guisada com temperos tem sabor a cousa alguma
Ha produetos do reino vegetal, que sendo artigos de subsistência e de manufactura podem fazer um quantioso e variado objecto de circulaçaõ mei’cantil ou de cambio de equivalentes tanto compensative como lucrativo. O caca(3 tem o primado destes produetos: por quanto a maõ muni/ica da natureza ou Venus física acobertou as margens do Madeira, e dos rios seus feudatarios, de cacaósei- ras, que em annos altenios assoalhaõ milhares de arrobas da sua amêndoa de nenhuma sorte infe-, rior á de (riiatimala, Veraguas e Caracas, na qual carregaõ a estima e os gabos dos seus prezado- res.
Alem deste produeto natural ha a castanha doce, a salsapaiTÜha, o oleo de cupaúba ainda que em pouca abundancia, a estopa da casca es- tonada do castanheiro, o guai^aná em mediana a- bundancia, e o anil, cuja fecula colorante empa-

* 1 I 1 • •m. ~r _ * 'relha com a do Rio Negro e Guatimala. Até ho-je naõ se tem descobeilo a casca Peruviana, pu- xiri, cravo, minas de algum metal ou salitre: no-
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rv

vas pesqiiizas, que penetrem o amago da espessura, daraõ noticia mais positiva, que a este respeito falta.Pode-se também inserir na classe das apontadas produeçoens as differentes icthiocollas, e as manteigas dos ovos das 'l'artarugas e Tracajas cujo fabrico sobre facil e pouco dispendioso lie assas interessante pelo bom preço, que a sua venda sempre ha de ter.As plantas educadas pela maõ do homem podem ser varias e numerosas, _})orque a terra lie apta para produzir os íiutos em magna copia sem pedir aõ Colono duro lavor. A experiencia ja tem demonstrado que o terreno produz bem o tabaco : cuja planta cresce e faz-se taõ boa co- jno a de Cuba, Virginia, e Provinçias meriíÜona- es do Império. O mesmo se verifica com a cana de assucar, com as raizes de todas as c[ualidades de mandioca, que faz a base da subsistência do paiz, com os legumes, com todos os graõs, milho, trigo do Indostaõ ou arroz, e com o algodao ([ue em todas as partes do Mundo se chama planta de ouro por excellencia. Generös estes que todos vegetaõ com produeçaõ superior a centenária nes
ta ])laga equinocial.Árduas cataratas principiaõ a abrolhar o rio na latitude austral de 8 ° 50'. e na longitude de313.0 49/, 30".; ellas saõ em numero 17, mas destas estaõ 12 surgidas no mesmo Madeira ate junto da garganta do Beiiy, e 5 110 Guaporé al>ai- xo da conlluencia do MamorC A primeiny de todas para quem remonta o rio dista da \i lla  de Borba 160 legoas, e a ultima 230: e os nomes délias consideradas na mesma ordem da subida saõ Aroaya, Ga.mon, Natal, Guaráassú, Cuaíij Ara-

i



[516] E k s a io  CoROGRArrco
pacoa, Parica, Maiari, Tamanduá, Mamorini, lía- imimú, Tapioca, Tcjuca, Javalis, Papagaios, Cordas, Panella. Mas hoje no Mapa deste rio formado segundo as observaçoens astronômicas feitas em conse(|uencia da demarcaçaõ de limites até aõ anno 1790 as ditas cataratas tem os nomes se  ̂guintes c Santo Antonio, Salto do Theotonio, Mor- rinhos, Caldeiraõ do Inferno, CÜraó, Très 'Irmaõs, Paredaõ, Pederneira, Araras, Ribeirão, Misericor-» dia, Madeira, Lages, Páo grande, Bananeira, Gu- ajará-assii, Guajará-miri. >Todas as referidas catadupas abra^aõ 70 lego- as de extensão : as cpiaes subtrahidas de 494, que vaò da foz do Madeira pelo Guaporé á Cidade de Mato Grosso restaõ 424 desempacliadas de horrfe 
Veis empeços.As serras, de que principiaõ estas catadupas, ^aò vistas para a parte occidental • pelo navegante estando aõ pé de uma ilha fronteira ás altas barreiras vermelhas jacentes acima do rio JVÍachado.Um misto de recreio e medo promove no espirito do viajante o aspecto da maior parte deltas catadupas: he assumpto de medonha contemplação a magna valentia, com que a agua despenhando-se de fdterosos penhascos ribomba, c cobre de alva espuma alcantis e fragas, jorra claras espadanas das quebradas dos rochedos, circumflue furiosamente os asperissimos penedos dos canaes, os /grandes e desordenados grupos de rochas, e os morros de pedra em forma de ilhetas, tins escalvados e outros arvorejados, é retrocede formando túrgidas ondas, terriveis correntezas, rilheiros e
voragens.Conduzidos pelas correntes idosos cedros colos- 
saes e outras arvores gigantes, -qúe abaladas « por
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temporaes bravos iiao poderaõ zombar da pojança de ventanias clamorosas conservando-se como tro^ féos da natureza e ornamento da terra, cabem nas ditas voragens, somem-se no fundo, resurgem muir tas vezes pinchadas para o ar, redojúaõ com rapi-* dez incrível, e rompem uma taõ possante represa 
volvido seu tempo.O ‘nome do Madeira era Cayari quando em 1637 o Capitaõ Pedix) Teixeira subio o Amazonas para Quito: os Portuguezes derao-lhe depoifi o nome que tem. por verem que elle arrebessava
mintas e corpulentas arvores.A primeira expedição, que consta se fizesse a explorar «ste rio, foi a de Francisco de Mello Palheta mandado em 1723 pelo General Governador do Pará Joaõ da Maia da Gama por haver tido noticia de alguns Contratadores de Gentios^ do Madeira que acima das suas cachoeiras haviao habita- çoeíis de gente Europea sem se saber aõ certo se de Portuguezes ou Hespanhoes. O dito explorador acompanhado de uma tropa navegando a parte superior das cachoeiras encontrou perto da foz do Mamoré uma canoa de índios Castelhanos governada por um Mistiço: este o guiou a Aldea da Exaltaçaõ de Santa Cruz dos Cujubabas sita na margem occidental do Mamore entre os lios Irui- íname e Maniqui: na qual fallou com os Missionários, e regressou aõ Pará, onde dando noticia do que achou nada disse do Beny, que havia de en- eontrar entre as cachoeiras, nem do Guapore, que tanto na entrada como na sahida do Mamore naõ
podia deixar de ver. „ ^  ^Antes do menciodo Mello Palheta ja em 17̂ 1bhavia entrado no Madeira o Capitaõ Mor do Pa
xá Joaõ de jBarros da Guerra: mas elle naõ loi al-
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li a explorer, foi a castigar como castigou e .extin^ guio de ordem de Christovaõ da Gosta Freire, Governador e Capitaõ General do Estado do Mara- nhaõ e Gran-Para, os Sylvicolas Turazes pela sua atrevida pervicacia de sahirem no Amazonas a roubar e matar a gente das canoas, cpie hiaõ do Para ao Solimoens a colher cacao, e naõ passou da ribanceira vermelha acima do lago Manicóré, em que assentou o seu arraial: ribanceira apartada ?0 iegoas da embocadura do Madeira.
Em 1742 desceo este mesmo rio para a Cidade do Pará Joaquim Ferreii*a Chaves, morador do Cujaba, com dous outros da mesma terra, tendo-se apartado dos que com elle tinhaõ hido comprar gado e cavallos aõs Padres Castelhanos da Al- dea de feanta Cruz dos Cujubabas no Mamoré. () General Governador do Pará Joaõ de Abreu Gastello Branco os mandou prender, e rernetter dous para o Ministério por transgressores da I.ei, que lhes vedava a entrada nas C’olonias estrangeiras, e assentar praça de Soldado aõ dito Ferreira Chaves ; o <]ual desertou para o Maranhaõ, buscou Goyaz, e passou aõ Cuyaba, e depois a Mato Grosso, cujos habitadores por este homem tiveraõ a piimeira noticia de que pelo Madeira podia haver comuiercio com o Pará.
A segunda exploraçaõ; que se operou no rio Madeira, íbi no anno de 1740 por ordem do Mo- narcha. Jose (lonçalves da Fonseca encarregado delia, isto he, de tomar as alturas e observar os rumos de sorte que o naõ soubessem os Castellía- iios, sahio do Pará no dia 14 de Jullio do referido anno, e chegou no dia Ití de Abril de 17Õ0 aõ Arraial de 8aõ Francisco Xavier de Mato Grosso. Elie íbi acompanhado do Padre Frei Joaõ de.
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Saõ Thiago Religioso Capiicho da Provincia da Conceição da Beira, dos Missionários de Mato Grosso José Leme do Prado, Paulo Leme^ e Francisco Xavier, de Joaõ Leme irmaõ d’aquelles, do Cirurgião Francisco Rodrigues da Costa, de Tris- taõ da Cunha Gago, e de uma Escolta debaixo do mando de um Sargento-Mor, de cujo nome o J)iario ‘das indagaçoens naõ lez mcnçaõ, e da qual escolta era Ajudante e incumbido dos mantimentos dos Soldados e dos índios Aniceto Francisco 
de Tavora.O dito observador na conta, que deo aõs Ministros de El-Rei da sua diligencia, foi de opinião que o Madeira continuava do Beny ])ara cimo no seu rumo com as suas ilhas e cachoeiras na mesma direcção, que levava até defronte da boca do mesmo Beny ; e fundou esta opiniaõ em trazer o Madeira mais agua naquella parte, em que aceita o Beny. Esta informaçaõ deo lugar a que os Tratados de 1750 e 1777 suppozessem que a undosa uniaõ do Mamoré e do Guaporé he que formava o Madeira. Porem os Astronomes e Geografos, que trataraõ da demarcaçaõ dos limites desde 1781 a 1790, fazendo a este respeito as suas observaçoens, e achando a largura da foz do Beny maior que a da confluência do Guapore com o mesmo Beny, assentáraõ que as vertentes do Madeira eraõ as deste, e que portanto elle fazia 
a continuaçaõ do Madeira.
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L ista H ydro grafica VI.
Rios e Riachos  ̂ que emhorcaõ 

0 tributo undoso no 
Mio JYegro.

Margem direita ouMeridional.
Uariaú: furo ou canal, que dá transito para o Solimoens.

^iòorena: riacho.
J í n c  rio abundante em breu, madeiras finissi- mas, mormeiite páo roxo: tem as suas vertentes próximas ao lago Cu- dayá.
Unini: rio farto de tartarugas e cupaúba: re

benta perto do sobredito las:o.
Cabnris: neste rio es- tabeleceo-se a 2 .̂  Missão, que houve no Rio Negro, a qual era de 

Caburicenas, Sylvicolasj do mesmo rio Caburis,
Uanari.
Baruri.
Maruari.
Mcirmiacuá,
Cunimarú*

Margem esquerdaou
Septentrionaí.

•ãyurim: riachov
Tarimà.
Jhuirilhanã: he habitado pelos Aruaquizes, Sylvicolas antropoíagos.
€ameanaií.
Curerú.
Mapuuaú: riacho;
Ucuriuaú: dito.
Jiiuápari: rio derivado da cordilheira do Rio Branco: recebe pequenos rios: he largo, e de agua branca^ e desemboca por duas gargantas: he farto de angelins, ce

dros, e cupau beiras: pas- taõ este rio as cabildas Aruaqui, Garipuna, o» Ceiicuma.
Branco. Veja-se a Lista V íí.
Serkiini.
Uíiranaciiâ: no anno de, 1:776- ja naõ existia

fíi!
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Margem direita ou 'Meridional.

Qimãfã,
Aratai: riacho: 
Quemeucuri: dito. 
Uarirá: rio, que nasce proximo ao rio Ja- purá, e he composto de muitos e anjplos lagos. Foi antigamente habitado pelos Manaos, que d ’ali se estendiaõ até u ilha de Timoni: estes

Margem esquerda
Septentrional

a povoaçaô, que neste rio se formou dos Sylv î- colas Uaranácoácena, os quaes na ordem da domesticação foraõ os 3.os 
Uaracá: rio de agua escura, e aímndoso de toda a qualidade de peixe, e as suas terras fer- teis para todo o genero de culturas: nelle despe

Sylvicolas eraõ os mais ja-se pela margem ori- valentes de todos os do entai o rio Demeuasse
llio Negro, numerosos, e distinctos pela linguagem e costumes, um dos quaes era a antropofagia.

Xioíirú.
Matiqiáé.
Mabá: riacho.
Urubaxi: rio, do qual por um transito de 4 le- goas por terra se pode passar aõ lago Marahá, que desemboca no Japurá: he habitado pelos Ma- 

cús.
TJajuanà: rio abundoso nas suas margens de puxiri, e de casca preciosa. Os Selvagens Ba-

68

de agua branca. Neste rio Uaracá moráraõ antiga mente os Caraiais: e nas suas cabeceiras 
sistem os Guaribas.

Uanapíxí: riacho.
Uanabi:̂  dito.
Cuarú: dito.
Uircmaã: dito.
Zamurúiiciu: dito.
Bulbiir. dito.
Parataqid: dito.
Anicá.
Barctrê.
Padauiri: rio de agua branca, de longo curso, e caudeloso: nelle desa- guap os rios Marari,



rés chamaõ hinidáo á dita casca e arvore.
Immixi: neste rio esteve a Aldea do Principal Camandri: delle se mudou para o sitio, em que hoje vemos a Villa de Barcellos. Deste rio se pode ir por terra aõ lago Caniopi, que se descarrega no Japurá.
Xiuará: neste rio as- sistio o Principal Caru- namá, que foi victima da feridade dos Principaes Debari, e Bejari da ilha de Timoni por ser ad- dicto aõs Portuguezes.
Mcúmàxi: nelle mo- raõ as cabildas Mepuri e Maui.
Teyá: rio.
Marié: dito. Tem pi- assaba, e um braço oriental chamado üanin, do qual se pode ir por terra aõ rio Mamoritá, que tem barra na margem septentrional do Ja- purá.
Cm icuriaú: tem pias-

xiemeri, e Ataui, que se compoem de 17 lagos extensos e de 3 pequenos rios. EUe tem pias- saba, cupaúba, e muita salsaparrilha.
Hiyaá: riacho, antiga moradia dos Manaós, e memorável pelo Principal Ajuricaba, façanhoso em crimes. Veja-se o Compendio dao Eras da Provincia do Pará, pag* 213.
Anjurá: riacho.
Tahà: dito.
Aihiiorv. sai este rio pelo furo üataui.
Darahá.
Inabic de agua branca: tem cacáo espontâneo, e salsaparrilha junto ás serras.
Jaruri: riacho de agua branca.
Marauiá: rio de aguabranca: tem piassaba e salsa.
Jiiambú: riacho. 
Abuará: dito de agua branca: tem cacoaes e
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Margem direita ouMeridional,
saba.

