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UM livro é sempre uma pedra, maior ou menor, para
a struetura social de um povo.
Conforme a sua natureza, o seu objectivo e o seu ensinamento, esse ligeiro material poderá constituir um relevo
artístico da obra secular ou o quasi inconsciente elemento para
o alicerce dessa fundação, á qual os mestres da língua e da erudição devem assignalar os floridos capiteis das gloíificações do estylo.
Tive idéa, e não vem para mim maior culpa, de organizar uma
obra litteraria, artística, scientifica e commercial, com a collaboraçao das
mais salientes intellectualidades do paiz, sobretudo desta região^ escrevi
nesse sentido uma centena de cartas-circulares, que dirigi aos mais destacados espíritos da nossa actividade litteraria. Bem poucos acreditaram
na minha boa vontade e no meu desejo de acertar com essa obra, .para
a solennização do grandioso acontecimento que é o tricentenario da fundação da cidade de Belém, capital do Estado do Pará.
O livro seria, na minha subjectiva aspiração, uma photogravura
instantânea da nossa actividade especulativa e artística, ao dobrar o Pará
a sua marcha ascencional para o quarto século da sua existência associativa.
Fui, de porta em porta, a todos os estabelecimentos bancários e
commerciaes de Belém, pedir-lhes annuncios dos seus preconicios de industria, que demonstrassem não só a sua existência na época, como também
servissem de reclamos á melhor acceitação das suas mercancias.
Infelizmente, a crise econômica deu mão á crise espiritual, e a
idéa do organizador da obra andou de rastos, até consubstanciar este livro
bem
que, em melhor situação e por mais destro organizador, poderia
constituir uma epopéa utilitária aos nossos fastos gloriosos de três séculos.
A todas essas difficuldades serviu de remate capital a minha
insuficiência de meios pecuniários, e, mais do que tudo, a fatalidade que
me privou dos olhos, no momento de encarar essas difficuldades, ante
a glorificadora luz que auroreia o esperançoso céo da minha terra natal.
Sirvam estas desculpas para a acceitação incondiccional desta obra,
cheia de imperfeições, mas que é o expoente absoluto das minhas aspirações
e a representação máxima da minha boa vontade, vinculada ao mais
desinteressado espirito patriótico.
Belém, Dezembro de 1915.
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NESTE momento extraordinário da vida social do mundo,
assignalado pela transição gigantesca dos povos de todas as raças que,
como espectros colossaes se movem ao impulso dos canhões, na procella,
de fogo e sangue dos combates, mudando a face geographic, das nações
da terra, Belém do Pará festeja pacificamente o tricentenario da sua fundação. E essa festa é um alcandorado monumento civico, erguido ao
gesto magnânimo de uma phalange de intellectuaes da Belém contemporanea. Um dos seus intuitos máximos, louvabilissimos, é dar a esse monumento o valor
histórico de que carece a nossa existência atra vez desses três séculos de vida social. Ha,
— é que não possuimos documentos
porém, um obstáculo á perfeição da obra histórica:
que possam merecer melhor credito sobre o verdadeiro dia em que o valoroso capitão
portuguez Francisco Caldeira de Castello Branco pisou, pela primeira vez, as abençoadas
terras do Guajará, levantando a primeira tenda da magestosa cidade que constituiu o ponto
inicial da epopéa histórica, para a conquista do Amazonas.
Ninguém mais ignora que a jornada de Castello Branco partiu do forte S. Felippeem S. Luiz do Maranhão, a 25 de Dezembro de 1615. Mas, em que dia chegou aquelle
intrépido expedicionário a Belém ?
Persiste a duvida, pois não se pôde precisar o tempo que a expedição gastou na
derrota entre o porto do Maranhão e as águas do Pará.
Os expedicionários teriam pressa em chegar para reconquistar das mãos extrangeiras o extremo norte do Brazil colonial; trariam pilotos, como De Vaux, conhecedores do
roteiro da costa paraense; mas teriam de navegar em condições desvantajosas, por causa
dos impeços naturaes que as entradas dos rios offerecem, em antagonismo com a livre
navegação das costas oceânicas, com vento favorável e mar vasto, fluxos e refluxos irregulares
das marés fluviaes, diversidade de correntes athmosphericas que retardariam a navegação aos
veleiros ainda alheios ás perfeições náuticas, para as rápidas avançadas atravéz dos parceis
que obstróem a orla das nossas terras continentaes. .. Tudo isso impede a exactidão do
calculo aos mais competentes. As provas documentaes, ou de facto não existem por não
ter havido nenhum acto publico do qual houvesse uma acta, um edital, um aviso ou ao
menos um officio, caso curioso, porquanto os nossos primitivos povoadores e investigadores eram dados a meticulosas narrativas dos seus encargos, como se vê das longas
descripções das viagens feitas por Pero Vaas de Caminha e outros; ou, realmente existiam e foram extraviados, ou existem"nalgum archivo do Rio, Maranhão, Bahia, Portugal,
França ou Itália, para onde qualquer gênio aventureiro os conduzisse.
Não nos furtemos ás deducções do pouco de historia que nos resta a respeito.
Jeronymo de Albuquerque, capitão-mór de Pernambuco, sabendo do domínio francez
na bahia de S. Marcos, e conseqüente dilataçao para o norte, pois que La-Ravardière já
•se achava no rio dos Pacajás, affluente da bahia de Portei, expediu Alexandre de Moura, com
ordens precisas e terminantes a garrotear de vez os uzurpadores do solo pátrio, limpando
de forasteiros as terras amazônicas, em cujas margens e nas de seus affluentes, andavam
inglezes e hollandezes a estabelecer feitorias e fortalezas armadas á defesa.
Com esse intuito, trazendo por piloto Manoel Gonçalves, Regefeiro de Leça,
partiu Alexandre de Moura de Pernambuco, na manhã de segunda-feira, 5 de Outubro de
1615, fazendo escala por Gericoacoára, na costa do Ceará, onde tomou aguada; no dia
ll-l—MM II
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17 de Outubro, num sabbado, Moura deu entrada na « barra do Pereia » a E., não longe
de S. Luiz.
Submettido La-Ravardière, expediu Alexandre de Moura a Francisco Caldeira de
Castello Branco, com uma esquadra de três caravellas, para ir crear uns estabelecimentos
nas terras do Pará, e submetter os selvagens e os aventureiros que por ali andavam
Eis, em synthese, tudo o que nos dizem os narradores; porém, se a viagem dos
expedicionários luzitanos durou 12 dias entre Recife e Maranhão, quantos dias poderia
gastar Castello Branco de S. Luiz ao Pará ?
Esta é a questão primordial sobre a qual o passado nos deixou até agora sem
documentos, e que a actualidade pretende resolver, offerecendo a intendencia municipal
de Belém um prêmio de três contos de réis á pessoa que melhor memória apresentar.,
precisando as datas do magno acontecimento, concurso esse que terminará a 15 de
Dezembro deste anno.
Não vem em soecorro dos que advogam o retardamento dessa viagem, a falta de
bons pilotos nessa venturosa jornada; delia faziam parte Antônio Cochado, André
Pereira, cujo relatório, infelizmente, nada precisa a esse respeito, e o official francez De
Vaux, já conhecedor de toda aquella costa e que tinha sido um dos companheiros de
La-Ravardière.
Tudo nos leva a crer que Caldeira Castello de Branco desembarcou na margem do
Guajará, em principios de Janeiro de 1616, estabelecendo immediatamente os fundamentos da cidade de Belém.
Parece que nenhum maior interesse deveria merecer dos contemporâneos a data
centenária da fundação da principal cidade do Estado. O Rio de Janeiro, S. Paulo, e,
ha pouco, a graciosa Cabo Frio, festejaram condignamente datas congêneres, sem a preoccupaçào de movimentarem o espirito nacional para as suas solennidades.
No Pará, esse movimento parece cer tomado maior vulto; a fundação, em Belém,,
do primeiro estabelecimento portuguez na Amazônia, foi o inicio da conquista do grande
rio para a coroa de Portugal e conseqüente integração do Brazil na máxima amplitude
de Oeste.
Pedro Teixeira, um dos capitães da jornada de Castello Branco, foi incumbido,
por fim, de subir o Amazonas, o que fez com brilhante êxito, assentando os nossos marcos
limitrophes, quasi na fralda dos Andes, estabelecendo, assim, o relevo da nação mais vasta
da America do Sul.
E' por este motivo que a data tricentenaria da fundação de Belém deve constituir,
nao um simples festejo provinciano, mas uma solennização nacional.
O Brazil de 1615 era constituído de simples feitorias na costa marítima; foi a
jornada de Caldeira, estabelecida na primitiva Belém, que determinou o serviço de
penetração do território e deu, para o mappa do mundo, a base do grande triângulo
brazileiro, em terras, que as cartas daquelles tempos denominavam simplesmente de
Peritvia.
Se o Rio da Prata fechasse-nos as portas pelo lado Sul, com o estabelecimento das
colônias hespanholas, só o Amazonas, ao norte, é que poderia franquear a entrada para
a conquista do Brazil, na maior superfície das terras antareticas.
Foram esses os principaes motivos que levaram a intellectualidade do Para a se
constituir em Comitê, para celebrar o tricen.tenario da fundação da cidade de S. Maria
de Belém; delle fazem parte os representantes mais salientes de todas as classes sociaes do
Estado, desde o homem da imprensa, até ao mais obscuro proletário. Não lhes faltaram
os alviçareiros impulsos de coadjuvação dos poderes administrativos do Estado e do
Municipio.
E o Comitê forma hoje um corpo homogêneo, destinado a solennizar, com o maior
brilho, a fulgurante data inscripta em caracteres indeléveis, nas luminosas paginas da
historia do Brazil.
O Directorio, acclamado pelo Comitê, está c-onstituidõ dos senhores : dr. Ignacio
Moura, engenheiio, professor de historia e geographia da escola de Marinha Mercante, e
jornalista; dr. Palma Muniz, engenheiro da Directoria das Obras Publicas; dr. Theodoro
Braga, professor de desenho em diversos institutos de ensino e proficiente escriptor;
dr. Henrique de Santa Rosa, engenheiro technico da Port of Pará e o sr. Carlos Cotello^
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cônsul de Portugal. A esse Directorio estão addidos, como auxiliares de subido valor, os
senhores: João Affonso do Nascimento, jornalista e commerciante; dr. Luiz Estevam,
juiz seccional, e dr. José Ferreira Teixeira, senador do Estado e chefe da secção de agricultura!
t Esse Directorio não tem poupado sacrifícios,\ procurando interessar no movimento
patriótico a grande communhão brazileira.
E assim, ao gesto magnânimo da intellectualidade doljpà, se ha de erguer o monumento histórico que levará á immensidade do Porvir a notTcia
grandemente patriótica da
nossa existência de três séculos, como parte integrante do
grande mundo da Civilização
Moderna.
<SyZ/.

^sC.

Canção da mágoa
Disseste um dia, flor, que, no meu rosto,
ligeiros traços tinha da velhice;
e eu, para que numa dor não te encobrisse,
pude contar-te todo o meu desgosto.
A minha mocidade é um sol já posto,
penumbra que um crepúsculo bemdisse....
Nunca a ventura para mim sorrisse
com o brilho estrellar de um céo de agosto!

Mudou-se a face dos serenos dias:
Toda a ventura que brilhava, outr/ora,
nos meus olhos não vês, qual dantes vias.
'>*..

Em noite escura converteu-se a aurora,
e a flor das minhas mortas alegrias
por mais de um ser amado anceia e chora !
LMiu/zerme

*J/Ciranc)a.

Guilhkrmh Miranda nasceu em Belém, cm maio de 1870, falleceu ha pouco tempo, torturado
por
acerbos desgostos. Foi um dos mais queridos poetas do seu tempo; foi um vencido da vida
só viveu,
que
afinal, de recordações.

Ave, irninortalis !
o semi-Deus o vulto athletico, imponente
Se eleva, envolto em luz, no immenso pedestal;
Ajoelhada a seus pés, a imprensa sorridente
Os feudos vêm depor do culto universal!
Oh ! tu, que cinzelaste a Luzitana Historia,
Nas estrophes gentis de altisono cantar,
Estremece, ó Camões, á doce luz da gloria ;
Como o Christo, alevanta a lousa tumular!
Escuta : em
Um hymno
O mundo é
Deus, como

torno, além, na vastidão disperso
luminoso exalça o nome teu !
tua pátria; os gênios não têm berço ;
o sol ao mundo, á humanidade os deu !

Três seclos se
Dos pequenos,
Pesaram sobre
No cabeço do

hão volvido... e a inveja e a indifferença
o olvido, a ingratidão dos reis,
ti, bem como se condensa
monte a névoa dos mameis.

Mas tu, gênio sublime, se sepulchral sudario
Rompeu, jorrando em torno um límpido fulgor ;
Após a fome, o exilio e os tratos do Calvário,
Alfim chegaste, ó vate, á gloria do Thabor !
Da Héllade gentil a mais mimosa filha,
Ausonia, a mãe de heróes, que d'Hybla estila o mel,
Te equipara a Virgílio, ufana te perfilha
E te offerta do Tasso o esplendido laurel!
Tens preitos e ovações também na bella Hespanha,
Te applaude a sabia França, a mãe do grande Hugo,
E nas margens do Rheno a inclyta Allemanha
A par de Hegel e Goethe o nome teu gravou !
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Resurge, pois, da campa, ó semi-deus potente,
Empunha a par co'a espada o livro colossal ;
Tu és a incarnação da gloria do Occidente,
O passado e o porvir do velho Portugal !
Escuta: aos gratos sons do festival convênio
Com que fremem por ti tão varias multidões,
Casam-se, á doce voz dos filhos do teu gênio,
Seres que deste á luz nas immortaes canções:

VTSSeo

1D7K GT^MT^

« Eu sou Vasco da Gama, o chefe ousado,
Que afrontando a procella, a raiva insana,
A cerviz enfreei do mar irado
E fui além da verde Ta proba na :
Do Oriente o vestibulo vedado
Entrei ovante, e a gloria lusitana,
Quebrando a antiga, amesquinhada raia,
Fiz brilhar té nos serros do Himalaya !
Esforço vão, do tempo a picareta,
Dos nossos culpa, ou força do destino
A' fortuna de Lysia impôz a meta,
Das mãos tirou-lhe o sceptro adamantino.
Eu mesmo, como um pai lido cometa,
Se não fora tu só, cantor divino,
Pela noite dos tempos me abysmara,
•Salve, da Luzitania estreita, clara! »

igNez ide castro
«Febre de amor envenenou-me a vida,
A mais feliz me fez e a mais mesquinha/
Dum poderoso principe querida;
Ai! que sorte, entretanto, íoi a minha!
Viva, suspensa em ancias. dolorida ;
Depois de morta, as pompas de rainha !
Rociaram meu collo de alabasiro
Espadanas de sangue... Eu sou a Castro...
Se a minha historia triste e luetuosa
Ao mundo enterneceu e arrancou prantos,
Se ao lado vivo de Hécuba chorosa,
Ai! Não n'o devo aos corporaes encantos
Foste tú que na lyra sonorosa
Minha dor im morta! tornaste em cantos,
E me deste a beber da eterna taça :
—Salve, ó meigo
poeta da desgraça !

9
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aEu era bella ! nas douradas trancas,
Que pelo collo eburneo me desciam,
Se enroscavam desejos e esperanças
Dos corações que os olhos meus prendiam !
Por mim valentes enristavam lanças ;
Por mim ódios e zelos se accendiam :
Emquanto est'alma a fluctuar na inércia
Só para ti se abriu... Eu sou Nathercia!
Mas, que valera tanta singeleza,
Se teu estro divino a não cantasse !
Se tua alma da eterna chamma accesa,
Como Tasso a Leonor, me não levasse
Comtigo, além da etherea profundeza,
Onde o sopro da morte não chegasse ?
Tu, que de amor ardeste como o Dante...
Salve, ó poeta, até na morte amante!»

« Chamo-me Adamastor, fero gigante,
De torvo aspeito e esquálida figura,
A cujos pés o mar horritroante
Nunca sópitas coleras murmura !
Como Cerbéro, as portas do Levante
Guardei da Europa á ávida procura,
Até que emfim, domando a escura fama,
Desvendou-me o segredo o afouto Gama.
Correra o tempo.... e o gênio da tormenta,
Que resguardava o Indico oceano,
Não mais o nauta intrépido amedrenta;
Sulca o vapor as ondas, soberano!
Ah ! se da vida o sopro não alenta.
Se foi fingido e não real meu damno,
Immortal nos teus cantos vivo agora,
Emquanto o sol dér luz e orvalho a aurora !

Rue por terra a columna e o templo de granito,
Que á fé sobreviveu das mortas gerações,
Lasca o raio, ao passar, giganteo monolitho,
Funde a estatua de bronze a lava dos vulcões,
Mas tu vives perenne, emanação divina,
Mas tu vences, ó gênio, a morte, o triste horror;
Como brilha do norte a estrella diamantina,
Do tempo á fusca sombra raia o teu íulgor !
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Salve, ó grande cantor da lusitana gente,
Que o estro, immenso, insiste a um plectro musical!
Para saudar-te agora a musa altipotente
Se erguem num brado sò—Brazil e Portugal !»

QJa/iâa iJl?e/e/ia

J/Cacir/ia.

O dr. Carlos Hyppolito de Santa Helena Magno nasceu na cidade de Muaná, neste Estado, em
1846 e íalleceu nesta capital em 1882. Advogado, jornalista e poeta laureado, deixou-nos da sua inspiração
monumentos como esse, padrão imperecivel das suas glorias.