Cuhati,
Cuniabú.
Uaiipês. Vej a-se a Lista VIII.
Macuamina: riacho.
Içana: he habitado de muitas cabildas selváticas, das quaes saõ as principaes a Baniba e a LTerequena, sendo esta antropófaga e semelhan^ te aõs antigos Peruyianos^ em escrever e contar por jneio de cordoens e nós.
Xié: rio, que tem 8 cachoeiras, e he de agua preta. Perpassada a sua primeira cachoeira tem um braço chamado Te- uaiq:)ori, pelo qual e por um curto transito por terra se pode sair no rio Pamá, que desemboca no rio Tomon, e este na margem direita do Rio Negro acima do Povo de Saõ Miguel dos Cas  ̂télhanos situado namarr gem esquerda do mes- mo Rio Negro acima do

salsa perto das serras.
Saburiiriiá: riacho.
Dibú: dito.
Cauaboris: rio pleno de medianas cachoeiras: he de agua branca e a- bundoso em casca preciosa. Por elle se pode ir aos rios da Caribana, que resvalaõ a Leste e Norte do Porte de Saõ Gabriel da Cachoeira: e isto se consegue ou entrando pelo rio Hiá, que desemboca na margem septentrional do Cauaboris, e saindo por terra no rio Maturaca, ou remontando o Cauaboris até sahir no Blaturaca, e sobir este até á confluência do rio L^mariua- ni, pelo qual subindo sempre inclinado â margem direita se entra no rio Bariá e por este se chega á foz do Baximonu- ri, a qual demora na margem oriental do Cassi- quiari que communica o 

Orinoco com o rio Ne-
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Margem direita ouMeridional.
Margem esquerda euSeptentrioal,

Forte de Santo Agostinho. Das sobreditas S cachoeiras 4 no tempo da vasante passao-se descarregando as canoas, e 4 saõ pequenas: ein rio 
cheio todas íicaõ anega- das, e apenas uma he visível e tem grande queda.

Túm o: habitado de varias cabildas Sjlvicolas.
A k í:  dito.
Itacapúi dito,.

gro acima do Forte de Santo Agx)stinho, e que se engrossa com as aguas dos rios Ubatibá e Xia- bá debruçados das serras de Maduacá. Este rio Çauaboris foi reconhecido em 17§5 pelo Coronel Manoel da Gama Lobo de Almada até aõs rios da Caribana Hespanhola.
Uacaburir. riacho.

M m  HKíú7U dito.
Uiúbarâ'. dito.
Caçaba: dito.
M iuá: rio abundante em pedras de amolar.
Caiarí: riacho.
Cauá: dito.
Imiitahi: dito.
Mabuabi: dito^
Baterú: dito.
D h m tii dito fronteiro á Fortaleza de Saõ José de Marabitanas: acima da qual 2 dias de viagem demora na margem austral o Forte de Santo Agostinho dos Castelhanos.
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Margem direita ouMeridional.
Unià'. riacho. 
Ineiã: dito. 
Bonitéx. dito.

A posiçaõ geográfica das fauces do Rio Ne- «To he o parallelo austral 3.° 9.̂  cruzado pelo meridiano 317.° 48. :̂ a fonte deste rio he em um grupo de serras jacentes aõ Oriente de Popayan: e a sua carreira desde a serra Cucuhi na fronteira até aõ ponto em que se mescla com o Amazo
nas tem de extensaõ 223 legoas.A menor largura he defronte do Forte de Saõ Gabriel: tem uma legoa na paragem denominada das Lageas onde elle faz barra, e entre Sao- JVliguel do Iparana e Santa Anna: e a maior lar- o-ura lie de très legoas no rosto da Villa de Bar- cellos, no do Lugar de Lamalonga, no intervallo do Loreto e da boca do rio Cauaboris, diante da foz do Marié, e em todo o espaço que medeia entre os rios Jaruri e Marauia, e finaimente entre o Luo'ar da Barra e o rio Anavilhana: cuja maior lai- gura saõ as grandes enseadas e bahias, em que el
le se dilata. • i  ̂ .O Rio Negro toma a direcção do bueste entreMarabitanas e Saõ Joaõ Baplista do Mabé: a do Sul entre Mabé e Saõ Miguel do Iparana: a de Leste entre o Iparana e a villa de Thomar: e outra vez a do Sueste até que topa com o Amazonas. A  sua velocidade em romper caminho he de 3^792 braças era-



E nsaio C orografico

yeiras por hora: faltaõ~lhe 11 braças para a constituir o termo medio das velocidades do Amazonas e do Madeira.
As margens saõ orladas de selvas graciosas, pouco espessas e altas. Durante o minguante do rio apresentaõ-se praias de arèa branca pela maior parte, e algumas pedras de figura notável: ta- es sao os penedos, q-ie jazem na praia de uma pon a de teirâ 4 legoas antes de chegar aõ Lu- 

^ de Airao, e que sao chamados Igrejinhas em razao de terem um amplo còvo figurado de maneira que suscitou a idea da referida denomina-
bran^ destas Igrejinhas he de arèa

O corpo do no está malhado de innumeras Unas de diversa grandura, quasi todas diluviadas pelas enchentes, cujo laberinto forma canaes com varias direcçoens de rumos, e alguns com rapidíssima correnteza. Destas ilhas umas saõ desa- menas como as que estaõ pouco acima da Villa de iíarcellos: outras que saõ matos alagados como as que existem perto, do rio Cauboris acima do J.ugar de Carvoeiro: outras semelhantes á que 
demora defronte de Làmalonga em oíferecer fiicil e divertida caça de aves, cujo numero he prodigioso: e outras risonhas^ e de tal soi’te situadas 
que formão os Paranámiris, que saõ partes do rio pJacidas para a navegaçaõ: a qual he laboriosa e assustada pelos cachopos, saltos e cachoeiras, pelas grandes^ correntezas sobre tudo as de Macara- bi. Castanheiro, e Camanau, pelas refregas de ventos iracundos das frequentes borriscadas, pela queda das margens concRvadas pelas correntes, e final mente pelo’insecto pium, o qual todavia naõ hp geral pq no.
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As primeiras ilhas, que vê quem vai contra o fio d’agua, saõ as que se appellidaõ Anavilha- nas pela sua adjacência á boca do rio Anauéne corri/ptamente chamado Anavilhana.Da montanha do Jacamin para cima até aõ porto da Senhora da Guia na contiguidade da foz do Içana tanto nas praias como no grêmio das a- guas ve‘-se o rio abrolhado de penhascos de substancia homogenea e cachoeiras, cujo numero assoma a 16, e occupa o espaço de 76 legoas. Destas cachoeiras as (^ue tem nome conhecido saõ as seguintes, Jacamim, que he a 1."̂  na ordem da subida do rio, e nascida da raiz da montanha deste nome: Cojubi circundada de muitos cachopos ante o portello do Lugar de Camanau, e he a 8.'': Furnas, que saõ tres máximos rochedos escavados de um lado em forma de antro cavernoso e jacentes pouco acima da precedente, e he a 9/ :̂ Corucovi vulgarmente chamada do Bento defronte da praia grande de Saõ Gabriel, he a 10."̂  e de ^espantosa grandura e de um fragor horrivel: Caldeiraõ“ que he voraginosò porque tem um remoinho que sorve a agua que do fundo em vórtices attrahe e depois a joga aõ ar, ella he a 13.̂  e jaz defronte de Saõ JMiguel do Iparana: da sua próxima precedente cachoeira para cima ha grandes correntes e cachopos quasi á flor d’agua: Paredaõ, que he a 14.̂  e uma penedia vertical atravez do rio: Caranguejo assim nominada pelos seus torcicollos, he a e está defronte do Povo de Santa Barbara.Tendo como acima fica dito o Rio Negro 223 legoas, e sendo de 76 o districto penhascoso, restaõ somente 147 desempeçadas de taõ rudes penedias para as embarcaçoens que fenderem aquel- 
las correntes.
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Logo acima do rio Uaracá começaõ a elev’̂ ar- se pela margem meridional as terras firmes. Todo o terreno, que he golpeado pelos rios da mar^ gem septentrional acha-se coalhado de sbrras, que parecem formar uma rede derivada da cordilheira do Rio Branco, da qual tanto saõ rami- íicaçoens as serras, de que se debruçaõ os rios Marauiá, Cauaboris, as de Maduacá na Nóva Granada, como as serras do Paru, e aquellas de que se despenhaõ os rios Trombetas, Nhamundá, Ja- tapú, llaturna. Urubu, Anibá, e Anavilhana. No Alto Rio Negro, a que os Indigenas ainda daõ o nome de Uéneyá, e da banda meridional os ri- os Uaiipes, Içana, Xié, Cananari, Apaporis, e Cumiari, apresentaõ penedos de enorme corpulência, serras empinadissimas, antros penhascosos, o cachoeiras assombrosas.
As florestas do Rio Negro, e as dos rios seus collateraes, saõ abundançosas de balsamos, de resinas, de cravo, cacao, piixiri, baunilha, casca preciosa, piassal3a, breu, oleo de ciipaúba, guara- na, e salsaparrilha, a qual se acha ordinariamente nas serras. Os mesmos rios seus tributários saõ mais piscosos que elle: e outro tanto se nota nos lagos Canapó, Hiurubaxi, e Uniboni.
As terras saõ viçosas e pingues em chaõ, isto he, saõ azadas para a lavoura do algodaõ, cacao, cafe, mandioca, tabaco, anil, arroz, frutas e hortaliça. Com tudo as de Santa Izabel para cima rnostraõ—se preguiçosas na vegetaçaõ do arroz; e pelo contrario energicas na do algodaõ. Outra 

qualidade excellente, que se reconhece nas terras cio Rio Negro, he a sua aptidaõ para pastos nutrientes. A opulência natural deste rio e de outros pmitos da Comarca do Rio Negro faz ser a mesm^
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Comarca a titela da Provincia.A boca do rio Neo;ro foi conhecida gem do Capitao Pedro Teixeira a Quito em 1637.A sua primeira entrada fè~la em 1669 o Ca- pitaõ Pedro da Gosta Favella acompanhado do Padre Mercenário Frei Theodosio com o desígnio de procurar os Selvagens Tarumás e suadi-los para comporem uma Aldeã: o que conseguio por via dos Aruaquizes: e foi este o primeiro assento de Povo que no Rio Negro se fez debaixo da deno- ininaçaõ de Aldea de Tarumá na sua margem septentrional quasi no centro de uma amplíssima enseada, que se acha logo acima do Lugar da Barra. No anno de 1775 ja se achavaõ extinctos estes Tarumás. O dito Favella operou a referida entrada de moto proprio logo que soube dos indicados Sylvicolas pelos índios da sua tropa, com que andava occupado em resgates no Amazonas.Em 1693 Guilherme Valente, Sargento do presidio da Fortaleza da Barra do Rio Negro, penetrou este rio até á boca do rio Caburis: alli ferio amisade com os Caburicenas, Carayaís e Ma- naós, entre os quaes se alliou tomando em matrimonio a lilha de um dos seus Principaes.A Carta do Padre Antonio Vieira dirigida em 11 de evereiro de 1660 á Rainha Dona Luiza Francisca de (iusmaõ na menoridade de seu filho o Rei Dom Affonso Ví. nos dá a saber que o Padre Francisco Gonçalves da mesma Sociedade Jesuitica 
fòra em missaõ aõ Rio Negro no anno de 165S.Em 1695 os Religiosos Carmelitas principi- 
áraõ a transfundir nos Sylvicolas do dito rio a doutrina de Jesus Christo Optimo e Maximo; e a banhar de mais j-adioso luzeiro aquellas Cabil- das de homens boscarejos, de cujos costumes sei69
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vagens e ferinos o espectáculo be amargoso e la  ̂mentavel porque dá a entender quanta^ alluviaõ de errores investe com a misera humanidade se destituida se vê do conhecimento das sciencias, e do presidio da Fé Divina.

Em 1725 e 1726 varias tropas de resgate subirão o Rio Negro alenr da parte cataratosa, e conseguirão conhecer a maior porçaõ deste rio até Marabitanas: em cuja propinquidade formáraõ Ar- raiaes no porto do Principal Cuci.
Quem primeiro calou pela foz do Rio Negro até aõ seu intimo reconcavo no Caciqniari foi era 1744 Francisco Xavier de Moraes, Cabo au- thorisado de uma bandeira de resgate, o qual nessa occasiaõ encontrou junto aõ Orinoco em na- vegaçaõ fortuita o Padre Manoel liomaõ, Religioso de Santo Ignacio.
Os Portuguezes impozeraõ o nome de Negro a este rio, que tiníia o de Quiari: e o motivo que para isso tiveraõ foi o verem nas suas aguas a tenebrosa còr do ébano. Naõ he esta a sua còr genuína: porque vistas na ourela da praia ou dentro de um vaso de pellucido vidro inostraõ a de alambre. A causa da dcsclaridade uns a achaõ no motivo íisico da oppacidade dos corpos; e outros na profundidade do alveo, e nas arvores das ilhas alagadiças que o assombraõ. He verosímil que a obscuraçaõ destas agu.as provenha da perrnistaõ natural de partículas suMurcas, ferruginosas, vitriolicas, metalicas e de carvaõ fossil, (Hie clie na sua undacaõ volve das serras, que Sfiõ o seu berço, e das terras por onde resvala. Entretanto estas aguas saõ mui diuréticas e saliitife- ras. No ponto das Lageas, em que elle se encontra com b Amazcnas, naõ se percebe a maneira
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por que elle associa as suas aguas com as do A- mazonas : porquanto sendo esbranquiçada a còr deste* rio e preta a do outro vc-se constante mente que de uma e outra banda da linha de oscu- laçaõ ou do encontro naõ ha differença na còr das aguas: cada um conserva inalterável a que lhe he propria: parece que em toda a extènsaõ do encontro vai de fio uma muralha, que suspendendo as aguas dos dous rios as obriga a retrogradar imperceptivelmente. Ile admiravel esta luta do Rio Negro com o Amazonas para o en- 
negrecer.Em a Nota 45 da pagina 125 do Tomo 10 das Memórias Históricas do Rio de Janeiro vê—se mencionado este rio como um braço oriental do rio Arinos: erro notável porque o Arinos vem do Cuyabá aõ Tapajós, onde tem barra: e o Tapajós desagua na margem austral do Amazonas 101 Jegoas abaixo da foz do Rio Negro, a qual está na margem septentrional do laesnio Amazonas. He jo-iialmente inexacto expressar-se na dita Nota que Rio Negro conflue com o Orinoco: nao ha esta confluência, ha sómente communicaçao de um para outro pelo Caciquiari acima do Forte de Santo i^gostinho dos Hispano-Americanos: o Rio Negro sai no Amazonas, e o Oriaocç na costa 
•molhada pelo Oceano aquilonar.
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, L ista H ydrografica VII.
Rios e Riachoŝ  que se agermandô com o 

Rio Branco,

Margem direita ouOriental.
Seriidni: braço do rio assim denominado, que tem barra no Rio Ne- gro.
Tarimauane: riacho.
Caratimanv. na parte superior deste rio elle lança dous braços pela sua margem meridional para o rio Siriuini.
Jarani: riacho
JMacajahi.
Mariiiani: riacho.
Cüiam-̂ .: dito.
Taciine'. dito.
Urariquera: neste rio descarregaõ as suas a- guas os rios Parime, Ma- jari, Idurne, e Ürarica- para, o qual tem a sua fjz na margem septentrional no parallelo boreal 3.^ 23^ cortado pelo meridiano 315.° 24'. 