Os Paraenses
Descreve assim Baena o caracter dos paraenses:—Os paraenses, na
generalidade, são essencialmente dóceis, amantes das delicias, dos festins, do
repouso e brandura da vida e com todos gasalhosos. A franquesa e a sinceridade, o amor da liberdade e da ordem e o horror da perfídia e da lisonja,
são as principaes feições, pelas quaes o caracter da maior parte delles se distingue. Fora da província elles desenvolvem a sua habilidade intellectual,
procurando constantemente augmental-a por meio da mais seria applicaçao
e estudo, e adquirem aquellas maneiras polidas, por que se distinguem na
Europa os mais amestrados no civil do tratamento. Isto demonstra que nao
lhes falta gênio e disposição de entendimento para as sciencias e para as bellas
artes; e, se no seu solo pátrio nao patenteiam toda a extensão das suas faculdades racionaes, é porque nelle faltam estabelecimentos, em que se promova
e diffunda a instrucção indispensável aos homens que se destinam aos empregos públicos da administração do Estado e aos progressos da agricultura,
da mineralogia, da industria e do commercio. Em summa, as qualidades e
talentos que caracterizam o espirito dos paraenses, são taes,
que facilmente
podem colher logo todo o frueto da habilidade e perícia de quem se proponha a instruil-os.

Ao tempo em que Baena escreveu esta sua opinião sobre o
ainda^ verificado o accentuado progresso que a instrucção publica
só a^ instrucção primaria está sendo feita em 36 grupos escolares e
interior do Estado, sem contarmos as innumeras escolas particulares

nosso estado intellectual, não se tinha
alcançou no Pará republicano.
Hoje,
111 escolas isoladas, na capital e 110
nelle disseminadas.— N. da R.

Visão Futura
ESDE que os norte-americanos nos deram a amostra de cidades modelos con\3._H SP» .9 w Kf
struidas ou reformadas em poucos annos, é difficil deixar de incluir no rói das
cidades velhas muitas das que a Historia ainda regista em suas épocas recentes.
Belém, com os seus três séculos quasi decorridos, não pôde deixar de
ser apontada como cidade antiga, apesar da feição de modernismo que, dentro
de um pequeno período, lhe têm imprimido os gestores da communa.
Pode-se hoje aquilatar do espirito de adeantamento nas transformações
urbanas, pelo maior ou menor incremento dado á creação de bairros hygienicos e de núcleos
de construcções econômicas, onde as commodidades de ar, espaço, luz, viação, água e
exgottos, constituem condições previamente estabelecidas, correspondendo, pelo seu valor,
ás^circumstancias mais ou menos favorecidas das classes da população a que se destinam.
Em o nosso paiz, serão, talvez, Bello Horizonte e S. Paulo as duas únicas capitães
que melhor observem esta moderna orientação.
A Capital Federal, com as suas villas operárias em que se têm consumido centenas
de contos, não obedece certamente aos mesmos intuitos, mrlhormente satisfeitos pelas
construcções suburbanas, onde, todavia, muitas daquellas condições essenciaes são
deficientes.
Belém, neste sentido, é ainda uma cidade por fazer, « Cidade alluvionaria », conforme
a classificação de Fonssagrives, de subsolo argiloso, e de altitude que a faz abranger nadasse
das isorometricas de 20 metros; a nossa capital é daquellas que reclamam mais activos
cuidados para a adaptação das suas condições telluricas e hydrologicas ás da salubridade
da população.
Sabido é que o inconveniente das águas subterrâneas não é tanto devido ao maior
gráo de humidade que ellas possam accarretar ao solo, como á maior ou menor profundidade em que se dê o seu escoamento sobre as camadas impermeáveis, e, principalmente,
á estagnação em que sobre estas possam reter-se as águas de infiltração, carregadas de
matérias orgânicas em decomposição.
((Uma cidade drenada é uma cidade secca» e «o oíficio da drenagem, disse
Chevreuil, não consiste somente em arrastar as águas e facilitar, pela lavagem do solo, a
retirada das matérias orgânicas que elle encerra; mas também, em fazer affluir o ar ao
solo e em queimar os sulfuretos e as substancias orgânicas de que elle se ache impregnado».
Belém, banhada, em mais de dois terços de seu perimetro, pelas águas do Guajará,
que, por diversos afluentes, lhe sulcam o solo, desdobrando-se em variados sentidos,
infiltrando-se e espalhando-se sobre vastas superfícies, sob a acção constante do fluxo e
refluxo das marés, é, por assim dizer, uma cidade apenas esboçada, adaptada a se transformar em cidade bellissima, corrigidos os defeitos da sua minima altitude em diversos
logares, rectificados os vallados dos seus igarapés, aproveitados os leitos de alguns para
galerias subterrâneas ou a céu aberto, destinadas á convergência das drenagens do enxugo,
realizadas as obras de defesa contra as constantes invasões das marés, recuados os alinhamentos de diversas ruas nara a combinação de futuras avenidas, e rasgadas outras destrs,
no sentido dos ventos dominantes, ou servindo para a ligação dos principaes centros
da cidade.
Nem por se achar Ostende em altitude de 1 metro abaixo do nivel do mar, deixou
de ser a bella cidade balnear da Bélgica, infelizmente hoje entregue á acção dos
bombardeios.
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Na Hollanda, o dominio do mar sobre o solo das cidades chega a attingir a 4
metros, e o maior titulo de gloria dos engenheiros hollandezes é a constante victoria de
seus esforços contra o mar.
O dominio temporário do Guajará sobre uma grande zona da cidade nao é motivo
para deixar crer que assim o será eternamente.
Tempo virá, e desejamos que brevemente, em que se possa ver a edilidade levar
avance as principaes obras destinadas ao melhoramento do seu patrimônio.
Os igarapés do Una, do Engenho, S. Joaquim e Tucunduba, rectificados em seus
alinhamentos e aprofundados em seus leitos, constituirão os canaes limitrophes, pelos
quaes as lanchas e embarcações miúdas, vindas da Barra, como do Guamá, poderão
penetrar até aos pontos mais longínquos da cidade, levando o commercio atravez dos
bairros de S. João, Umarizal, Estrada de Bragança, praça Floriano Peixoto e avenida José
Bonifácio.
Do mesmo modo. os igarapés S. José, Moamá, Larangeiras, Chermont e Cacoalinho
prestarão valiosos serviços, aproveitados como canaes secundários, devidamente aperfeiçoados, para os quaes convirjani as vallas ou canalizações de drenagem, que darão sahida ás
águas paludosas transformando-as em águas correntes, de effeito sanitário; serão elles
os canaes de circulação franca atravez de toda zona meridional, hoje inaproveitada.
Nas embocaduras do Una, S. José e Moamá, se alargarão as docas de abrigo para
embarcações miúdas, completamente protegidas das correntezas e ventos reinantes.
Com o econômico systema de construcção a cimento armado, hoje adoptado nos
paizes adiantados, se torna fácil a preparação desses canaes, pontes, comportas, cães e
obras de defesa, que, contribuindo para um geral embellezamento, permittirao regular a
entrada e a sahida das águas, a sua distribuição e communicação, e, ao mesmo tempo,
amparar os aterros indispensáveis para a elevação do solo em todas as áreas deprimidas
ou submersas.
A dragagem será a obra efTectiva e continua para essa transformação; dragagem no
interior, para o aprofundamento de canaes, e dragagem no exterior para o transporte de
areia destinada á superelevação do solo.
As actuaes vallas de sahida das depressões de Souza Franco, Reducto e Tamandaré,
terão de desapparecer, substituídas por simples canalizações convenientemente dispostas,
€, em logar dessas áreas alagadiças, formar-se-ão zonas saluberrimas, de altitude e declive
suaveis, a se ligarem docemente ás regiões contiguas.
Transversaes, até hoje simplesmente projectadas no plano geral de cidade, poderão
•então ser abertas ou prolongadas até ao littoral, franqueando a entrada aos ventos
que se
derramam do Marajó, ás horas quentes da tarde.
José Bonifácio, Vinte e Dois de Junho, S. Matheus, Cesario Alvim, Almirante
Tamandaré, Carlos Gomes, Quinze de Agosto, índio do Brazil e outras, serão bellas
avenidas, extremando no cães do littoral.
Outras acompanharão as margens dos grandes canaes e dos secundários, ou serão
traçadas atravez das áreas aterradas.
A actual avenida da Republica, em seu prolongamento, bifurcará, levando as da
Municipalidade e de Belém até aos limites do patrimônio.
Do mesmo modo, com o alargamento das ruas Treze de Maio e Vinte e Oito de
Setembro, continuadas pela estrada de S. João, uma longa avenida, partindo da praça da
Independência, irá ter aos mesmos limites.
Como principal e de fácil execução, se imporá a «Avenida Central», ligando
a
"o
canto
praça da Independência á avenida de Nazareth, em alinhamento rectilineo, desde
da Serzedello Corrêa até ao angulo daquella praça com a avenida ié de Novembro (Consultorio do dr. Silva Rosado), atravez da praça Saldanha Marinho, subordinada ao
respectivo alinhamento.
Em torno do Castello e acima das águas máximas, circulará a «Avenida do Cães»,
sobre a qual se debruçarão, em amphiteatro, novas construcções majestosas, compatíveis
com a privilegiada situação, em toda a extensão da ponta de terra firme que se distende
desde o Castello até ao Carmo.
E no local do velho Forte do Castello, transformado em terraço aprazivelmente
ajardinado, a estatua de Caldeira Castello Branco, rememorando a fundação da cidade,

ANNUARIO DE BELÉM

14

sobre que se
se elevará em seu pedestal granitico, descortinando o longínquo horizonte,
Guajará.
do vju^jaia.
isclobram as águas barrentas uo
desdobram
Preparada assim a sede de uma cidade saneada, e completadas as obras de exgottos,
á iniciativa
viaçSo, illuminação, abastecimento d'agua e calçamento, o mais compete
cuja acçao ímmediata vira a
particular ou aos interesses puramente administrativos, de
realização do sonho auspicioso de Hebert Smith, denominando Belém— ;«<i cidade futura
com o seu commereio».
que ainda ha de enriquecer o mundo
•»-.
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1881, na Escola PolyteHenrique Santa Rosa, natural do Pará, formou-se em Engenharia Civil em
chmca

com a máxima proficiência
^^^keícfdaSs°mais importantes cargos da sua profissão, neste Estado,
Estado e chefe da Commissão de bancae dedicação Foi director geral das Obras Publicas e Colonização do
tendo já escripto obras de subido valor
mento de Belém; é actualmente director technico da Port of Pará,
sobre assumptos scientificos e de actualidade.
_^«i;

DATAS PARAENSE
A 7 de Janeiro de 1619, os Índios Tupi 11 ambas,
esquerda da bahia do
que occupavàm toda a margem
Guajará, por occasião da fundação de Belém, apezar
das derrotas soffridas em diversos pontos da região
expedicionários porparaense, a elles inflingidos pelos
túguezes daquella época, invadiram o primitivo aldeiamento, obrigando os colonos a se refugiarem no
interior do forte do Castello, então denominado Presepio. O ataque, que durou alguns dias, terminou
com a derrota e morte do chefe indígena cognominado Cabello de Velha.
Nesse mesmo anno, foi deposto pelos colonos
o nosso primeiro capitão-mór Francisco Caldeira de
Castello Branco, glorioso fundador da cidade de Belém, o qual foi remettido preso a bordo dum navio
para a metrópole.
..
-x- -xA 27 de Janeiro de .638, Bento Maciel Parente,
nas crudelissimas
que tão tristemente celebrisou-se
investidas aos Índios do Pará, tomou posse do cargo
de Governador de Maranhão e Grão-Pará, mandando,
nesse mesmo anno, levantar um forte á pequena distancia da villa de Monte-Alegre.
-x- . <- -x

A 6 de julho de 1752, o Marquez de Pombal enviou ao seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que então governava a Província, uma carta em a
cuidadosameriqual lhe recommendava organizasse
te as familias dos Índios no Pará. E' claro, por talmotivo, que os primitivos incòlas não tinham familias règularmente constituídas, levando existência pouco normal,
iguaes aos escravos, já
já porque fossem considerados
seus antigos haporque pretendessem permanecer nos
bitos selvagens. Os intuitos dessa ordem tinham, sem
duvida, uni cunho social muito louvável pois pretendia
identificar aquelles homens aos civilizados e methodizar o serviço de exploração agrícola nas terras paraenses.

A 15 de Agosto de _6f8 Pedro Teixeira aportou
num sitio do rio Payamino, affluente doNapo, numa
das suas grandes viagens á conquista do Amazonas.
A 1 de Março de 172) o governador da pro.yincia }oão Maia da Gama foi elogiado pelo governo cia
metrópole em vista da execução que deu á carta regia,
que mandava concluir a primeira estrada de rodagem
entre Belém e S. Luiz.
Essa estrada é quasi a mesma pela qual passa
hoje a E. F. de Bragança.
A 2 de Janeiro de 1764 começa-se o delinea
mento do sóío, para a construcção dos alicerces da
majestosa fortaleza de Macapá.
-;. -x- ..

A 19 de Março de 1782 é inaugurada a fortaleza
de Macapá, cuja construcção durou 18 annos e 2
mezes.
.. -X -xA 19 de Fevereiro de 1619 foi assignada a Carta
Regia, ordenando a reconstrucçào da fortaleza de
Santo Antônio de Gurupá.
.. X- -x-

A 4 de Fevereiro de 17)8 realizou-se a cerimonia da elevação de Macapá á categoria de villa com
o nome de S. José de Macapá, invocação dada em
attenção ao'soberano dom José I que então reinava.
.. X- -X

A 15 de Março de 1642, foi expedida a Carta
Regia mandando entregar a frei Christovam de Lisboa a auctoridade sobre as aldeias do Pará.
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Salve ! Salve ! Pátria de minh'alma !
^^£ Tu, que, tenaz phantasma da saudade,
}£<&%- Pudeste dar-me em lagrimas a calma
Que me negou do exilio a soledade !
Tu, que me foste sempre a doce palma
Nos sonhos de fugaz felicidade !
Tu, que foste-me a luz; e que és ainda
Das minhas esperanças a mais linda ! ! !
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Oh ! Salve! Salve!... Deixa que em meu canto
Diga teu nome ao sol que te enamora,
A' noite negra envolta em denso manto
£ á lua que por ti pallida chora !
Deixa dizel-o majestoso e santo
Aos seres do Universo em plena aurora;
Por que imitem a voz dos lábios meus
No ether os astros, no infinito — Deus !

Deixa dizel-o, sim, Pátria querida,
Por que do mundo a pallida chimera
Saiba que em ti se esconde a luz da vida
Aos sorrisos da eterna primavera!
Por que do espaço a tuba dolorida,
Ouvindo o nome teu que regenera,
Em vez de noutes ermas de bonanças,
Cante auroras de infindas esperanças!
Pará ! ! ! ...Não ouves como a terra immensa
Repete o nome teu ? como reboam
Hymnos — do espaço pela noute densa
Cujos antros de vida se povoam ? !
Não vês, ao som desta harmonia intensa,
Como os astros por ver-te se abalroam ?!....
Não ouves como á voz dos lábios meus
Juntam-se a voz dos astros e a de Deus ?! .
Oh ! Salve ! Salve ! eterna feiticeira,
Re^cendente de célicos perfumes !
Salve ! tu, das primeiras a primeira
Do olhar supremo a se banhar nos lumes !
Salve ! dos gênios terna companheira
Que enches os céus e a terra de ciúmes,
Só por seres, risonha e verdejante,
Noiva feliz do vencedor do Atlante!. .,
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Salve! !! ....Mil vezes dil-o-ei ao mundo,
Cheio de assombro e louco de alegria;
Porque tu és meu sonho mais fecundo,
Minha mais deleitavel harmonia!....
Salve!!!... Mil vezes t'o direi jucundo,
Mesmo do passamento na agonia:
E, por minha maior felicidade, ;.,';',!
Te direi: « Salve !!!....» até na eternidade

y.

Como és formosa'.....quanta graça ostentas
Nestas verdes roupagens seductoras,
Que perfumam as auras somnolentas,
E qucv dão vida ás tímidas auroras !
inventas,
Quantas mil seducções languida
!
No ingênuo pranto de prazer que choras
E quanta seiva, quanta vida exhalas
Nas louçanias que indolente calas!....

YVY.,

Eu não tinha gozado teus encantos,
E fui bem longe, por paizes frios,
Gastar da juventude a seiva em prantos
E em tristes corrosivos des vários! ....
Mas, da ausência fatal entre os quebramos,
aos desvios,
Que do descrer levaram-me
Realidade, visão, sonho ou miragem,
!
Eu via sempre e sempre a tua imagem
;-y v

E te buscava mais se mais te via;
Porém, sempre risonha e verdejante,
Tua imagem de mim sempre fugia,
!
Como as visões do mar ao navegante
Te deixava e tu vinhas! te seguia
E tu ficavas mais e mais distante! ...
Depois, quasi a ceder ás leis# da sorte,
Só por gosar-te me arranquei á morte !

y

E vim! ...Eis-me de novo no teu seio,
Pátria de meu amor! minha .esperança!!!
Posso dormir agora sem receio,
Como dormi nos tempos de creança ! ^
Nenhuma sombra ha de turbar o enleio
Na que me cerca intérmina bonança,
Até que a vida fuja aos lábios meus
E eu vá teu nome repetir com Deus!....
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deixa de haver interesse em saber-se como se formou a nossa
hoje grande capital, que, afastando-se da regra geral, quanto mais
velha fica, mais moça e formosa se nos apresenta.
Fundada Belém, a primeira praça aberta na matta frondosa foi a
da Matriz, aquella que chamamos actualmente Dom Frei Caetano
Brandão, antigo largo da Sé, que Òçéüpava o centro do local que Castello Branco
fez povoar O largo era separado do centro do mattagalporum extenso igarapé
que, partindo do Ver-o-peso (i), dava longa voltaparallela á avenida Sao José,
tomando dahi o rumo do Arsenal de Marinha, junto ao qual, nos fundos,
desaguava para o Guajará, sendo essa parte do igarapé—assim cremos—hoje
conhecido pelo nome de Igarapé do Ladrão (2).
Pouco a pouco se foram abrindo as vias publicas que formam o
bairro da cidade velha: ruas Norte, Espirito Santo, Cavalleiros, Sao Boaventura, Aljube, Alfama, Longa,- Sao João e outras; travessas Rosa, Atalaya,
Água das Flores, Barroca e Ferreiros; largos do Carmo, Palácio, São João,
Sao José e Arsenal; estrada Mongubeira, Calçada do Collegio e estrada Sao
^T._llr S|AO
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José.