Este Uiariq.:u*a he a

Margem esquerda ouOccidental.
Màcuatii riacho.
Meneuinii dito.
Curiucúi dito.
Uanauau .
Tacutú: rio, no qual se entornaô o riacho Sa- raurú e os rios Suruinú e Mahú. Neste entra o Pirára, e d* aqui sahin- do em terra vai-se era curta jornada aõ rio Re- punuri, o qual tem as suas vertentes nos campos do Rio Branco no parallelo aquilonar 53.' cortado pelo meridiano 318.° 6'. e descar-i rega-sc no rio Esseque- be, que tem a sua ria na costa maritima da Gua- iana líollandeza. Também ha communicaçaõ do Tacutii para o Esse- quebe subindo o Tacu

tú, entrando no riacho

í
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Œ

M argenl direita
ou

Oriental.
eontiniiaçaô do R io Bran
co: e he conio elle es
pinhado de rochedos de 
Cay acaya para ci ma, e 
da boca do rio Urarica- 
para avante crescem ein 
numero os cachopos. E s
te rio Uraricapara he o 
mais occidental, que se 
debruça da cordilheira 
para vir entrar com o 
Urariqiiera no R io  Bran
co.

M argem esquerdaouOccidental.
Saraurú, passando deste por terra para as cabeceiras do Repunuvi (o que se fa/ em duas horas ) e descendo pelo Re- piinuri aõ Essequebe. Pelo mesmo rio Taciitú em 1720 o Missionaiio Carmelita da Aldea de Tarumã Frei Jeronimo Coelho mandou fazer ne
gocio com os Hollaude- 
zes do Surinam.

Nota.
O Rio Branco tem tres fauces: a primeira, que he a mais oriental, esta na latitude austral de l.°  28/ e na longitude de 315.^ 40/ e dista da segunda § de íegoa e da terceira .3 legoas, a qual iie conhecida pelo nome de furo ou canal de

Âmaiaú. , . i i iO seu corpo he formado na latitude borealde 3^  P. e na longitude oriental á ilha do Ferro 317.° pelos rios Urariquera e Tacutú: sendo aquel- le a sua continuaçaõ para o Oceidente, a qual tern • a sua nascente nos cabeços e quebradas d ^  alterosas encostas das montanhas meridionaes da extremidade occidental da cordilheira, que jaz em 4. alem da linha equinocial para o Norte oceupanuo

!t|
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E jV^AIO CoROGRAfiCO
80 légoas de eomprimento na direcção do Oriente para o Occaso entre as longitudes 314.° e 318°.A direcçaõ do seu curso he do Norte para o fcjul: e a extensão delle desde a junçaõ do Tacu- tu até á boca mais oriental no Rio Negro he de 
98 legoas. ' ^

aguas he aquella, pela qual lhe at- ribuiraõ o nome que tem. Os Aborígenes* o deno- minavao Quecemne.
A dita cordilheira compoem—se de empinadas seiras e montes entremeiados, tudo acobertado de Ticírestas menos uma serra jacente aõ Lev^ante, a qual por estar desjiida de arvoredo e rasa de lier- va lhe chamaõ a Pellada. Ha mais duas serras conhecidas pelos seus nomes; uma he a Pacaraina e 'a  butra a dos Cristaés: a primeira demora aõ Uccideiite da coníilheira na latitude boreal 4.° 6 longitude 314.° 30.'': delia começa a linha de de- marcaçaõ para a serra Cucuhi do Alto Rio Negro assignalada pelos Geógrafos Portuguezes : e a se-

1Ï ■ •  ̂ f 1 as serras da me.sma cordilheira em face do Oriente entre os rios Surumú e Ta- cutu; o altaneiro vertice desta serra forma uma plani- eie de ampla circumferencia horisontal circuitada e enrkjiiecida de bellas arvores, onde ha um vas- ‘tb e pioíundo lago assás piscoso, em torno do qual uma cabilda Sylvicola das immensas, que pa&- taõ aquelle circuito, faz as suas lavras de mandioca. Semelhante a esta serra he aquella, deque -se forma a cachoeira do Rabino : ella tem na lomba um lago, cuja vi&ita funestou um viajante es- tiangeiro, o qual sentindo o aculeo da curiosidade trepou ao cimo desta serra e na descida cahio de '^ rte  que veio a morrer no Lugar da Barra do RiO’Negi'0.

Vi ■1'* '■
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Sessenta e quatro legoas acima da boca ma

is oriental do Rio Branco principiaõ os cachopos 
e as fadigosas e arriscadas cachoeiras, que chegaõ 
até a5 Forte de Saõ Joaquim. A primeira na su
bida do rio chama-se de Saõ Fiiippe: a segun
do do Rabino, que para a passar descarregaõ a 
canoa, e a puxão de pedra em pedra com a agua 
por cima do ventre. A terceira denominao Pan
cada grande, que antes se deveria appellidar Quedas em razaõ das que tem, que saõ' acatave- 
is, e violentissima a corrente do seu pequeno e 
sinuoso canal: as canoas transitaõ á sirga e qua
si aõs hombros. E a quarta he a Cachoeirinha, 
que naõ obstante o vocábulo designativo de peque- 
nhez he também afanosa

As margens saõ mui reverdecidas e copadas 
de arvoredos densos, que desde a foz do rio até 
;i cachoeira do Rabino vaõ gradualmeníe deçres^ 
cendo e dando lugar a campes dilatadissimos: to
do este espaço naõ oíferece obstáculo algum. As 
praias e as ilhas diíferem das do Rio Negro-en^ 
que estas saõ mais numerosas e de menor circiúr 
to, e aquellas mais largas e a còr da area mais 
vermelha e grossa : só o impeto das correntes ke 
ouî  exige lida para ser vencido tanto na enenen- 
te com o\a vasante do rio, porque sendo como 
s^õ quasi sempre ponteiros os ventos naõ he pos- 
sivel temperar as veias, ou deixar de recolher os 
remos e de recorrer aõs varejoens e u sirga.

Na navep’aça.õ deste rio sofre—se o Pium co
mo o Carapaiiti no Amazonas: e encontraõ—se pa- 
i’ap'eiis perigosas pelas terras cahidas. Quanto tem 
de asradavel a parte citerior das cachoeiias pela 
Lindacaõ nlacidít do rio e suas vistosas praias; tan
to he triste e terrivel a parte penhascosa por si
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mesma e pelos furibunclos ventos contrários e estrondosos.
Da primeira cachoeira para diante decorrem por uma e outra banda até á cordilheira campos amplissimos. nos quaes deslizaõ—se e volteaõ vários igarapés e rios, e altamente se empolaõ serras isoladas como as de Cunauarú e Curauti junto ás vertentes do rio Majari, as de Andauari e Chaui- da 8 legoas alongadas da sobredita cachoeira, os montes de Caraumá naõ longe da aba do rio, e as serras Uaçari, Sapar.i e Picané, a primeira 40 legoas aíFastada da margem, a segunda 25, e a terceira 31.
Dous dias de viagem pelo Rio Branco ja se vê em arredado horisonte sobre a banda oriental a celsa eminencia da cordilheira,
Com o pasto dos referidos campos se regala e se engrossa o gado vacum, de que ha avulta- das manadas apesar da frequente invasaõ das Onças, que saõ em soma quantiosa: ignora-se o numero deste gado por falta dos precisos vaqueiros para o pastorar. He lastima que esteja em tal abandono gado taõ benemerito, e o melhor dà Província; os toiros saõ de airosa c&rpulencia e de grandes hasteas, e mais elevados da banda do peito que da cauda. Também nos mesmos campes se ha criado grande (juantia de gado cavallar .e imiar: lioje íjuasi nada se vê, apenas conta-se 100 da especie cavallar, e da muar um macho e 4 mulas.
O Rio Branco he copioso de Tartarugas e de pescado: acontece o mesmo nos seus rios collate- raes e em muitos, lagos de grande extensão que nelies se descarregaõ; os priiicipaes na margem esquerda saõ o Curiucu, Macuaréj, Uaduaíq e na
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margem direita o MossU; e o üaricuri. Em outros tempos ali houveraõ dous pesqueiros, um na margem esquerda 22 legoas acima da foz, e outro na margem direita defronte do rio Eanauau: o primeiro praticava as suas armaçoens no lago Curiucú, e o segundo no lago Mossii.Nas florestas e campos ha vários generös de volateria’e monteria: bellos Mutuns, Aracaris, Veados, Ajitas e Porcos. Nas mesmas florestas a natureza oíFerta abundante cacáo, baunilha, oleo de çupaúba, anil e salsaparrilha.As terras d’ aquem das cachoeiras saõ favoráveis para o cultivo do café, algodaõ, arroz, anil  ̂cacaó e também maniva: porem esta planta naõ he em toda a parte que se desenvolve, cresce e 
frutifica.Os campos assim orientaes como occidentacs do rio-seriaõ igualmente aptos para as indicadas lavouras se naõ íbssem subordinados ás inundaço- ens dos enxurros da cordilheira, (jue saõ assombrosos; e se naõ fossem infestados dc gafanhotos taõ avultados que transcendem o longor de um 
palmo.Em 1725 começou o Rio Branco a ser missionado pelos Religiosos Carmelitas, e successiva- mente a ser iiavcg’ado por diversas expcdiçocns
de resgate de Sylvicolas.Em 1736 apparecêraõ no Pará pela pri
meira vez producçoens naturaes do Rio Bran
co. , 1 1Em 1740 Francisco Xavier de Andrade en
trou no Rio Branco, e na sua coníinuaçaõ o lio Urariquera: nisto gastou dous mezes de viagem comprindo o objecto da cxpediçaõ ordenada Goyoimador e Capitaõ General do l^ara Joaõ do70
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Abfeii Castello-^Bpanco.
Em, 1741 Nicólau Horstman desceo o R io  

Branco aõ R io Negro: e d’aJi traslaclou-se á Cida^ 
de do Para. E ste Hollandez havia subido o E sse-  
quebe éom o intento de ver o Lago Parime ou 
Dourado dcscripto íiiatasticameiite nas fontes do R io  
Branco por Mr. Brion, Mr. d’ Anville, Padre 
Gomiiia Superior das Missoens dos Jesuísãs no 
Orinoco, e outros Geógrafos desaveriguados, que 
formando o M apa da America Meridional colíocá*- 
raõ o imaginado lago Dourado na cordilheira do rio 
Branco, e  íizeraò este rio oriundo do mesmo lago, 
quando as suas únicas fontes saõ os rios Grarique- 
ra, üraricapará, ídum e, Majari, Parime, Surumú, 
e  Mahú, todos manados da encosta meridional da 
cordilheira: aõ occidente da qual se despenhaõ p e
la encosta septentrional os rios Parana Pàrauámu- 
x i, Caroni e Anucaprá, que saõ asverd adeirás 
fontes do Orinoco.

Em 1768 se deo principio aõ disposto pelo Aviso Regio de 27 de Junho de 1765: o qual regulava a Vigia do Rio Branco feita por duas ou 
tres canoas bem guarnecidas para pesquizar todoi o rio, e os que nas suas margens do Poente Vasaõ as suas aguas.

Em 1775 foi construído na foz do Tacutu o Forte de Saõ Joaquim do Rio Branco pelo Capi- taõ Engenheiro Filippe Sturm Oflieial Alemaõ que tinha vindo para o Rio Negru na occasiao- das Demarcaçoens dos Domínios Lusitanos da America com os da ííespanhai
No mesmo anno de 1775 Gervazio le Cler* desertou da Guarnicaõ do Forte do Essequebe, este rio, desceo o Tacutu guiado pelos' Garipunas alliados dos Holiandezes-, foi aõ Posto

r
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hèspânhol chamado de Saô Joao Baptista na margem septentrional do rio Urariqiiera; d’ali fugîof e separando-se dos referidos Sylvicoias na grande cachoeira do Rio Branco veio aõ pesqueiro do La-̂  go Mussíí, e deste foi transportado para a V ilia de Barcellos, onde chegou no dia 16 de Março do 
supra-apontado anno.Foi tambern iio mesmo tempo que Dom Ma^ noel Centurion Guerrero de Torres, Governador e Commandante General da Provincia da Guaiana e Novas Povoaçoens do Alto e Baixo Orinoco e Rio Negro tendo estabelecido dons Postos Militares, üm com a invocaçaõ de Saõ Joaõ Baptista na parte inferior do rio ürariquera, e o outro deno-̂  minado de Santa Rosa na parte superior do mesmo rio, sofreu ser—lhe tomado pelos Portuguezes o  primeiro no dia 14 de Novembro; e o segundo para escapar ao mesmo golge foi desocupado apenas vertêraõ no ouvido d’aquelle (îmieral a marcha da Tropa Poríugueza. Muito os índios gostaraô de vOr prisioneiros os Hespanhoes: elles amavaõ os Hollandezes, faziaõ boa opiniaõ dos Portuguezes^ e abprreciaõ os Hespanhoes: este aborrecimento era suggeiádo pelos Hollandezes, que naõ cessavaõ dO lhes pintar aqiiella Naçaõ com as mais desagrada-  ̂veis cores. Na tomada do sobredito postu militar de Saõ Joaõ Baptista appossaraõ-sc os Portugue- i?es das muniçoens de guerra e de très pedreiros^. que conduziraõ para o Forte de Saõ Joaquim, onde ainda se conservaõ no numero das bocas de fogo, qué cai^algüõ o recinto do mesmo Forte.O conhecimento do Rio Branco avultoii sem^ 

pre á proporçoõ (jue se adiantava o de Rio N(^ gro: elle foi iWtorio aos Portuguezes em 1639 e mas o seu toífti descobrimento oS
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PortiîgLiezes^ o obtiveraô pelo tempo volvido de 
1760 a 1761.

Eni 1778 O Bacharel Francisco Xavier Ribeiro de >Sampaio, Ouvidor da Capitania do Rio" Negro, escreveo e deo aõ Governo do Pará uma Re- laçaõ Geografico-Historica do Rio Branco composta de cinco Capitulos. He assunipto do 1.*̂  o descobrimento do Rio Branco pelos Portuguezes e uso consecutivo deste descobrimento até aõ presente; do os intentos dos Hespanhoes de se estabelecerem no Rio Branco, e invasaõ eíFectiva dos mesmos: do SP a chegada aõ Rio Negro da noticia da intrusão dos Hespanhoens no Rio Branco, e porque modos, o que se obra para a sua expiilsaõ, e como se consegue: no 4P a apologia do Direito de Portugal sobre o Rio Branco e seu território, em impugnaçaõ ás pretençoens dos Hespanhoes: eno 5.-‘ a digressaõ sobre os verdadeiros motivos dainvasaõ dos Hespanhoes aõ Rio Branco, e noticia occasional da Laguna Parime ou Doui-ado. A esta boa obra ainda naõ coube a sorte de ser dada aõ prelo como aõ Diário da Viagem pelo Amazonas 
e 1 a mesmo Bacharel, que foi impresso em 1825 por determinaçaõ da Ácademia Real das Sciencias de Lisboa.

Em 1787 reconheceo sisuda e prolixamente o Rio Branco o Coronel Manoel da Gama Lobo de 
Almada por ordem do Gabinete de Lisboa: e deo uma descripçao de todo o rio e seu território com toda a especiíicaçaõ, ajuntando-lhe a respectiva Carta levantada pelo Doutor eni Mathematica e (Ja- pitaõ Engenheiro José Sinioens de carvalho, que o acompanhou neste exame.

Em 1798 subio o mesmo rio o Porta-Bandeira Francisco José Rodrigues Barata, e íbi aõ Su-

i riu-
0 , I

■)I

■ d í



rinam expedido pelo Governador e Capitaõ Ge* neral do Pará Dotn Francisco de Souza Coutinho 
com Officios da Corte.!Neste rio os ares saõ stimmamente temperados.

L ista H ydrografica VIII.
Rios e Riachos  ̂ que daõ o seu cabedal 

aõ Rio Uaupés.

Margem esquerdaMargem direita 
ouMeridional.

Tiquié: devolve-«e por terras mui retalhadas de pantanos e amplos lagos.
Capuri: riacho penhas- 

coso.
lliucm ‘i ou Pururépa- 

raná.
JMuzai: riacho.
Hiuárituinde: de agua 

preta.
Unhunhan: deste rio volvidos 3 dias de viagem descendo-se na sua margem oriental se vai em um dia de jornada aõ rio üssítparaná, que se der

rama no Apaporis, e es
te no Japura.

ouSeptentrional.
Iviari: de agua preta e corre por grandes cam

pinas.
Pirichaztine.
Ruritazá: riacho. 
jyiuazái dito.
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Margem direitai ou
Meridional.

Margem esquerda oü
Septentrional

Tenari: este rio foi o 
ultimo termo da explo
ração de M anoel da Gama.

Nota.
A  foz do rio tJaupés tém uma grande ilha 

deltòide, que a divide em uma forcad\ira, da qual 
a parte da banda do Ŝul está no paràlíeio austral 4 /  
80.// cruzado pelo meridiano 309 .° 45./

xSáo de sitio incerto as suas vertentes. Por noti
cias dos Sylvicolas do rio Tenari dadas aõ Coronel 
M anoel da Gama consta que o rio ÍJaupés rebenta 
de umas serras do território, que medeia entre ú 
rio Cumiari e  o R io Negro; e que pela parte do 
N orte lhe entra um canal vindo do rio ÚUabiári, 
que se desliza das visinhanças de Santa F é  do 
Rogata, capital da Nova Granada reqiiissiína em
minas de todo o genero.

A  direcção das suas aguas da foz para cima 
hé quasi debaixo do arco do Fquinocio para o O c- 
cidente até á confluência do rio T iquié, e delia pa
ra diante he aõ Norte e depois para O Oceaso.

O espaço, que medeia entre os rios T iquié  
e Purureparand, he abrolhado de 20 cachoeiras: des
tas as mais  ̂ abalisadas na estalura saõ as do Pirá e  do Jpaiioré.

í i e  fartíssimo de pescado. As aguas saõ brancas, 
N elle  vivem muitas Cabildas de Sylvicolas; 

dos quaes a. principal he a dos ÍJaupés, cujo nóm^

côi--

Eh*. ’
ílOí̂l

TnL
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comtíitííll^ftle da aõ rio em luga!̂  des pítiíttttivo,que he UccâtírLO» Priiicipae^ dvsstes Uaiipé^ cè»stuffiá5 trazer uma "pedra cylindrica, alva e polida, enfiada eni um cordaõ pendente do collo, cuja grandurà he gradualmente menor dos Principaes para alguns'dos outros, que também saõ condeeorádo§ com ella. O usô desla condecoração bem incidca que entre el^ les também ha ideas de escala de nobrezà.Pelo rio üaupés só podeííi navegar canoas de 
40 palmos de comprimento' e 7 de fewcaj e tolda» 
de palha.Em 1784 de ordem do General Joaõ Pereira Gáldas, Plcnipotenciario e Commandante Geral dsÊ Expedição de Dèmarcaça(3, entrou o Coronel Ma-* Boel da Gama Lobo de almada no rio üaupés, no qual chegou ate aõ rio Tenari, e reconheceo duas communicaçoens do mesmo üaupés para o Japurá: uma pelo rio Tiquié, e outra mais alta pê lo rio Unhunhan, do qual por terra se passa âõ rioUs- saparana, que se diííunde nú Apaporis, e este no 
Japurá.

L ista I I ydroguafica IX.
Mios e Mciehos, que se adunaõ m 

Rio Japurá.

Margem direita ouMeridional.
Margem esquerda ouSeptentrioai.

Cmwbi: riacho. Carariai: riacho.



' MocapurL
Itaniiá.
Joami: nelle se mette 

0 riacho Jupiuá.
Yuamemeri.
Pureits: que commu- uica com o rio I<;á por meio de um curto tra- jecto por terra: e he á- 

basteçido de Aborígenes.
Curassm.
Charupé,
Cimacuá. t^rapá.
Cauinari.
Jlnhit: acima das ca- clioeiras.
Muiã: commuiiica com 

0 rio Içá por meio do Ferida,

Margem esquefda ou
Septentrional.

Cmina:
Uarapiá: riacho.
Itauaranc'. dito.
Puápuâ: dito. ‘ Deste se pode ir por terra ás vertentes do rio Uiniui- ni, que desemboca no Rio Negro.

J^amerema: riacho. Del- le ha transito por terra para o berço do rio Ma- rié, que desagua no Rio Negro.
jSlaiãna: riacho.
Uapiri: dito.
liuê: dito.
Jaracapi: dito.
Sauá: dito.
Jacm dito.
Jiiriiãi dito.
Apapons'. rio, no qual Jogo de principio se en- contraõ cachoeiras, que saõ continuadas; as cor nhecidas pelos nomes de Hiá, Merim, Cupati e Furna saõ mui notáveis, mormente a ultima, que he assombrosa pelos penedos colossaes que cir- pundaõ^ a sua espaçpsa
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M argem direita 

ou
Meridional.

Margem esquerda
Septentrional.

espelunca cavada pelas maõt do Tempo na fralda de um penhasco de magna celsitude, que a- travessa o rio com um portilhaõ por onde elle arroja ruidoso as correntes com tal Ímpeto que deixa enxuto um grande espayo do alveo entre a boca da espelunca e o lugar da queda das aguas. Entraõ no mesmo Apaporis os riosTaraira, Pira^ Ussáparaná, Invi- raparaná, Urucuparana, Cumiari, e Cananari. Estes dous últimos deslizaõ- se por um território, em que avultaõ horridos despenhos, alpestres serras eompostas de asperissi- mos rochedos cavalgados, 
e montanhas excelsas de arido costado, cuja sum- midade está sempre envolta em nuvens, e batalhada por ventos e chuvas. Neste rio Apaporis começáraõ em 1782 a paralis^-se as operaçe-

71



Margem direita ou
Meridional.

EîTSlaïO COROGUAÏ’ICO
Margem esquerda ouSeptentrional

ens da dernarcaçaõ de limites porque os Hes- panhoes naõ se queriaõ limitrofar na patte superior do Japurá segundo o Tratado de Li-mites.
Murutim: rio acima das cachoeiras.
J\'Iarogã: dito. 
Iráparaná: riacho. 
Yíiri: rio.

Nota.
O Japurá denominado Caqueta pelos Hispano-Americanos e immediato aõ Rio Negro no cabedal em agua dispara na adjacência da Nova Hranada de umas bravas montanhas, fende as terras de Mocoa pertencentes á jurisdicçaõ de Popa- yan, volve-se atropellado por entre sublimes penhascos, e descarrega as suas correntes no Amazonas por' oito differentes bocas. A 1 da parte oriental chamada Ciidaia, que está 6 legoas arriba de* Cochiuará, terceira boca do rio Purus: a 2,  ̂ sem nome conhecido: a 3.  ̂ denominada Cupiijá: a 4.® chamada Uananá que jaz na costa defrontante com o intervallo dos rios Catua e Caiamé na margem austral do Amazonas: a 5.  ̂ innominada, que ên- 'testa corn a ponta de Parauari jacente 6 legoas 

acima do Lugar, de Alvaraens: a 6.  ̂ chamada ca-
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nal de Uaranapù, a quai Mr. Condamine siippôz ser a mais occidental: a 7."̂  appellidada Manhana quasi fronteira ao Lugar de Fonte-Boa: e a 8.̂  chamada Auatiparaná (rio do milho), que he a mais occidental, e que por isso foi escolhida ■ pelos Geógrafos da Demarcaçaõ para íincar hella como fincáraõ um Padraõ no dia 16 de Setembro dT*T78l na ponta occidental da boca deste canal, cuja largura he de 130 braças e o fundo de 8, e cuja posiçaõ geografica he o parallelo austral 2 .^ 
31.'' cruzado pelo meridiano 310.*̂  19.̂  ^Da existência destas 8 bocas fez div^ersa opinião o Ouvidor e Intendente Geral da Capitania do Rio Negro Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio no seu Diário da viagem em visita e correi- çaõ das respectivas Povoaçoens : elle entendeo e asseverou que o Japura naõ tem mais do qué uma embocadura, e que as A superiores a esta eiaõ ca- naes do Amazonas, que conduzem áõ Japura, e que as outras 4 inferiores á dita embocadura erao aguas fluentes dos lagos Amaná e Cüdaia, que as naõ recebe do Japurá. Por muito que eu respeite o saber deste antigo Magistrado ja fallecido, que tanto no dito Lugar de Ouvidor como no de Jmz de Fóra da Cidade do Para em ,17/2 patenteou constante e assisada equabilidade de proceder, nao me posso conformar com aciuella sua intelligencia 'quando veio que os Astronomos e Geofraíos da Demarcaçaõ de limites nas suas operaçoens pra 4 
cadas neste rio naõ só lhe acharao «s re te r^  
bocas e fixóraõ o Padraõ na ultima ‘1=̂ P f  
cima nominando_-a a mais lhe reconhecéraõ mais très canaes, q caõ o Japurá com o Amazonas, os quaes sao o
çhamado Maiiamina, o M ina, e 0 Aiuu n , q
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édirige á 7.® boca.