Um longo caminho pela matta a dentro ligava o Arsenal de Marinha
ao arrayal de Nazareth, onde existia um portão sob a fiscalização de um
guarda. Outro caminho tortuoso ligava o largo da Campina (actual praça da

.
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(1) No local da doca existiu uma grande casa, onde se procedia a pesagem dos gêneros a serem embarcados ou desembarcados, afim de ser cobrado o imposto da Gamara, na entrada; e da fazenda real, na
saida.
Era corrente dizerem vamos ver o peso, o que deu logar a chamar-se doca do Vér-o-peso, nome por que
ainda é conhecido.
(2) Projectando-se a construcção de uma nau, que devia ter o nome de Belém, em junho de 1761 o
governador do Pará, general Manoel Bernardo de Mello e Castro, escolheu a ribeira e a praia do Hospício
de Sào Boaventura, hoje Arsenal de- Marinha, para os estaleiros. Escolhido esse local, mandou elle levantar
telheiros e officinas próprias para as construcções navaes, _.o mesmo tempo que de Lisboa lhes vinha os
operários precisos para os serviços das officinas de calafate, poleeiro, ferreiro, carpinteiro, serrador e torneiro.
Auxiliavam os serviços cincoenta serventes. O serviço do mar era feito em uma galeota com um patrão e
vinte remeiros.
Em 1790 recebia o Arsenal um poderoso guindaste, que foi collocado em um cães de pedra; em 1858
recebia outro, que suspendia e pesava em balança própria até dez toneladas.
Até 1800 construiu o Arsenal quatro fragatas de quarenta e quatro peças, duas eharruas, três bergant:h-S, quinze chalanas-canhoneiras, além de uma infinidade de embarcações meudas.
Em 1803 foi confirmada a nomeação de patrão-mór e em :8u foi creado o logar de capelão.
Em 1817 foi de seus estaleiros lançada ao mar uma fragata de 46 peças, denominada Leopoldiua, a
qual mais tarde, em 1824, com o nome de Imperatriz, serviu para levar do Pará Greenfell, que aqui veiu
proclamar a independência.
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A lei que auctorizou esse serviço (n. 174 de 3 de dezembro de 1850)
mandou também que fossem macadamizados os seus passeios, collocando-selhes bancos e arborizando a praça. Nos annos seguintes foram votadas verbas
para esse serviço, bem como para o aterro e nivelamento da praça Republica.
Ainda nos annos de 1859 e 1860 vemos verbas nas leis ns. 351 e 494 para
essas despezas, assim como nos annos de 1854 a 1872 para desobstruir as
as docas do Reducto e do largo de Palácio. Em 1872 a assembléa votou a
lei íi. 729, auctorizando o governo a mandar abrir docas no antigo curro da
rua S. Boaventura e no igarapé das Almas (hoje Souza Franco), o que não
se realizou. A esse tempo, já existia a calha da travessa do Cano, entre as
ruas S. Boaventura e Dr. Assis, que recebe as águas das vallas da estrada
Almirante Tamandaré e na qual, bem como no igarapé S. José (largo do
Ladrão) foi, naquelle anno, collocada a comporta ou ladrão que ainda se vé,
e que deu o nome ao dito igarapé; nas docas Reducto c Ver-o-pcso, existiam outras que foram retiradas, ao depois, por conveniência. Em 1871 foi a
Câmara municipal de Belém auetorizada pela lei 11. 695 a concluir o arruamento nos terrenos que compunham a sua légua patrimonial, á margem
esquerda da E. F. de Bragança, no sentido de augmentar a edificação da
cidade, o que levou a effeito pouco depois. Aquelle bairro chamado Marco
da Légua, deu grande impulso a linha de bonds estabelecida em 1872, nos
termos da lei n. 665, de 31 de outubro de 1870, c contractado entre o governo e a firma concessionária daquelle serviço, Bueno & Gl, em 6 de novembro de 1871. A esse tempo já existia o largo de S. Braz (Floriano Peixoto), que foi aberto em 1850, e as travessas que delle vem até ao largo de
Nazareth (Tusto Cherrnont), todas com raras casas ainda.
KTO

___P_i.l__.X_2_ DOS

SO:__$[¦:£_£O2B

Vamos, soneto, vamos mar em fora,
as crvstalinas águas bipartindo,
Vamos a rir, cantarolando, agora
em que o sol da manha já vem surgindo.
Attençào, marinheiro ! sem demora
toma conta do leme, a noite vindo,
eu preciso chegar onde Ella mora,
ao seu chalet immaculado e lindo.
E o barco fez-se ao largo mansamente,
deslizando nas águas da corrente,
como um cysne a vagar manso e risonho.
Acordando, porém, ai, que amargura !....
Era profunda a minha desventura :
Essa viagem não
passou dum sonho!...
C/uermeío

O.

_-c_v
t/?ia.

Herméto Lima nasceu em Belém a 3 de Fevereiro de 1871. Foi um dos mais encantadores poetas
parnasianos da actual geração. Morreu moço, deixando uns traços brilhantes da sua carreira litteraria.