Estas mencionadas bocas do Japurá saô’devi- das a uma caterva de ilhas, que a natureza alí col locou como para quebrar o seu grande impeto rompente, e obriga-lo a cireumíluir pelos âmbitos destas ilhas a fim de despenhar as aguas com o respeito, suavidade e brandura proprias da sua sujeição tributaria aõ mais augusto dos rios!. '
O Japura no mez de Novembro corre lento porque está vasio: fora desse periodo resvala pelo espaço de mais de 400 legoas bramindo furioso entre firmes margens vestidas de arvores perpetuamente frondejadas, e arremeçando-se de altas e estupendas cachoeiras, e dirigi-se para o  Amazonas recebendo um considerável augmente addi- cional de outros muitos rios seus defluentes na carreira de Oeste a Leste entre o fiio Negro, e o. mesmo Amazonas onde entra ja inclinado aõ SuL Com que impulso elle nao defluiria no Amazonas , se as referidas ilhas naõ lhe reprimissem, a velie- mente undaçaõ Î

A primeira cachoeira do Japurá forma-se dá serra das Araras, que he assas preciosa porque a coitaõ nas suas abas ramaes. de vèas de ouro: el- las servem de erário índeficiente aõ Gentio Man-, jarona, o qual d’alli colhe esse mais resplandecente e illustre dos metaes sem o artificio, trabalho e perigo de cavar as raizes da montanha, e sangrar-lhe as prestantes betas. Quando o dito Gentio quer comprar algumas manufacturas aõs Brancos, que Jhe apparecem, tira d’aquella serra o ouro a maõ, paga, e repõem na mesma serra o ouro 
1 estante das compras. E a cachoeira mais desmesurada, que se naõ ve sem ficar soçobrado do assombro, he chamada do C  viá, que ^az perto
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á foz do rîo Cumiari 8 legoas abaixo da cacho cira, que serve de baliza para os Hespauhoes,, Esta cachoeira do U via he lun canal de 2 legoas de comprimento e 20 braças de largura dentro da sua boca, anfractuoso, todo espinhado de penedos de insólita grandura, por onde se arro- ja^ .j^^^uas arrebatadas levantando a summa altura uma chuva fina ou vapor subtil como lúcida poeira, fremendo com medonho fragor nos pulsados penhascos, qxie reílectido troa pelas praias, brenhas e altas serranias. Forma-se este canal do apartamento de duas serras, que naõ saõ das mâ  ̂is ernpinadas do continente, mas naquelle lugar tem desde o cabeço até íi superficie d’agua 40 braças de altura vertical: os lados deste canal saõ pe*» 
dras ou lageas alcantiladas.As aguas do Japurá saõ cristalinas e diáfanas, menos nos eanaes Uaranapu e Auatiparaná, pelos 
quaes as enloda o Amazonas.Segundo a demarcaçaõ de limites a linha divisória sobe 280 legoas acima do Auatiparaná para dentro do Japurá: nisso conveio o Governador de Mainas Dom Ramon Garcia de LeaÕ e Piçar- ro, Primeiro Commissario da Quarta Divisaõ.As margens do Japurá abundaõ em salsapar- rilha, eacaó, oleo de cupaúba, baunilhas, e puxi- 
ri.‘ Tem o mesmo rio abundante fartura de Syl- vicolas e de insectos alados mortificantes de todo o genero: as matas estaõ pouco grossas de 'caça porque esta se ve jaculada com as frechas, que diariamente lhe desfere o arco de innumeros Gentios: os quaes o manejaõ com tanta arte que a qualquer parte ou no ar ou dentro dragua acenem o tiro lá o empregaõ..
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V f Chama-se a este rio Japurá de uma das Ga- 
bildas, que o habitaõ, e que assim se deiiomiuaÔ 
por causa da fruta yupurá que ordinariamente re-? 
duzem a uma massa para comer. *

N os tempos mais remotos o motivo das nave- 
gaçoens pelo Japura era colher índios e conduzi- 
los para a Aldea dp rio Uaraiiá, hoje Lugar,jde 
Alvaraens, onde se traficava nestes homens dos ma- 
tosj e era isto de tanto empenho que naõ duvida- 
vaõ remontar o rio ate a parte ulterior das ca
choeiras: e depois jIr aurea L ei de 6 de Junho de 1755, que fixou irrefragavelmente para todo 
o sempre a liberdade dos Indigenas, a cata das 
producçoens naturaes era o alvc, a que se dirigi- 
aõ e se dirigem a espaços as navegaçoens posteriores* "

Xasta H ydro grafica X .
Hiachos, que entregaõ as suas aguas üq

Mio Içá,

M argem direita 
ou

M eridional,
M argem esquerda 

ou
Septentrional,

Hiucurapâ,
Puruiià,
tjtuL
ã̂chêtí̂

i m ?

Hiapacuã,
Mamoré.
Quivé,
L a c a u if
MiuuUpi.
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Síargem direita ouMeridioijài OUSeptentrionaL
Icofê.
Pimarl.
Jurupariparanâ,
Pepiiari.

O rio Içâ rebenta da cordilheira da Cidade de Pasto dentro da jurkdic<^d de Popayan, corre proximo aõ rumo de Oeste para Leste, e desagiia rápido no Amazonas entre terras altas por uma larguissima foz na latitude austrina de 3.° e na longitude de 309.^ 42/He cataratoso. Nelle se mettern outros muitos cabedaes em agua: contaõ-se 30 consideráveis alem dos riachos, que ficaõ mencionados na presente Lista, os quaes «aõ os que desembocaõ na parte inferior pertencente aõ Fará, e nunca mudaõ de essencia porque nunca estancaõ.As minas de ouro na sua fonte o famigeraô: delia o volve para diversas paragens das suas ri
bas selvosas.Veio-lhe o nome de Içá de uns Macacos pequeninos de boca preta; á semelhança dos quaes os Sylvicolas Passe, Turnbira, Xomana, seus ha- bitadores, fazem também a boca obscura. Os Castelhanos da parte superior, que íòi das antigas 31is- soens dos Sucumbios, o appeilldaõ Putumaio. Da foz deste rio até aõ primeiro Povo do dito território dos Sucumbios gasta-se dous mezes de vi
agem.
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O  Içá possue salsaparrilha e cacao em  abun- dancia.
N a contiguidade deste rio saõ perennes os 

«nxam es de pium : e na boca do lago Caninitiba 
persiste o carapana. Antes de chegar a este lago 
ha U ma graciosa alagoa, que franquea transito pa
ra O Içá.

Os ares deste rio na sua embocadurk-^e para 
dentro délia saõ pouco sadios.

As navegaçoens, que nelle tem feito os bus- 
cantes das producçoens da natureza, naõ tem pas> 
sado do Pepitari.Os Hispano-Americanos íimdáraõ na margem boreal do Içá junto á sua foz uma Povoaçaõ no anno em que se celebráraõ os Tratados de limites entre Portugal e Hespanha: abandonáraõ-na em 1766 por haverem experimentado ser difficil- lima a sua comniunicaçaõ para Pasto'ou para Po-»- payan remontando as cachoeiras, e vingando um taõ dilatado curso. Em 1768 dous aniios depois da desplantaçaõ do referido lugar o Governador do Pará Fernando da Costa de Ataide Teive com todo o acerto e prudência mandou formar na adjacência da foz do niesmo rio uma Povoaçaõ de índios extrahidos do visinho rio Tunantinsí à qual se deo o nome de Saõ Fernando,
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Capitacns-Mores subordhmdos ao Governo 
Geral do BrasiL

I

Francisco Caldeira de Casiello Branco  ̂ descobridor do Gran—Pará e fundador da Capital da Provincia em 1616, Desbaratou a sublevaçaõ das Aldeas do Cujii e de Mortigura, e batco os Topi- narabás em 1617, e foi deposto e preso para Lis
boa em 1618 pela Tropa e Povo.

Balthasar Rodrigues de Mello por eleiçaõ popular tomou posse em Setembro de 1618. Rechaçou em 1619 os lopinambiis ipiaiido assaltai ao a 
Fortaleza da Cidade.

Jeronimo Fragoso de Alboqiierqne  ̂ Fidalgo da 
Casa Real, com Patente Regia tomou posse no iim de AbriLde 1619. Destruio o sitio do Iguape, e derrotou as Aldeas de Guanapii e Care])i. Fal- 
leceo no ultimo de Agosto de 1619.

Mathias de Alboquerque, em virtude de uma Provlsao passada pelo precedente Capitao-Mor tomou posse no principio de Setembro de 1619. ^
Custodio Valente, Capitaõ de infanteria, / m  

Miionio da Marciana, e o Capitaõ Pedro lYixei-^ 
ra, tomao posse ern 20 de Setembro de 1619 por
ser rejeitado o precedente. .

Pedro Teixeira fica so no governo em IMaio
'd e  1620,

4^

!■ ê

i
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Bento Maciel Parente com provimento do General Governador do Estado do Brasil Dom Luiz de Souza tomou posse em 18 de Julho de 1621. Castigou os índios levantados. Incumbia aõ Capitaõ Pedro Teixeira a abertura de uma estrada para a Cidade de Saõ Luiz do Maranhaõ. Ba- teo em Guru pá os Hollandezes.

Governadores e Capitaens Generaes 
do Estado do Maranhaõ e 

Grm-Pará,

4»

Francisco Coelho de Carvalho  ̂ Fidalgo da Casa Real, Senhor de Ouguella e Commendador de Ida- nha na Ordem de Christo, tomou posse em 3 de Setembro de 1626: falleceo na Villa de Cametá em 15 de Maio de 1636.
Capitaens-Mores durante o seu 

Governo.

Manoel de Souza de Eça^ Cavalleiro do Habito de Santiago, apresentou no dia 6 de Outubro de 1626 a sua Patente Regia. Encarregou aõ Capitaõ Pedro Teixeira resgates de escravos Indigenas bravios. Fez uma correria nos Pacajás por meio do Capitaõ Pedro da Costa Favella. Foi remettido preso para o Maranhaõ em 1628.
Feliciano (Joelhô  interinamente.
Manoel dc Souza de Eça.̂  restitu-, ido depois de nove mezes de suspen-



A-i»

Jjiãz Aranha ãe Vasconcellos, Ca- valleiro cio Habito de Christo, tomou posse em 18 de Outubro de 1029. Por queixas dos. moradores foi suspenso e 
emprazado em 1630.

Jacome Raimundo de Jforonha, F idalgo da Casa Real e Provedor-Mor da Fazenda do Estado, por nomeaçaõ do General Governador tomou posse 
aõs 29 de Maio de 1630.

Antonio Ca^-alcanie de Alhoquerque de ordem do General Governador do Estado tomou posse em 28 de iSlovem- bro de 1630 por ser mandado o seu Predecessor pelo mesmo General a bater os Hollandezes e os Inglezes na 
foz do Amazonas.

Lu iz do Rego Barros com Patente Regia tomou posse aõs 22 de Junho de 1633. Em Janeiro de 1634 nomeou a Feliciano Coelho para lhe succeder provisoriamente, e ausentou-se de um re
boliço, que suspeitava.

Antonio Cavalcante de Albuquerque entrou no governo demovido pelas instancias do dito Feliciano Coelho seu Sobrinho, e de outras pessoas.I míz do Rego Barros reassume o posto em Janeiro de 163b por ordem do General Governador do Estado.
, Jacome Raimundo de Ĵ Toronhâ  Provedor—Mor 
. da Fazenda Real, toma posse no dia 9 de Outubro de 1636 por eleicaõ do Senado da Camara da



Cidade de Saõ Luiz do Maranhaõ.
Capitaens-Mores durante o seu 

Governo, o
Francisco de ,ãzevedo  ̂ Capitaõ, moii posse no dia 24 de Dezembi:o,de1636 por nomeaçaõ do GovèínadòK Falleceo aõs 3 de Fevereiro de 1637.
^ãyres de Souza Chichorro, Capitaõ, tomou posse no dia 17 de Março de1637 de ordem do Governador do Estado.

Bento Maciel Parente  ̂ Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro do Habito de Christo e perpetuo Senhor e Donatario do Cabo do Norte, tomou posse em 27 de Janeiro de 1638 por nomeaçaõ de El-Rei.Entregou fraca e vergonhosamente aõs Hollande-zes commandados por Joaõ Cornelles a Cidade de Saõ Luiz, Capital do Estado, aõs 27 de Novembro de 1641.
Capitaens-Mores durante o seu 

Governo.

Feliciano de Souza e Menezes nomeado pelo Governador tomou posse no d ia-17 de Abril de 1638. Falleceo a 8 de Novembro de 1638.
jt j)  'es de Souza Chichorro, Capitaõ, por nomeaçaõ publica, tomou posse no dia 9 de Novembro de 1638.

tomou posse em 26 de Abril de 1639.

 ̂I

ITi
íl.

Moiioel Madeira com Patente Regia . Idà
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0  Seriado da Camera  ̂ tomou posse no dia 16 de Fevereiro de 1610 por ordem do Governador, que suspcndeo e emprazou o Capitaõ-INIor Madeira.
Pedro Teixeira^ Capitaõ, tomou posse no dia 28 de Fevereiro de 1640 com Patente dada pelo Governador do 

Fstado.
Prancisco Cordovil Camacho, Cavai- leiro do Habito de Christo e Provedor-Mor da Fazenda Real, por nomeação do Governador do Estado tomou posse no dia 26 de Maio de 1641. bal- leceo aõs 15 de Setembro de 1642.O Senado da Camera por nomeaçaô do defunto Capitaõ-Mor entrou no exer- 

cicio deste posto no dia 15 de Setem
bro de 1642.

Pedro de Jllbuqiicrque  ̂ Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro do Habito de Christo, e natural de Pernambuco, tomou posse aõs 13 de Julho de 1643. Falleceo no dia 6 de Fevereiro de 1644, e foi sepultado na Capella Mor da Igreja dos Padres 
Carmeliíanos.

Feliciano Correa e o Sargento-Mor do Estado Francisco Coelho de Carvalho,, constituirão um Governo provisional na forma disposta em 30 de Janeiro de 1644 pelo defunto Governador.
Francisco Coelho de Carvalho, Fidalgo da Ca

sa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, e Sargento—Mor do Estado, tomou posse em 17 de Junho de 1646 com Diploma Regio. Falleceo aos ,1 5  de Fevereiro de 1648: e foi sepultado na portada da Igreja dos Religiosos de Santo Antonio.



P a u l o  S o a r e s  d e  J Í v e l l a r ,  Capital, tomoii posse no dia 28 de Julho de1646 por nomea^aõ do Governador do Esiado.
S e b a s t i a õ  d e  L u c e n a  d e  » d z e r e d o  com Patente do Monarcha tomou posse no dia 3 de Janeiro de 1647. Foi confinado em 1648 na Villa de Gurupi.

J l y r e s  d e  S o u z a  C h i c h o r r o ^  Capitao, succede ao precedente no dia 15 de Fevereiro de 1648 por Patente conferida pelo defunto Governador do Estado.
I

L i á z  ã e  M a g a l h a e n s ,  Fidalgo da Casa Real, Commendador de Santiago da Ganha na Ordem de Chnsto, e Capitaõ de íníànteria do Exercito, tomou posse aos 17 de Fevereiro de 1G49.

Capitaens-Mores durante o seu
G o v e r n o ,

I

I g n a c i o  d o  R e g o  B a r r e t o ,  ex-Pro- vedor-Mor da Fazenda do Estado, e Cayalleiro na ordem de -Saõ Pento de A viz, com Patente Jíegia tomou posse no dia 17 de Junho de 1649.
• ã y r e s  d e  S o u z a  ü h i c h o r r o ,  Capitaõ,  ̂de ordem - do Governador tomou posse no dia 19-de Junho de 1650.
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I

Capitaens-Mores ismtos da obediençia 
aõ Maranhaõ pelo Rescripto de 23 

de Fevereiro de 1652.
Ignacio do Rego Barreto tomou posse no dia 5 de Dezembro de 1652. Falleceo repentinamente no dia 24 de Março de 1654.
Pedro Correa, IMorgado da ilha Graciosa, e Sargento-Mor da Capitania tomou posse aõs 30 de Março de 1654. Falleceo no dia 8 de Maio de 1654* Era Sobrinho do grande Pedro Teixeira.
Domingos Machado, Capitaõ, entra na governança Militar por ter depositado nas suas maõs as chaves da Fortaleza o defunto Capitaõ-Mor; je o Se» nado da Camera toma a seu cargo a providencia politica.
^dijres de Souza Chicorro, Capitaô, tomou posse no dia 10 de Setembro de 1654 por eleiçaõ celebrada na Casa da Camera pelo Clero, Nobreza e Po

vo.

Torna o Gran-Parâ a formar com o Marmiha^ 
Governo Geral pelo Rescripto de 25 

de Agosto de 1654.
André Vidal de JSegreiros, Fidalgo da Casa Real, Commendador de Saõ Pedro do Sul, e Al- ■  caide Mor das Villas de Marialva e Moreira, tomou posse aõs 11 de Maio de 1655.
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Capitaens-Mores durante o sen, 
Governo.

L iiiz  Pimenta de Moraes por nome- açaõ do General Governador tomou posse no dia 8 de Dezembro de 1655. 
Feliciano Correa entrou em exerci-cio no dia 16 de Agosto de íboo. '

, Agostinho Correa  ̂ Sargento-Mor, tomou posse no dia 23 de Setembro de 1656 por nornea- .çaõ do General Negreiros authorisado para isso por El-Rei, que o transferio para o Governo de Pernambuco.
Dom Pedro de Mello, Commendador da Ordem de Christo das Commendas de Santa Maria de Anchete e de Gulfar, tomou posse aõs 16 de Junho de 1658.

Capitaens-Mores durante o seu 
Governo.

M arcai Munes da Costa, Cavallei- ro do Habito de Christo, começou a exercer o cargo no dia J  9 de Setembro de 1658.
< D ili Vaz de Siqueira, Commendador de Saô Vicente da Beira na Ordem de Christo, recebeo a authoridade no dia 26 de Março de 1662.

Capitaens-Mores durante o seu 
Governo.

Francisco de Seixas Pinto com Pa-̂ * *■ í.
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tente Regia tomou posse no dia 16 de Abril de 1662.
Fclicicmo Corrêa tomou posse no dia 5 de Junho de 1665 por nomea- çaõ do Governador do Estado.
Jlntonio Pinto da Gaia, Sargento Mor de Infanteria, e Cavalleiro da Ordem de Christo, com Patente do Soberano entrou no exercicio do car-go aos 21 de Janeiro de 1666.

*.dnto7iio de .Albuquerque Coelho de Carvalho  ̂Commendador du Ordem de Christo das Conimen- das de Santa Maria da Villa de Cêa e Saõ Mar- tinlio das Montas, e Donatario das Villas e Capitanias de Cametá e Cama, entrou na posse do seu 
cargo aõs 22 de Jiinlio de 1667.

Capitaens-Mores durante o scú 
Governo.

Maiioel Guedes ^raiiha de ordem do Governador do Estado começa o e- xerçicio do posto aõs 3 de Setembro de 
1667.

Paulo Martins GaiTO com Patente dada .pelo Governador tomou posse iio 
primeiro de Abril de 1668.

Feliciano Correa, por nomeaçaõ do Governador succedeo em 9 de Junho de 1669 aõ precedente^ que íoi com 
licença a Portugal-
exercicio no 1.^ de Abril de 1670 de
pois de ter estado privado do cargo 73
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doUià aniiolá e meio pelo Governador.

Pêãro üezar dè Menez.es  ̂ Fidalgo da Casa Reaíy Commendador de Santa Maria da Covühan na Ordern de Christo, e Mestre de Campo da Gu- arniçaõ da Praça de Campo Maior, tomou posse áõs 9 de Junho de 1671.
Capilaens-Mores durânie o seic 

Gòmrnó.

M arrai Mantas- da Cosia entrou no 
exercido do cargo aõs 30 de Julho dè 1674.

Ignacio Coelho da Silva, ‘Fidalgo da Casa Real, Commendador da Commenda de Santa Maria de Castro de í^boreiro e Capitaõ-Mor da Capitania da Parí;hlba, tomou posse do bastaõ aõs 17 
de Fevereiio de 1678.

Francisco de Sâ dè Menezes, Doutor em t.eis, tomou posse no dia 27 de Maio de 1682.
Gomes Freire de Jlndraãe, Tenente General da Cavailaria da Provincia do Alemtejo, recebeo o governo em 16 de Maio de 1685; Escreveo uma historia do Maránhaõ, que nunca foi publicada.

Capitacns-Mores dunínte o seu 
Gaverno.

Antonio de Mbucpierqiie Coelho de 
Carvalho apresentou a sua Patente 
Regia em 25 de Julho de 1685,

■ M iir  de Sã de Menezes, Cbnàinéndador das

i í

t r



Còmtnendas de Saö Pedro de Folgosiii’ho da Ordern de Christo e de Santa Maria de Meimoa da Ordern de Aviz, e Capitaö de Infanteria do Terço de Setuvalj tomou posse aõs 26 de Março de- 
1687.

^  Mbiiquerque Coelho d£ Carvalho^* Sargéííto-Mor de Batalha (correspondente hoje a Marechal de Campo) Alcaide-Mor da Villa de Sines, Donatario das Capitanias de Santo Antonio de Alcantara e de Santa Cruz de Carnuta, Senhor do Couto de Ontil, Com?nemlador de Santo Ildefonso na Ordern de Aviz, de Santa Maria de Cea de Villa Cova na Ordern de Christo, e Capitaö-Mor do Pará, recebeo o bas- 
tao no dia 17 de Maio de 1690. <

Capilaem-Mores ckimnle o seu 
Goimrno.

‘ Hilário de Souza de Jlzevedo princi-' piou as funcçoens do cargo em 27 de
Agosto de 1600.

"joaõ de Vellasco Molina entrou na 
posse aõs 20 de Julho de 1698.

r

FemaÕ Cmrilho, Commendador de Saõ Mar- 
tinho de Lagares, Tenente de Mestre de Campo Ceneral, e Lugar-Tenente do Governador do Estado, tomou posse do governo provisional no
dia 30 de Junho de 1701.

Dom Manoel BoUm de Moura, Commendador e Alcaide Mor de Santa Maria da Chavaceira, e 
Capitaõ de Infanteria, tomou posse aõs 8 de Jit- 
!ho de 1702.



Joaõ de Vdlasco M olhia, Capitaõ-Mor do Para, entrou no exercício interino do cargo no dia 13 de Setembro de 1705.- Christovaõ da Costa Freire^ Senhor de Panças, Gornmendador das Alcarses de Soure, Mestre de Campo da Infanteria Auxiliar do Termo de Lisboa, recebeo o bastaõ aõs 12 de Janeiro de 1707.
Capitaem-Mores durante o seu 

Governo.

Pedro MeridesT homaz., Sargento Mor de Infanteria, com Patente de El-Rei tomou posse no dia 14 de Abril de 1707.
Joaõ de Barros dà< Guerra tomou posse no dia 19 de Abril de 1710.
José Velho de Jlzevedo., Tenente General de Artilheria, entrou no em

prego com Patente Regia aõs 11 de Junho de 1716.
Bernardo Pereira dé Berredá  ̂ Fidalgo da Casa Real, Commendador de Idanha a nova, e Capitaõ de Cavallaria do Exercito, tomou posse aõs' 18 de Junho de 1718. Escrevx'o os Annaes* Históricos do Estado do Maranjhaõ e -Gran-Pará.
Joaõ da M aia da Gama  ̂ Commendador de Santa Maria de Almenara, ex-Governador da Parnaiba, tomou posse aõs 19 de Julho'de 1722.
Mexandre de Souza Freire Commendador; de Saõ Miguel de Nogueira, e Mestre de Camporde'^^^ Auxiliares, tpniou posse aõs 14 de Abril de. 1728.
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Capilaens-Mores durante o 3tû  
Governo,

Antonio Marreiros começou o exei*- cicib do cargo aos 15 de Agosto de 
1728.

jííftí da Serra, Chefe de Esquadra do Corpo da Marinha Real, e Commendador de Pe- nella da Ord.em d'e Aviz,, tomou posse aõs 16 de Juliio de 1762. Morreo no dia 20 de Março de 
1766, e foi sepultado na Cathedral junto ás grades 
da parte de fora.

Capitaens-jyiores durante o scU 
Governo.

Antonio Duarte Barros entrou no 
exercicio do cargo aos 27 de Julho 
de 1732.

Antonio Duarte Barros, Capitao-Mqr do Pará,. entrou no exercicio do emprego provisorio pelo acordo da Camera aõs 21 de Março de 1736.
Joao de Abreu Castelh Branco, Fidalgo da Casa Real, Commendador da Cornmenda de Cellos da Ordem de Saõ. Thiago, tomou posse do Ooverno no dia IS de Setembro de 1737.
Francisco Pedro de JVIendonga Gurjad, Commendador da Ofdern de Christo, e ex-Governador da Ilha da Madeira, recebeo o bastaõ aõs 14 de 

Agosto de 1747.
Frhncisco Xavier de Mendonça Furtado, Com mendador de Santa Marinha de Mata de Lobos da Ordem de Chfisto, e Càpitaõ T^^ente da Re-
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al Marinha, tomou posse em o dia 24 de Setembro de 1751.
Manoel Bernardo de Mello e Castro, Alcai> de Mor e Senhor dos Direitos Reaes da Villa de Sernancelhe, Commendador da Commenda de Saõ Pedro das Alhadas da Ordem de Christo, e 

Cononel Chefe do Regimento de Infanteria, J a  Ouarniçaõ da Praça de Cascaes, recebeo o basfe^ aõs 2 de Março de 1759.
Fernando da Costa de Jltaiãe Teive, Com- mendador da Ordem de Saõ ilento de Avizj e Coronel de Carallaria da Pj-aça de Almeida, tomou posse aõs 14 de Setembro de 1763.
Joaõ Pereira Caldas.. Alcaide Mor e Commendador de Saõ Mamede de Troviscoso da Ordem de C^hristo, e Coronel de Cavallaria do Exercito, tomou posse em 21 de Novembro de 1772.
Jose de Mapoles Tello de Menezes, (^aval- leiro da Ordem de Christo e Tenente de Ca- vallaria da Praça de Almeida, tomou posse no dia 4 de Março de 1780.
Martlnho de Bouza e Albuquerque, Móço F idalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Malr ta, e Coronel de Infanteria do Exercito, rece- beo o bastaõ aõs 25 de Outubro de 1783.
Dom Francisco de Souza Coutinho, Cavalleiro d ^  Ordem de Malta, e Capiíaõ de Fragata do Corpo da Marinha Real, tomou posse no dia 15 de Junho de 1790.
Dom Marcos de dSToronha e Brito, Conde dos Arcos, Commendador da Ordem de Clhristo, e Ca])itaõ do Regimento de (^avaliaria da Praça d’ Élvas, tomou posse no dia 22 de Setembro de
José JS/iircizo da Magcdhaens de Menezes,
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S obre o P ara*.
Tenente Genefal dos Reaes Exércitos, Conimen- dador da Ordem Militar de Saõ Bento de Aviz^ e ex~Commandante das Tropas do Rio de Janeiro, tomou posse no dia 10 de Março de 1806. Falleceo no dia 20 de Dezembro de 1810, e foi enterrado na parte superior do presbitério junto jaõ^.çjippedaneo do Altar Mor da Igreja de Nossa- Senhora das Mercês.

Junta de í̂ uccessaõ Provisional na forma do Alvará de 12 de Dezembro de 1770 composta do Bispo Dom Manoel tie Almeida de Carvalho, do Brigadeiro Manoel Marques, e do Desembarga^ dor Ouvidor da Commarca do Pará Joaquim Cie-» mente da Silva Pombo, principiou o manejo dos neíjocios públicos no dia 20 de Dezembro do 
1810.

Antonio José de Souza Manoel de Menezeŝ  Conde de Villa Flor, do Concelho de Sua Magcs- ta Fidelíssima, seu Copeiro l^íor, Commendador da Ordem de Christo, Cavalleiro da Ordem da Torre e Espada, e Brigadeiro de Cavallaria do Exercito, tomou posse aõs 19 de Outubro de 1S17. Partio com licença do Monarcha para o Rio de Janeiro no IP  de Julho de 1820.
Jtinia de Saccessaõ Provisional na forma do Alvará perpetuo de successaõ de 12 de Dezembro de 1770, de t[ue íbraõ Deputados o Arcediago Antonio da Cunha, o Coronel do Estado Ma-  ̂ior do Exercito e Ajudante de Ordens do Governo Joaquim Philipe dos Reis, e o Desembargador Ouvidor da Commarca do Pará Antonio Maria Carneiro e Sá, começou no dia 1 .  ̂ de Julho de 1820.
Junta Provisória nomeada pelo Povo para governar segundo a pova Constituição de Portugal;

I
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foi composta do Conego Vigário Capitular Romu«  ̂aldo Antonio de Seixas, do Juiz de l^óra Joaquim Pereira de Macedo, do Coronel Commandante do l.°  Regimento de Linha Joaõ -Pereira Viilaça, do Coronel Commandante do 2P  Regimento de Linha Francisco José Rodrigues Barata, do Coronel Commandante do 4P  Regimento de Milicias Geraldo José de Abreu, do "Tfeiíénl;^* Coronel do Corpo de Milicianos Ligeiros da Cidade Francisco José de Faria, do Negociante Francisco Gonçalves Lima, e dos Agricultores Joaõ da Fonseca Freitas e José Rodrigues de Castro Goes, e começou no l.°  de Janeiro de 1821.
Junta Provisória de Governo Civil composta do Medico Antonio Correa de Lacerda, do Proprietário Joaõ Pereira da Cunha e Queirós, do Chantre da Cathedral Joaquim Pedro de Moraes e Betencourt, do Capitaõ de Fragata José Joaquim da Silva, do Major Reformado de Milícias Balthesar Alves Pestana, do Capitaõ de Milicias Manoel Gomes Pinto, e do Lavrador José Rodrigues Lima, segundo o Decreto das Cortes de Por

tugal de 29 de Setembro de 1821; ella começou no dia 12 de Março de 1822,
Junta Provisória composta do Governador dó Bispado Romualdo Antonio de Seixas, do Coronel Geraldo José de Abreu, do Juiz de Fora Joaquim Correa da Gama e Paiva, dc Franciscô Custodio Correa, de Joaquim Antonio da Silva, do Tenente Coronel Theodosio Constantino de Chermont, e de Joaõ Baptista Ledo, por eleiçaõ dos Vereadores, Cidadaõs distinctos, e Officiaes Militares representativos dos cinco Corpos da Guarnição, principiou no 1 .  ̂ de Março de 1823, 
Junta Provisoria no systema da independent
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cia política 5ò Brasil composta por nomeaçaõ popular do Coronel Geialdo Jose de Abreu, do Capitão do Regiménto de Milícias José Ribeiro Guitnaraens, do Conego Joaõ Baptista Gonçalves Campos,  ̂ do Porta Bandeira do Regimento de Milícias Felix Antonio Clemente Malcber, e do iClapitaõ, de Artilheria Joaõ Henriques de Matos, principiou no dia 18 de Agosto’de 1823.
José de Araujo liozo, Coronel do Regimento de Milícias, e CavaiIciro do Habito dc Christo, tomou posse aõs 2 de Maio de 1824 na qualidade de Presidente da Província segundo 

a Carta de Lei de 14 dç Outubro de 1823.
José Felix Pereira ãê  Burgos  ̂ Cavalleiro da Ordem Militar de Saõ Bento de Aviz, Dignitário da Imperial Ordem do Cruzeiro, e Tenente Coronel Addido aõ Estado Maior do Exercito, to

mou posse no dia 28 de Maio de 1825.
Paulo José da Silva Gama, i^araõ de Bagé, e Commendador da Ordem de Aviz, tomou pos

se 110 dia 14 de x\bril de 1828.
José Felix Pereira de Burgos, Baraõ de Itcy pucurú. Dignitário da Imperial Ordem do Cruzeiro, Cíivalleiro da Ordem de Aviz, e Tenente Coronel Addido ao Estado iVíaior do Exercito, to

mou posse aõs 14 de Julho de 1830., Visconde de Goyana, tomou posse no ciia 19 de Julho de 1831. Foi deposto pela Tropa no 
dia 7 de Agosto de 1831.