V,

Primeiros viajantes do Amazonas
SÉCULO XVI
icÉNTÉ Yaxez Pinzon, companheiro de Christovão Colombo na venturosa viagem do
_^ descobrimento da America, e a quem nessa derrota entregara o feliz geriovez o commando da Nina, conhecedor dos rumos do Novo Mundo, quiz, por conta própria, emprehender nova cruzada ás regiões desconhecidas, para o que apparelhou no porto de Paios
uns, ou
quatro caravelas, com as quaes se fez ao largo, no dia 18 de Novembro, segundo
em Dezembro, segundo outros, de 1499, em procura da boa estrella que tinha conduzido
Christovão a terras americanas.
Atravessou o aventureiro navegante a grande linha do Equador, sendo reconhecidamente o primeiro castelhano a trazer quilhas a esse revolto mar desconhecido. Dirigiuse ao rumo de Oeste, e viu a 28 de Janeiro de 1500, por 8° de latitude sul, um cabo de
terras brazileiras a que denominou Santa Maria de Ia Co n solacion, querendo nessa
invocação á Virgem, protectora dos navegantes, consagrar a idéa do conforto que teve,
depois de peregrinar ancioso por entre tempestades e indecisões.
Ao desembarcar. Pinzon, certo de que por si nada poderia valer, tomou o paiz
descoberto para os dominios do rei de Castella.
E' fácil imaginar o gáudio que apoderou-se da mari íhagem, ao pisar terra depois
de quasi dois mezes de desfalecimentos; a fome e as necessidades excitaram a cobiça e a
satisfação dos sentidos por tal forma, que levaram os marinheiros a fazerem da terra descoberta um paiz de conquista; e foi, sem duvida, na opposição a esses abusos que os naturaes travaram-se de luctas com os recém-chegados, matando alguns e obrigando os outros
aos navios, que levantaram âncoras, seguindo viagem para o Norte, em
a recolherem-se
*
os
procura ou de novas aventuras ou de paiz que, mais tolerante, respeitasse as armas e
vassallos do poderoso rei Fernando.
Nessa derrota, ao avistar, no septentrião brazileiro, costas ornadas de praias admiraveis e de bosques maravilhosos de palmeiras, appellidou Pinzon a primeira ponta encontrada, de Rosto Hermoso, o que julga-se ter sido a ponta de Mucuripe, na costa do Ceará.
O Sr. Varnhagem, Visconde de Porto Seguro, julga também que o Rosto Hermoso de
Pinzon é a ponta do Jerérécoára, onde as dunas de areia alvissima dão ao navegador, do
largo, a perspectiva de um bello gigantesco cysne que vae contente se lançar no mar.
Na continuação dessa extraordinária empreza, chegou Pinzon ao grande estuário de
água doce da embocadura do soberbo Amazonas, a que elle chamou Santa Maria de Ia
Mar Dulce, tendo a felicidade de ser o primeiro europeu que contrariou com a proa das
suas caravelas a corrente impetuosa do maior rio do mundo. (1)
Ahi um phenomeno admirável foi observado e temido por todos os mareantes da
maravilhosa frota : o grande rio, sereno e plano, insurgiu repentinamente do seu leito em
ondas encapelladas, dando origem a uma corrente vivíssima; e, enchendo em um minuto
as praias que estavam a secco, de maré baixa, poz em risco as embarcações hespanholas.
Era o phenomeno da pororoca, tão commun no Amazonas, na confluência de
alguns dos seus tributários, cuja explicação tem já sido estudada por muitos sábios, se
bem que ainda não perfeitamente determinada.
(1) Era o rio majestoso a que elle deu o nome de «Santa Maria de Ia Mar Dulce», em cuja foz elle
via, de um lado, as terras de «Piracura», de outro, as de «Camamóro» e ao fundo, as ilhas ((Marinatabalo».
Eram as terras paraenses que alcançavam a civilisação e de onde, afnrmam alguns historiadores, comquanto outros o contestem, levaram os expedicionários amostras de produetos vegetaes de valor.—H. Santa
Rosa.
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A marinhagem saltou em terras de uma vasta ilha da foz do Amazonas, de que
tomou Pinzon posse, como affirmam os escribanos e deponentes. dessa viagem.
Navarrete, no seu livro Colecion de los viajes e los descubrimientos,
conta que os companheiros de Pinzon pescaram na costa dessa ilha um grande peixe, a que
elles deram o nome de macaj ó ou m arra j ó, e que era do tamanho de um tubarão, vindo
dahi talvez a denominação de ilha de Marajó ao logar do indeterminado ancoradouro.
Se tivéssemos duvida sobre a viagem desse navegador ao norte do Brazil., bastava
consultar Navarrete na obra citada, supplemento a Ia colecion diplomática,
pag. 551, onde se lê a declaração, em depoimento legal de Vicente Yanez Pinzon, feita
em Sevilha em 15 13, sobretudo na resposta ao 7.0 quesito: «que sabe Io contenido en esta
pergunta como en ella se contenido : Io cual sabe porque este testigo es ei mismo Vicente
Yanez Pinzon, é sabe é es verdad que descubrió desde ei cabo de consolacion, que es en
Ia parte de Portugal é agora se llama cabo de S. Agustin, é que descubrió toda Ia costa, é
luego corriendo ai oceidente Ia cuarta dei noroeste, que asi se corre Ia tierra; é que descubrio é halló Ia mar dulce, é que sale 40 léguas en Ia mar ei água dulce, é asimismo descubrió esta provincia que se llama Paricura, é corrió Ia costa de luengo fasta Ia costa dei
Dragon, é que alli halló este testigo Ia nueva que ei dicho D. Christobal Colon habia
Ilegado á Ia dicha boca dei Drago, é que pasó adelante á Ia Espanola como dicho ha.»
Depois de ter estado Pinzon na citada ilha, tendo entrado em luetas com os indigenas, levando comsigo trinta e seis daquelles infelizes, levantou âncoras e fez-se de velas
para as regiões do norte, indo descobrir o cabo de São Vicente, a 5 de Abril de 1500. (2)
Os mares encapellados e as tempestades suecessivas das regiões equatoriaes punham
em continua ameaça seus navios, pelo que pouco demorou-se, e, seguindo sempre o mesmo rumo de norte, foi aproar á ilha de Haiti, depois de perder duas caravelas, tendo, no
desgosto de assistir á morte dos seus melhores companheiros, a primeira paga do grandioso feito que, por ingratidão, muitos historiadores ainda lhe negam. (3)
Aturdido por tantos revezes e maravilhado pelos prodigios da nova terra, voltou
Pinzon, em Setembro de 1500, á Hespanha, onde muito poucos deram credito á narração
ouzada e trágica das suas aventuras; todavia Pinzon communicou a noticia do seu descobrimento ao rei de Hespanha, o que deu logar ás primeiras diligencias legaes para a
sua confirmação e ao preparativo das futuras reclamações diplomáticas que fez aquelle paiz
a Portugal. (4) Em 5 de Setembro de 1501, Fernando de Hespanha, concedeu a Pinzon
carta-patente de capitão e governador das terras por elle descobertas.
Alguns chronistas da época tomaram, entretanto, notas sobre essa viagem e os arehivos de Salamanca, até hoje, guardam preciosos documentos desse feito, dos quaes o
cavalheiro D. Jimenez de Ia Espada tem dado publicações suecessivas.
O rei de Hespanha, como se sabe, para galardoar os feitos de Christovão Colombo,
pelo descobrimento da America, conferiu a elle e aos seus descendentes o titulo de Almirante das índias. Foi, em conseqüência disto, que seu filho D. Diogo usou deste titulo; porém, tendo se levantado duvidas, na opinião dos contemporâneos, se Colombo tinha visto
somente as ilhas do Mar das Antilhas ou se tinha conseguido pisar em terras do continente americano, Diogo Colombo impetrou ao rei que ordenasse uma devassa por todo o
reino, procedendo a inquéritos nos logares, onde se achassem as diversas testemunhas
sobreviventes das ultimas viagens ao Novo Mundo. Foi assim que appareceram as Probanzas, como resultado dessas diligencias e nas quaes foram escritas as antecedentes de
Vicente Yanez Pinzon no descobrimento do Brazil.
D. Martin Fernandez de Navarrete, na sua obra citada, transcreve todos os depoimentos a esse respeito.
(2) Deu o nome de S. Vicente a esse cabo, tirado do nome do seu próprio descobridor.
(3) Vicente Pinzon era acompanhado de seu sobrinho Ayres Peres, tendo ambos recebido ordens do
rei Fernando de Hespanha para que pudessem «armar navios e descobrir terras e exercer actos de posse em
nome da coroa».
(4) O descobrimento de Pinzon não tinha de lhe aproveitar, uma vez que, logo depois da viagem de
Colombo, havia sido celebrado o Tratado das Tordesilhas, que marcava para limite das possessões hespanhoIas o meridiano a 560 léguas a Oeste da ilha de Santo Antão, e, embora nomeado Pinzon capitão governador das tetras descobertas, teve de deixal-as em abandono, considerando-as talvez situadas ao Oriente dos
limites fixados.—H. Santa Rosa.
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Outro aventureiro hespanhol, Diogo de Lepe, partiu do porto de Paios, em Dezembro de 1499, em busca de descobrimentos; e, tendo feito aguada e tomado provisões
na ilha do Fogo, uma do archipelago do Cabo Verde, veiu em direcção a terras do Brazil,
logrando avistar o cabo de Santo Agostinho, o mesmo Santa Maria de Ia Consolacion de Pinzon,»e, seguindo para o sul, visitou outras costas brazileiras sem determinar
as latitudes e longitudes dos logares observados. (5)
Diogo de Lepe pareceu receioso de fixar proas no sul; temendo a animosidade dos
naturaes, seguiu de rota para o norte, onde entreteve luctas com os indios do Maranhão
e, assim acossado palas tormentas e pelos homens, voltou á Europa, onde apparelhou
navios que se destinaram ao trafico de escravos, na costa da África. Ahi, segundo alguns
chronistas, pagou Diogo de Lepe na forca o infortúnio e a perversidade de querer desçobrir mundos, para reduzir homens ao captiveiro. Entretanto André de Morales, no seu depoimento, que faz parte das Probanzas, assevera que Vicente Pinzon e Diogo de Lepe
levantaram a carta das terras descobertas e que este ultimo morreu em Lisboa pouco
tempo depois. (6)

Depois que Vicente Yanez Pinzon, com os seus bravos companheiros, aportaram em
1500 na embocadura do grande rio, como que desappareeeram os vestigios das gloriosas
quilhas do hespanhol aventureiro. Durante muitas dezenas de annos ficou o Amazonas
envolvido no mysterio das suas lendas e no assombro da sua vastidão.
Ninguém tinha coragem de subir-lhe o curso, amedrontados, talvez, de encontrar
grandes mediterrâneos desconhecidos, animaes monstruosos e antidiluvianos, nações de
gente aguerrida e atlética.
Os homens daquelles tempos preferiam luctar com o oceano, cuja vastidão, ventos e tempestades já conheciam; o recinto intransitável das florestas os intimidava e despertava-lhes no animo superstições fanáticas, de que o sentimento religioso estava eivado.
Foi preciso que os descobridores e conquistadores da costa Occidental da America,
sobretudo do Peru, descessem, atravez dos Andes, o grandioso rio, para se tornar este
conhecido dos europeus.
Francisco Pizarro, conquistador do Império dos Incas no Peru, ambicioso de encontrai* o Eldorado e desejando descobrir o paiz da canella, como o espirito phantasioso da época classificava a região do valle do Amazonas, ordenou uma expedição,
commandada pelo seu irmão Gonsalo Pizarro, composta de homens armados e da qual
fazia parte, como commandante da vanguarda, o capitão Francisco Orellana.
A expedição partiu de Quito, logar que mais tarde se transformou na grande capitai da Republica de Equador, em Dezembro de 1539; encontrou na sua marcha sérios
obstáculos de todo o gênero, até que o phantasma aterrador da fome fêl-a parar nas proximidades do rio Napo, afluente do magestoso rio.
O chefe Pizarro ordenou, como lembrança salvadora, que Orellana seguisse adeante,
com parte da gente que trazia, em procura de viveres e também para reconhecer melhor
a derrota que era necessário fazer.
O ambicioso aventureiro, sentindo-se chefe daquella gente, sonhou só para si as
glorias do descobrimento e os thesouros amontoados naquella terra mysteriosa. Des:eu o
Napo e o Amazonas, proveu-se de viveres á farta e, seduzido pelas bellezas do paiz, nunca'
(5) Seguindo a mesma derrota de Vicente Pinzon, sahiu Diogo de Lepe, ainda em dezembro de
149,9, também do porto de Paios, com duas caravellas, como elle,dobrando os mesmos cabos descobertos por
aquelle, como elle, indo dar em um grande rio chamado Maranon pelos naturaes, e ás ilhas de sua embocadura, onde dez de seus tripulantes foram víctimas das fléxas indígenas, mallogrando-se toda tentativa de
desembarque, e se tornando improductiva a expedição.—H. Santa Rosa.
(6) De 1502 a 1513 nada mais houve senão viagens costeiras de reconhecimento, entre as quaes as de
João Coelho, João de Lisboa, Diogo Ribas, Fernam Fróes, Francisco Corso e Pedro Corso, ficand ) o nome
dos dois últimos ligados ao do cabo Raso actual, que mappas antigos, como o de Diojo Gutterrez, figuravam
com a denominação de «Cabo Corso».—H. Santa Rosa.
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mais se importou de voltar para onde tinham ficado seus companheiros, famintos e desesperados. (7)
Gonsalo Pizarro esperou debalde o regresso de Orellana, que não chegava nem
mandava noticias suas, talvez esmagado pelos selvagens, talvez devorado pelas feras e, no
relance da sua compaixão, decidiu-se, por sua vez, a descer o Napo, em soccorro daquelle
que elle julgava ameaçado ou perdido.
Já nas praias do alto Amazonas, foi Gonsalo Pizarro ter a triste certeza da ingratidão e do proceder criminoso de Orellana, encontrando na praia Fernão Vargas que havia
sido ali abandonado por elle, como castigo de oterexprobado pelo procedimento traidor e
infame; este narrou-lhe toda a hediondez da ingratidão do aventureiro que estava disposto,
assegurava, a defender, até com as armas, o novo dominio e a precedência da sua conquista.
Pizarro julgou de mais acerto retroceder ao Peru onde, após a morte de seu irmão,
•dominou durante três annos, sendo decapitado por ordem do inquisidor-mór La Gasca
em 1548.
Entretanto Francisco Orellana, a quem não faltava talento e gênio, percorria o
Valle do Amazonas, como um personagem lendário; a sua imaginação creava duendes e
via nos sonhos vultos ensangüentados de vinganças : tornou-se máo e irriquieto, desconfiado e perverso. Por uma simples advertência, mandava castigar ou matar quem a fazia,
seguro de obter com a tyrannia a obediência cega e o dominio absoluto.
Ao passar da foz do Nhamundá ou Jamundá, affiuente da margem esquerda do
grande rio, encontrou-se, no dia 22 de Junho de 1541, com uma nação de mulheres guerreiras que, de flexas na mão e aljavas a tiracollo, soberbas no seu valor e na sua belleza,
procuraram interceptar a passagem do aventureiro.
Seria isso simplesmente um fructo da imaginação ardente de Orellana ou realmente um phenomeno social, uma repetição do que já se conhece na Historia Antiga ? Alguns chronistas explicam que o hespanhol bateu-se, deveras, com os indios cunuris, antigos habitadores da foz do Nhamundá, que pela elegância das formas e extensas cabelleiras
que uzavam, foram suppostos serem mulheres, quando estas mesmas, pelo uso, acompanhavam os maridos em occasião de combate; outros, e são muitos, acreditam na possibilidade da existência dessa nação de icamiahas, cohorte de mulheres guerreiras, de cuja
lenda phantastica e bella nos occuparemos em outro logar.
Foi devido a este passo, uma espécie de Thermopilas de Novo Mundo, que Oreilana, chamando amazonas áquellas mulheres, denominou de rio das Amazonas, como
é hoje conhecido, o magestoso rio mar. (8)
(7) Francisco Orellana, a quem de direito cabe o nome de primeiro na\egador do Amazonas, fazia
parte da famosa expedição organizada por Gonçalo Pizarro para a conquista do império de Patiti, nas terras
do El-Dorthlo, com os seus bosques de Canclla.
Entre muitos historiadores, o nome do feliz aventureiro foi apontado com severa execração, sendo tido
como traidor e ambicioso, pelo facto de haver deixado ao desamparo a Pizarro e sua enorme comitiva, faltando á palavra empenhada de voltar em breves dias e do primeiro posto de soccorro, com os elemenios de
subsistência que se encarregara de obter.
Dizia-se que no bergantim que lhe fora confiado, se achava todo o ouro, prata e esmeralda de Pizarro, e que veiu a servir para assegurar a conquista em seu favor.
Larate o accusou de ter abandonado o Padre Carvajal, que lhe exigira o cumprimento da promessa de
regresso, olvidada por uma perfídia de aventureiro ambicioso.
Entretanto, foram as próprias palavras de Carvajal, na relação felizmente descoberta, que libertaram a
memória de' Orellana do opprobio atirado sobre o seu nome.
Por essa relação, poude-se conhecer da resistência oppos:a pela tripulação ás ordens de Orellana para
o regresso águas acima, desde que alcançaram a junta dos rios indicados pelos indios; da desistência que fez
do commando, se considerando incompatível para a continuação da viagem, pelo effeito moral da sua palavra violada; da responsabilidade que lhe foi imposta pela marinhagem pelos actos de rebeldia que dahi por
deance se manifestassem em falta de commando do bergantim, que de nenhum modo voltaria; da coacção
inevitável a que ficou sujeito e que o isenta da pecha de traidor.—H. Santa Rosa.
(8) Ao nome de Orellana se acha ainda ligado, perpetuamente, o nome do grande rio, pela noticia
que elle primeiro trouxe das celebres amazonas que lhe oppuzeram combate em certo momento da viagem.
Essa noticia, tida como fábula para disfarce do acto traidor, foi mais tarde confirmada por La Condamine,
que também ouviu de tribus indígenas allusões ás mulheres guerreiras. O próprio Alexandre de Humboldt,
que teve idêntica informação, aconselhava que não se despresassem as noticias dadas pelos indios, ainda as
mais inverosimeis.
São dignas de rememoração histórica, as amazonas de Orellana. Os bergantins de Omagua e Aparia,
utilizados por Orellana para a descida do Amazonas, a cuja foz chegou em 24 de agosto de 1542, são os
primeiros trabalhos de homem civilizado operados nas terras amazônicas.—H. Santa Rosa.
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Francisco Orellana teve a fortuna de ser o primeiro europeu que por elle desceu
e, voltando a Europa, narrou ao seu Rei mais do que vira, sendo Carlos V de Hespanha,
o primeiro soberano que, ouvindo a narrativa do aventureiro, teve noticia do caudaloso
rio destinado a ser, no futuro, o empório commercial da porção mais importante do
mundo.
Orellana, favorecido pela graça regia com uma frota de três navios, tropas e armamentos, munido de cartas-patentes, com o intuito de estabelecer colônias, voltou ao Amazonas em 1549; mas os temporaes do Atlântico fizeram a^represália dos crimes que o
aventureiro commettera nas águas tranquillas do rio : dois navios seus sossobraram e quasi
toda a sua gente succumbiu de modo ou pelo naufrágio.
O choque do revez foi violento : o desgosto c o remorso apressaram a decadência
do audacioso e fallaz navegador que, algum tempo depois, exhalava na ilha Margarida, uma das Antilhas, o ultimo alento de uma vida atribulada e cheia de incidentes
trágicos.

*

*

O Amazonas parecia destinado a ser o theatro de scenas sanguinolentas de que
foram victimas seus descobridores e primeiros navegadores. Um deus fitai parecia proteger as margens sombreadas do magestoso rio, contra o olhar investigador do extrangeiro,
ambicioso das suas riquezas e sedento de ali conseguir fortuna.
Ao que temos narrado vamos acrescentar a historia de novos martyres, ou, melhor,
de novos tyranos.
Em 1560, o general Pedro de Ursua, por ordem do vice-rei do Peru, D. André
Furtado de Mendonça, partiu de Cusco, antiga capital do império dos Incas, commandando uma expedição, com o fim de descobrir o opulentissimo valle, conquistando aquelle
immenso território para o vice reino, e mais com a pretensão de eatechisar os Índios para
a fé christã.
A expedição desceu o Jutahy e Juruá, mas, infelizmente, quando navegavam por
este ultimo, rebentou uma sedição militar na escolta que seguia, da qual resultou o assassinato de Pedro de Ursua e quasi o mallogro de mais essa tentativa.
Da infernal conspiração e traiçoeira revolta, como já dissemos, foram cabecilhas
dois officiaes da sua guarda, Fernando de Gusmão e Lopo de Aguirre, verdadeiros assassinos do chefe.
Dizem alguns escriptores que o principal motivo desta sedição foi a circumstancia
de ter Pedro de Ursua levado comsigo, do Peru, contra o conselho de alguns, uma beiiissima mulher, que era sua amante e cujas graças e encantos seduziram os seus
ajudantes de ordens que.não recuaram, para possuií-a, ante o assassinato do chefe e do
amigo.
Gusmão tomou conta, pelo terror, do commando da expedição insubordinada e
pouco tempo depois morria da mesma forma por que tinha matado o outro.
Então, seu cúmplice, Lopo de Aguirre, sempre em meio á onda revolucionaria,
julgou que só com o poder majestatico poderia conseguir a ordem e suífocar na obediencia de vassallos o espirito anarchico da empresa.
Aguirre fez-se, pois, acclamar rei, e seguiu com o seu séquito ambulante e suas
armas até á embocadura do Amazonas.
Foi o reino que a amazonia teve; e se não fosse tratar de vassallos tão scelerados
e tyranos tão fora das leis communs, não era para, admirar que naquellas opulentas e riquissimas margens se estabelecessem nações e reinos, independentes e grandes, providos
fartamente de recursos naturaes e com auspiciosas vantagens para futuro desenvolvimento.
Proseguindo a viagem para a metrópole, Aguirre desembarcou na ilha da Trindade.,
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onde o governo hespanhol, por denuncia, o fez prender e condemnar á morte, como
traidor ao rei e assassino dos seus companheiros. (9)
*
*