Marcellino José Cardoso, Medico e Vice-Pre.- 
sidente da Província, tomou posse aõs 7 de Agos
to de 1831. . .

José Joaquim J\fachado de OUrara, renenleCoronel Addido aõ Estado Maior do h.xercito, e Cavalleiro da Ordem de Saõ Bento dc .Vviz, to-74
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mou posse no dia 27 de Fevereiro de 18S2.
N. B. O I  ̂ eitor, que desejar saber em sum- mario os factos históricos destes diíibrentes »Governos ate o anno de 1823, veja o meu Compendio das Eras da Provincia do Pará, cuja impressão principiou em Setembro de 1838 e ^cabou 

em Junho de 1839. ** ^
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ADDITAMENTO.
Divisaõ das Comarcas e Termos da Província ' do Pará feita em comprimento do ^drtigo3.^ do Codigo do Processo Criminal 

pelo Governo em Conselho nas - » . Sessões ordinárias de a 17
de Maio ffe 1833.

1.^ Haverá na Província tres Comarcas: a ^a- 
her, a do Graõ Pará. a do Baixo Amazonas, e a do Alto Amazonas, suprimindo-se a de Mai-ajo.A Comarca do Graõ Pará comprehenderá os Termos da Cidade de Santa Maria de Bdem, e das Villas de Turi-assá, Bragança, Cintra, Vigia, Monsarás, de Nessa Senhora da Conceição da Gaciioeira, de Muaiiá, do Equador, Ourem, Camiitá, do Tucantins, Oeiras, e Melgaço.

3P  A Comarca do Baixo Amazonas comprehenderá as Termos das \  illas de Tapajós, Faro, Píxuxis, Franca, Monte Alegre, Maca})6, de Por
to de Mós, e Giirupá.

4 P A Comarca do Alto Amazonas compre henderá os Termos das Villas de Maiutos, J.<uzea, 
Tefé, e Mariuá.

ÕP O Termo de que he cabeça a Cidade de • Santa Maria de Bélem comprehenderá as Fregue- zias da Cidade, a de Bemíica, a de Barcarena, as de Conde e Beja, que perdem o predicamento de Villas, a de Abaitc, a do ígarapé-miri, a do Mo-

PovoaçaõVilla, comprehendendo no seu Termo todo o território que aetualmente lhe pertence, e mõ he



oesilíiGxado y^ra o Xermo da Villa de JBragança, 
7P  O ermo de que lie cabeça a Villa de Emgam;a comprehende a mesma Villa e as Fre- guezias de Periá, de Gurupi, e de Vizeii. '
SP O Termo de que lie cabeça a Villa de Cintra comprehende a mesma Villa, o Lugar de 

Santarém Novo, e das Salinas: servindo delimites*, os actualmente designados entre a Villa de Bragança, e Villa Nova d’ Ei Rei.
. 9.0 O Termo de que lie cabeça a Villa daVigia conipreliende a mesma Villa, e o Lugar dé Sao Caetano, a \  illa Nova d’ El-Rei, suprimido o predicamento de Villa, e o titulo, que he substituído yxílüvde Freguezia de Marapaná; a Villa de Collares, suprimido o predicamento de Villa; c os Rios de Porto-.^aIvo, ^ Penha-longa: servindo-lhe de limites os que actualmente tem com a Villa de Cintra, e com os da Cidade.

10.0 o  Termo de que lie, cabeça a Villa de Monsarás comprehende a mesma Villa, e as de Moiiíòrte, de Soure e de Salvaterra, que perdem
0 predicamento de Villas.

íl.o  A Freguezia da Conceição da Cachoei- 
1̂ , que fica erecta em Villa, comprehende no seií- Termo o seu antigo teriãtorio, a Villa Nova de J>la- rajó, que perde^ o jiredicimicnto de Villa, o Dis- tiúcto do Rio Caracara, que fica desanexado do,1 ermo de Monsarás, e a Freguezia da Conceição da i onte de pedi*a com os seus limites actiiaes.í 2 o A Fregr.ezia de Muaná, cpie fica erecta em Viila, coinprehende no seu Termo todo o território, que íbiinava os seus antigos limites.

1 3 P  O termo de que he cabeça a Villa de • Ciiaves suj)rinii{la a denominaçaõ de Chavões e substituida peia do Equador) conservará todo o ■
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sèu território, quo actual mente lhe pertence, iii-* cliisivamente as Ilhas que ibrmaraõ parte delle.14.^ O Termo de que hc cabeça a Villa de Camutá comprehende a mesma Villa^ e seus rcs- pectivo^, Districtos, e toda a Ilha de Tamanduá, 
e as que íicaõ d’ ahi para baixo.» -1*5.P O termo de que he cabeça a Villa déOurem comprehende as Freguezias de Irituia e Saõ Miguel da Cachoeira, servindo-lhe de limite da parte da Cidade o primeiro sitio acima da embocadura do Igarapé Jurujaia, e da parte da. Villa de Bragança os limites acíualmente designa
dos. 16.°.A Frcguezia de Baiaõ, que.fica erecta em Villa com a denominaçaõ de Tocantins, comprehende no seu Termo o seu antigo território, e os Postos militares de Arroios e Saõ Joaõ de Araguaia; servindo de limites a esta Villa e á de Camutá o Rio Tauaré da parte debaixo, principiando do sitio Mucajuba, e do outro lado do sitio de JoaõdaSib a Tavares, e ficando-lhe pertencendo a Ilha de Santa Anua, e todas as mais d’a- 
hi para cima.

17.0 () termo de que lie cabeça a Villa de 
Oeiras comprehende a mesma Villa com os seus 
aetuaes limites.• • 1S.° O Termo de que he cabeça a Villa deBlelgaço comprehende a mesma Villa e seus respectivos Districtos ficando-lhe anexa a Villa de Portei, que perde o predicaraento de Villa.19.° O Termo de que he cabeça a Villa de Santarém ( suprimida a denominaçaõ de Santarém e substituida pela de Tapajós) comprehende a mesma Villa e as de Alemquer e Alter do Chaõ̂  
'que perdem o predicaniento de Villas.
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I 20. ° O Termo de que lie cabe^ a Villa de .Faro comprehende a mesma Villa e a Missao do Juruti, (que perde o titulo de Missao ficando subs- lituido pelo de Lugar) e com os sens actuaes limites.

2 1 . ° O Termo de que he cabeça a Villa de Obidos ( suprimida a denominaçaõ de Gbidos substituida pela de Pauxis) compreiiende a mesma \i l la  com os sens actuaes limites.
22 . ° O Termo de que he cabeça a Villa Franca comprehende a mesma Villa e as de Bo- im e Pinhel, que perdem o predicamento de Villas; os Logares de Aveim e Curi, e a Capella de Uxituba com os seus respectivo^ limites..
23. ° Õ lermo de que he cabeça a Villa de Monte Alegre comprehende a rnesrna Villa e o Logar de Outeiro com todos os seus antigos limites.
24. ° O termo de que he cabeça a Villa de Macapá comprehende a mesma Villa e a de Ma- zagaõ (suprimido o predicamento de Villa e o titulo de Mazagaõ, sendo substituído pelo de Regeneração) e com ’ os seus actuaes limites.
2õ.° O Termo de que he cabeça a Villa de* Porto eJe Mos comprehende a mesma Villa, e as de Veiros, Pombal e Souzel, que perdem o predicamento de Villas.
26. ° O Termo de que he cabeça a Villa de Gurupá comprehende a mesma Villa e os Logares de Carrazedo, Villarinho do Monte, e i3oa- vista, com os seus actuaes limites.
27. ° O Lugar da Barra do Rio i\egro fica erecto em Villa com a denoiuiiigçaõ de Manaós, •serWndo de cabeça de Termo, em o qual se coin- preheiide a mesma Villa e a de Silves, que per- 1
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de o predicamento de Villa e a denomiiiaçaú de 
Silves, sendo substitiiida pela de Saracá; e bem assim as Freguezias de Atiiriá e de Amatari, (suprimido o titulo que cada uma tinha de Missão) e de Jaúi, que era denominada Airaõ, com 
os seus  ̂actuaes limites.A Missaõ de Maues fica erecta em Villa com a dcnominaçaõ de Luzêa ( suprimido o titulo de Missaõ) comprehendendo em seu Termo a mesma Villa, a de Borba, suprimido o predicamento de Villa, e a denominaçaõ de Borba, que deve ser substituida pela de Araretama, e as Frê » guezias de Villa Nova da Rainha, que perde esta denominaçaõ ficando com a de Topinambarana, e Caniiraâ, suprimido em ambas o titulo de Mis
saõ, e tendo por limites o Parintins, e o rio Ma
deira inclusivo.29. ° O Termo de que lie Cabeça a Villa de Ega, que perde esta denominaçaõ, e he substituida. pela de Tefé, comprehende a mesma Villa, e a de Oiivença, suprimido o predicamento de Villa e a denominaçaõ de Oiivença, que he substituida pela^ de Jauari: e as Freguezias do Guari, Fonte Boa, Amaturá, e Tabatinga, com os seus 
antigos limites.30. ° O Termo de que he cabeça a Villa de iParcellos, que perde esta denominaçaõ, e he substituida pela antiga de Mariuá, comprehende a mesma Villa, e as de Moura e Thomar, que perdem o predicamento de Villas, e as denomina- çoens, que saõ substituidas a primeira pela de lía- rendana, e a segunda pela de Bararua, com os se-. us antigos limites; e as Freguezias do Carvoeiro,' que deverá ter a denominaçaõ de Aracari, de Mo
reira, que passa a ter a denominaçaõ de Cabo-
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quena, do Garmo, áe Santa Izabel, e de Mam^ bitanas, coni os sens* actiiaes limites: e ficao suprimidas as Freguezias de Poiares, Lamalonga^ e Santa Maria de Belem, por se acharem; abafido-* iiadas.

N. B. Todas as Villas que perdem este predicamento ficaõ com o de Freguezias. . ^
Designaçaõ dos Termos em que devem reunir-se os Concelhos de Jurados na forma do Art.- 7.° de Codigo do Processo Criminal, e que foi resolvido pelo Governo em Concelho em Sessaõ' de 31 de Maio.
31.9 Ao Termo da Cidade ficaõ unidos o dá Villa de Ourem, e o da Villa do Muaná, sendo> o da Cidade cabeça dos Termos.
32^° Aõ Termo da Villa de Bragança ficá* unido o da Villa de Turiassú, sendo aqueÜe cabeça dos Termos.
33. ° Aõ Termo da Villa da V igia fica unido’.o da V̂ illa de Cintra, sendo aquelle cabeça doŝ  Termos. ( ■
34. ° Aõ Termo da Villa da Conceiçáõ da Cachoeira ficaõ unidos, os das V illas de Monsarás 

e do Equador, sendo o primeiro cabeça dos Ter-, mos.
35. ° Aõ Termo da> Villa de Camutá ficaõ unidos os das Villas de Tucantins, Oeiras, .e, Melgaço, sendo o primeiro cabeça dos T e r i í Y o s ;36. ° O Termo da Villa de Macapíi íõrma cabeça para a reuniaõ do respectivo Concellio.
37. ° Aõ Termo da V illa de Porto de Mós íica unido o da Villa de Gurupá, sendo aquelle cabeça dos Termos.
38. ° Aõ Termo da Villa de Tapajós ficaõ 

unidos:; os.^aS-Villas de Monte Alegre e Francaj'’



sendo o primeiro cabeça dos Termos.39. '̂  Aõ Termo da Villa de Pauxis fica unido o da Villa de Faro, sendo aquelle cabeça dos 
Termos.40. ° Aõ Termo da Villa de Manáos ficaõ unidos ds das Villas de Tefé e Mariua, sendo o 
,primeiro cabeça do§» Termos.41 ° O Termo da Villa de Luzêa forma cabeça para a reimiaõ do respectivo Conselho.42.° O Governo em Conselho deliberou^ em Sessaõ de 21 de Maio, e por virtude do Artigo 6.° do Codigo do Processo Criminal, ([ue houvesse na Provincia quatro Juizes de Direito; dous para a Comarca do Graõ Pará, sendo um d’estes o Çhe- fe de'Policia, um para o Baixo Amazonas, e outro 
para o Alto Amazonas.Secretaria do Governo da Provincia, 25 de 
Junho de 1833.José Antonio da Fonseca I^essa, Secretario 
do Governo.

r  r

D eclaraçaõ.
Para esta Divisão das Comarcas e Termos naõ foi a Commissaõ da Statistica coinmettida pelo Governo em Conselho de fazer-ilie presente por Con- sujta a menor noçaõ a este respeito; nem tao pouco se remetteo officialmente a mesma Commissao um Exemplar para que ella ficasse sciente da nova dis])0siçaõ da superficie da Provuncia. Ella foi impressa na Typograíia do Correio, ilua bormosa, ^ .°  4.3; e como entaõ ja este meu Ensaio tinha .chegado á sua consummaçaõ naõ pude tratar da recente mudança aonde cabia. Porern^ como  ̂ naÕ ine foi possiveí entregar logo o dito Ensaio á im-7 ̂
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Erensa julguel qnfe €râ bom aptcseiitar aõsi meta (Citoros para sua noticia por meio deste Àddi- tamento a transcripçaõ da propiia integra da de^ terminaçaõ do dito Governo: e para de algum'mo* do alumiar a mesma determinação eu a repito debaixo do arranjamento seguinte.
á

DívrsAÔ JüKtsniCGioNAtL Das P otoa^ oeiís 
Da PnoviíreiA  i^õ P ara’. ! l

>1 !;/r

•A Província do Pará conista de tres Gomar- eas, uma Cidade, vinte e cinco Villas, oito Lugares, e cincoenta e quatro FreguéziaiS.

A do Grao Pará: a do Baixo Amazonas: e a 
do Alto Amazonas.

•Cahecãs àe €omarca.
X>a Comarca do Graò Pará a Cidade de Be

lem. Da do Baixo Amazonas a Villa do Tapajós ( de Santarém pela antiga denominacaô extincta).E  da do Alto Amazonas a Villa de Manáos (*) f Lugar da Barra do Rio Negro pela-antiga qua- 
íiácaçaõ ].
' P I  Â /è  mme foi da Villa d e  Moum 't 
^làea. . , . . .  ....... . . .



Plllas da Comarca do Paru.

A de Turiassú [ Logar do mesmo nome pela antiga qualiíicaçaõ ] :  de Bragança: de Cintra: da Vigia: Monsarás: de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira ( Freguezia do mesmo nome pela .antiga, qualiíicaçaõ j  : do Muanâ ( Freguezia do mesmo nome pela antiga qualiíicaçaô ) ;  do Equador ( de Chaves pela antiga denominaçaõ extincta): de Ourem: de Camutâ; do Tocantins ( Lugar d© Baiaõ pela antiga qualificaçaõ): de Oeiras: e de 
Melgaço.

Villas da Comarca do Baixo Jmazonas^

A do Tapajós: de Faro: de Fauxis' [ de Óbidos 
pela antiga denominaçaõ extincta ] i ^ranca: de Monte AÍegre: de Macapá: de Porto de Mos: e

✓a.
Villas da Comarca do Mto Amazonas.

A dos Manâos: de Imzea ( Missaõ dos Manes pela antiga qualificaçaõ): de Mariuá ( de Barcel- pela antiga denominaçaõ extincta ) : e de le íe  
f  de Ega pela antiga denominaçaõ extincta ).
fic

P ovoaçõjbs  ̂ da JumsnicçAÕ das V in t as 
DA C omarca do P ara*.

Da Villa de Bragança aŝ  Fr^uezias db Periá, db Ghrupi, e de Vizeii [hng^res dos mesmos mo
rnes pela’' antiga quaiificaçaõ' extincta )‘.
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Da \  ilia âa Cintra os Lugares de Santarém  ̂Novo, e das Salinas.
Da \  illa da Vigia o Lugar de .Saõ C^aetano,^ a*̂ X ̂ rde^ic-S de Maracanã (̂ ') ( Viila Nova de El Rei pela antiga qualificaçaõ extincta^) e de Collares ( Villa do mesmo nome pela antiga qualifica çaõ extincía ). ^  .

• ' Da \  illa de Monsarás as Ereguezias de Mon- * forte, de Soure, e de Salvaíerra ( Villas dos mesmos nomes pela antiga qualiíicacaõ extincta).Da Villa de Nossa Senliora da Conceição da Cachoeira a Freguezia da Conceição da Ponte de Pedra [ Logar do mesmo nome pela antiga qua- lificaçaõ extincta].
Da \ i l la  de Ourem as Freguezias do íriíu- ia, e de Saõ Miguel da Cachoeira.
Da Villa do Tocantins os Postos Militares de Arroios, ('^ )̂ e de Saõ Joaõ de Araguaia.
Da Villa de Meigaço a XVeguezia de. Portei ( \ i l i a  do mesmo nome pela antiga qualiílcaçaõ extincta). ^

 ̂ N. B. A Cidade tem duas Freguezias: e no 
Termo delia comprehendem-se as Freguezias de Bemíica: de Barcarena: de Conde e de Beja (Villas dos mesmos nomes pela antiga qualiílcaçaõ. extincta); do Abaite: do ígarape-rniri: do Mojú: do Acarm do Eojarú: do Capim: e de Saõ Domingos da Boa vista.

r'
I'

[^] Islo fo i eqmvoccíçüüy que o Governo padeceo: 
porque este nome so o teve a Villa ãe Cinlra antes 
desie prcdieamenío  ̂ e a Villa JCova d’ h l lit i quando 
J-lkka linha o de Curuçã.

('■ ") Já íiíio existia este Posto AíiUj/ír quando se i 
traí a va da presente Divisuõ das Comarcas. .



Povoaçocns da Jwisdicçm daá Villas 
da Comarca do Baixo Amazonas,

Villa do Tapajós as Fregiiezia de Alem’* quer é' de Alter do Chaõ (Villas dos mesmos nomes pela antiga q.ualiíicaçaõ extincta.)Da Villa de Faro o Lugar do Juruti ( Mis* saõ deste nomo pela antiga qualiíicaçaõ).Da Villa Franca as Freguezias de Boim e  de Pinhel (Villas dos mesmos nomes pela antiga . qualiíicaçaõ extincta): e os l^ugares de Aveiro e de Ciiri ’( Missoens dos mesmos nomes pela antiga qiialiricaçaõ): e a Capella do üxitubaDa Villa de Monte Alegre o Lugar do Ou
teiro.Da Villa de Macapá a Freguezia da Rege- Ueraçaõ (V illa de Mazagaõ pela antiga qualifica- 
caõ exíincta).Da Villa de Porto de Mós as Freguezias de Veiros, de Pombal e de Souzel (Villas dos mesmos nonies pela .antiga qualificaçaõ extincta).Da Villa de Gurupá os Lugares de Carraze- 
do, de Viilarinlio do Monte, e da Boa-vista.

Po íwãçoens da Jurlsdicçao das Villas 
da Comarca do Alto Amazonas.

Da Villa de Manaós as Freguezias de Sara- cá (Villa de Silves pela ardiga'qualiíicaçaõ extine- 
ta), do Aturiá e de Amatari (IViissoens dos mesmos nomes pela antiga qualiíicaçaõ), e do Jaú (Lug'ar de Airaõ pela antiga qualiíicaçaõ iextinc-
la). . , .Da Villa de. Luzea as, Freguezias de Arare-
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tama (^Fiíía d e  Borba (a) pela antiga qnalifica-çaõ extincta)^ - ^  Tiopinambarana (Missal de Villa Nova da Rainha pela antiga qualiíicaçaõ ex- tincta), e de Cannmá ( Missaõ do mesmo nôme jpela ántiga qualificaçaõ). ^

Villa de Tefé as Preguezias de Janarf ( Villa de O livei^  (b} pela antiga qualiíicaçaõ
do Coari, de Fonte Boa, de Amaturá-, (c) e da Tabatinga (d) (Lugares dos mesmos nomes  ̂pela antiga qualiíicaçaõ extincta).
y^illa de Mariuá as Freguesias de Itaren- eana ( Villa de Moura (e) pela antiga qualiíicaçaõ extincta), de Bararuíi (Villa de Thomar (O' pela antiga qualiíicaçaõ extincta), de Aracari (Lu-  ̂garde Carvoeiro pela antiga qualiíieaçaõ extincta,) de Caboquena (Lugar de xVloreira pela antiga quali- ücaçaõ^ extincta), do Carmo, de Santa Izabel, e de Marabitanas- (Lugares dos mesmos nomes pela antiga qualificaçaõ extincta).

Esta divisaõ das Comarcas e Termos da Província naõ ficou isenta dos deffeitos provenientes da obliteraçaõ da memória, e do desprezo dos
' ' I I I  I I  I

(n)' t ã i d ü t t  d o  ' r t o c ü n o  f o i  o  s e u  n o v n o  p v i f i i o r ^  -

{ b )  F h i  ^ M è a  d ó s  C a m b e b a S i

( c )  C r e i o  q u e  s e  q u i z ^  d i z e r  o  L u g a r  d e  C a s t r o  . 
d e  ã v e l a n s ^  m a s  e s t e  n u n c a  t e v e  o  n o m e  d e  A m a i u -  

l e a  e m  a l g u m  d ó s  s e i s  a s s e n t o s  d i v e r s o s ^  q u e  p r i m o r •  
m a l m e n t e  l h e  d e r a ô ,

(d) E s q u e c e r ã o  d c ;  L u g a r e s  d e  J S T o g u e i r à  e  d e  J U -  
mraens<.
• Ç e )  S e u  n o m e  p i m a r i ó / à i  o  d e  A  I d e a  d o s  C a r l -  

t i a h i s .

( f )  P r i f n i t i m m e n t e  c h a m o u - s e  A  I d e a -  d o s  M a n â o s .

, I
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piincipios indispeusav^is para a sma disetcta regu
lação. FaltoU aõ Governo em Conselho designar em c|ue graduaçaõ deviaõ ser consideradas as Vil-* las *de Arraiollos, de Esposende e  de Alraeirim, visto qiie naõ fez mençaõ deilas quer na classe das Vilías, quer na dos Lugares oii na das Fregue- zias:. e faltou-lhe denominar seguncto ® romance Indico as mais Povoa(;oens paâ a as igualar nissp ás outras, e assim completar a confusaô das de^ nominaçoens dos Povos Paraenses, os quaes no« Mapas formados segundo a oonnguraçaõ e obser- 
raçoens astronômicas feitas em conseqiumcia da Demarcaçaõ de Limites até o aamo de 1790 se achaõ apontados com os mesmos nomes que ja ti- nhaõ -desde -o seu começo, e que naõ dm aõ ser alterados por estarem de assento no conhecimento de todos em universal, e por ser inútil, desarrazoada e sem nenhum fundcmento^ ou utilidade a mutaçaõ de invocaçoens. Estes principi^ racio-' naveis foraõ desacatados pelo sobredito Governo quando operou a supramencionada divisa^ por quanto naõ cuidou de consultar uma Carta i  opo- crafica da Provinda, nem de adquirir noçoens lo- , caes muito miúdas e muito reflectidas por meio " de uma iníormaçaõ exigida dos .possessores de er xactos conhecimentos topográficos do paiz: e por isso desacertou na designação da linha circuns- 

’ criptiva dos Termos das Villas, degraduou Povos, que estavaõ em mais ponderos^ ciTcumtan-. cias que outros, como fez com a Villa de Maza- gaõ digna do seu predicamento pelas razoens primitivas e fandamentaes da sua criaçao e cony posta de 827 moradores cora 325 escravos, cujo numero total e trabalho agrario eraõ e saõ super 
riores aõs da Villa de Poito de Mos, que consta
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de 705 visinhos e de 53 escravos: e tudo isto < corpou com o dislate de abraçar os vocábulos dos barlDaros boçaes talvez entendendo que assim agradaria aõs Terrantezes incultos sem parecer indecoroso ou alheio da razaõ que o homem social se aproxime aõ saíio Selvagem por meio da adop- çaõ de nomes gentilicos. Um semelhante conem- ío só achará assentimento em * certas imaginaço- ens ardentes, dirigidas pela leitura do igneo dis
curso dictado pelo enthusiasmo e acrirnonia do Filosofo Genebrino (*) sobre a origem da desigualdade entre os homens, para cujas imaginacoens 4>u espiritos destituidos de íilosoâa execta^ um paradoxo he todo razaõ.

Joaò Jaques Rousseau, '' “

.»o.. -j

r
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Dfís  ̂ matériaŝ  que neste Ensaio Corogi'ofteo
se trataõ.

Ôfi\cio do Présidante da Provincia do' Pará dirigido aõ Author da presente obra â* cerca dá irrí- pressaõ detla - - -  - -  - -  - Pag.
Frologo' - - - - "Poéiçaõ“ astronômica-, términos políticos è iï'âtnraes, comprimento e largirra, e geSto do Paiz - - -  - -  - -  - -  - -  -Po]j)nla^aõ - - -  - -  - -  - -  -
ètima físícoProducçoens nattiraes do Pará - - - -
Vegetaes - - -  - -  - -  - -  - -tJsôs mais conhecidos, que se fazem de al
gumas písPlántas usadas com o iátüito de exphlSar as 
enfermidadesÉstado actual da Agricultura Animaés quadrúpedes - -Aves - - - - - - -
PeixesManeira de p^escar íariscos - - -

tis^a])os - Prustaçêos ïnvectos 
Mblinscòs
Ánimaes uteis aõs trabalhos, transporte é 
çubsistenHa dò hom'em - - -Abparehciá, capacidade, e caracter
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TABELLA.
Das erratas e emendas, na qual estaô suprida  ̂

algumas faltas na impressão,

Pag, XI. Li. 6 em vez de pora lea-se para136----28  ̂V  . . .  - 1756 -----  1758.233---- 5 ................328.0 25.'- 329.o 15.'
3 2 6 .0  5 7 , 
Curucá 1749 205 Villa

3 0 8---- 2 9 -----------  326.0 -
8 1 5 ---- 1 6 ------------Curuça3 22---- 3 0 -----------  1649 - -
.324---- 3 3 -----------  248----3 2 6 -----10.----------- Vilia -332---- 3 3 ----------- Amazona - Amazonas•§40------7 ------- -- Itácurucá - Itácuruçá
340 - - -2 3 -----------elles possu- elles naõ posem terras - suem terras próprias- - próprias
3 7 4 ----  6 ----------- Japatú------Jatapú
472 ---- 1 9 ----------- embocadora embocadura526 ----2 2 ------------ Cauboris - Cauaboris530 - - -29 ............- sulfurcas- - sulfureas'5381 - -18  - --------- asy erd adei- as verdadeL

ras,- ------ ras
539 -----18 -----------g o lg e ------golpe553 -----22 - ............ um ----------uma582 -----3 0 ----------- d e ---------- osNa pag. 21. lin. 6. falta o seguinte. Cujo assento foi mencionado pelo Reverendo Bispo Dom Frei Caetano Brandaõ na Visita, que fez em 1785, e que se ímprimio em Lisboa depois da sua mor 

te na Cidade de Braga.
