*

Diogo Ordaz, ouzado hespanhol, obteve de Carlos V o governo de todas as
terras que conquistasse para a Hespanha, desde o rio Amazonas, chamado então Orellana,
até completar 200 léguas ao norte.
Partiu em 1531, com destino ás terras que lhe foram doadas, com a sua tripolação e mais comitiva, composta de mil homens armados, entre os quaes quatrocentos veteranos.
Desgraçadamente, a má cstrella, que tinha acompanhado as anteriores expedições,
appareceu-lhe ao approximar-se do continente ambicionado. Quasi em frente á foz do
Araguary, mesmo na costa oriental da Amazônia, a terrível pororoca, a exemplo do
que
tinha
acontecido
á
esquadra
de
Pinzon,
foi
de
encontro
aos
seus
navios,
fazendo sosjá
sobrar um delles e suecumbir grande parte da sua gente.
Foi uma felicidade para Ordaz que a pororoca tivesse arremessado a sua expedição
para longe das costas do Amazonas, pois que, era por esse mesmo tempo que outros
aventureiros desciam pelo rio abaixo e, se esses tivessem a felicidade de se livrar das flexas
envenenadas dos indios, não escapariam á sanha mortífera dos que procuravam o Eldorado, com o propósito de quererem só para si a inexgotavel mina.
Alguns selvagens tinham deslumbrado os olhos de Ordaz com amostras de esmeraldas, do tamanho da maçã, dizendo-lhe que, se elle se internasse algumas léguas a
dentro do Paraná-Guassú (rio Amazonas), encontraria um monte só composto daquellas
pedrarias.
Por isso foi que o desgraçado aventureiro, acossado pela pororoca, decidiu-se com
pezar a abandonar o continente querido. Chegou á ilha da Trindade, donde, depois de
fazer aguada e tomar provisões, retrocedeu para a foz do Orenoco, por cuja corrente subiu
até ao salto de Carichana, junto á foz do rio Meta, onde soube pelos indios que do outro
lado da cordilheira habitava um povo civilisado, que vivia rodeado das mais assombrosas
riquezas, incapazes de serem descriptas por qualquer lingua humana.
Parece, como já dissemos, que entrava em jogo o ardil dos naturaes, para mais
depressa verem-se livres daquelle.s ambiciosos.
Hesitante pelo destino que deveria tomar e contrariado pelas dolorosas vicissitudes
da sua expedição, Diogo Ordaz, com o resto da sua gente accommettida pelas febres, resolveu voltar -á metrópole; porém, o pessoal, descontente fez recair sobre a sua cabeça o
mallogro da empresa, e o infeliz capitão foi envenenado em viagem sendo o seu cadáver
lançado ao mar, como triste túmulo de mais um ambicioso.
Não sei se tal classificação se pude dar aos que conquiste.1111 a gloria.

Em 1535, Alonso Herrera, que tinha sido mestre de campo do desgraçado Ordaz
na mallograda viagem, acompanhado de um filho de seu antigo chefe, sabendo da veracidade dos thesouros, de que tinham tido noticias, emprehendeu por sua conta uma nova
expedição, chegando á foz do Orenoco e por elle seguiu até o rio Caroni, alcançando o
famoso salto, que até agora tem o seu nome.
(9) Deixaria de lado a expedição de Pedro de Ursua, em 1560, a mandado de André Furtado de
Mendonça, vice-rei do Peru, a qual se notabilisou
pela série de crimes e traições que se desenrolaram, e em
que o ultimo dos sacrificados e o mais criminoso foi Lopo de Aguirre, se, como feitos de alcance para a eivilisação, não houvesse de citar as explorações então feitas por Pedro Ramires na
província dos Tubelozos,
Garcia
d'Arce
entre
os
Caperuzos
ou
Encabellados
e
no
rio
Maranon ou Brecamoros, por Juan de Varpor
no
Huallaga
ou
Cocama,
Pedro
de
na
região
Calças
do
Ucavali e por Sancho Pizarro na foz do íçá
gas,
por
ou Putumayo. E ainda facto notável a citar-se nesta exploração é a descoberta da passagem do Amazonas
pelo Rio Negro, Cassiquiari e Orinoco, para sair no Oceano em frente ás ilhas Margarita e Trindade.—H.
Santa Rosa.
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Em menos tempo tinha o audaz Herrera avançado muito mais no continente
do que em duas viagens alcançara o infeliz Ordaz; porém, do seio da matta desconhecida
e mysteriosa sahiu uma seta envenenada, que varou-lhe o peito, lançando o desanimo e a
hesitação no resto da comitiva.
Alguns eram de accordo que se continuasse a investigação pelo seio da floresta;
mas a maior parte clamava que se retrocedesse para a costa, amedrontados ante a presença
daquella natureza opulentamente perigosa que, como sphynge, nada dizia do que encerrava, apresentando sempre a mesma perspectiva, sempre o mesmo deserto de mattas interminaveis.
Álvaro Ordaz reuniu os destroços daquella campanha de desilludidos e com elles
fez uma retirada, a mais honrosa possivel, por entre as setas dos Índios e a sanha das

feras.

*

Outro, hespanhol illustre, Felippe de Ure, acompanhado de D. Ximenez Guezada
invadiu a Amazônia, chegando até ao paiz dos Muriscas, cuja nação elle avassallou.
Em Hespanha deram-lhe o titulo de conquistador por esse feito; porém, a tradição
cerca de silencio o resultado da viagem desse temerário guerreiro e o paiz do Eldorado
continuou sempre desconhecido, attraindo novas victimas e fazendo porfiar novas luctas.
*

D. Antônio Berrio, genro de D. Ximenez Guezada, á frente de duas mil pessoas,
de condições diversas e de ambos os sexos, guerreiros e commerciantes, com 12 religiosos
observantes e 10 ecclesiasticos, procurou assegurar a conquista das terras, de cujas glorias
seu sogro tinha tido tão injusta partilha.
Organisou um destacamento de 300 homens, com os quaes subiu os rios Caroni
e Paragua, vindo retroceder do serro Potumus, chegando a São Thomaz apenas com o
contingente de 30 homens, pois os outros, infelizmente, tinham sido victimas das febres
e dos selvagens.
*
*

*

Sir Walter Raleig, áulico da graciosa rainha Elizabeth de Inglaterra, tendo decaido
das graças da sua soberana, por ter contraido um casamento clandestino com uma dama
do paço, sem a vontade e consentimento real, decidiu sahir da corte e emprehender viagens arriscadas, procurando rehabilitar-se ante a sua soberana, por meio de conquistas que
trouxessem novas terras ao domínio da coroa.
Em uma viagem que fez ao Panamá (America), ouviu a narração da famosa lenda
do Eldorado, pelo que o desgostoso e enamorado fidalgo preparou, á sua custa, em 1595,
uma escmadrilha composta de cinco navios, com homens armados e destemidos, e dirigiuse ás Antilhas, onde aprisionou a D. Antônio Berrio, de quem já filámos, o qual então
governava aquelle Estado insular que tinha por capital a cidade de São José de Urunã.
Conhecedor, pelo testemunho das suas victimas, das expedições anteriores e do
visinhamento dos thesouros ambicionados, mandou explorar o Orenoco até ás cachoeiras
do Caroni, depois do que escreveu uma memória, cheia de invenções mentirosas e eivada
das fibulosas narrações dos seus prisioneiros, que expondo-o assim ao ridiculo da historia,
vingavam-se das suas atrocidades.
Sir Walter Raleig, apezar de capitão da guarda de Sua Magestade e de tenente general de Sua Alteza no Condado de Cromwel, não conseguiu ser acreditado na corte e a
rainha nem sequer tomou conhecimento das novas conquistas, que elle dizia ter feito,
nem mandou accrescentar ás cartas da Inglaterra as terras de que elle se dizia descobridor.
Com a morte de Elizabeth, foi o aventureiro fidalgo preso e condemnado á morte,
chegando quasi a ser executado, por ordem de Jacques i/como um dos conspiradores em
favor da causa de Arabella Stuart.
Com o indulto, o soberano lançou o desgraçado fidalgo ao completo desprezo. De
posse daquella amarga liberdade, desgostoso da vida e da fortuna, Raleig emprehendeu
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nova viagem á America, conseguindo aportar a São Thomaz,
que elle tomou de assalto
em 29 de Janeiro de 1618 e em cujo feito d'armas foi morto o seu único filho, herdeiro
do seu nome e dos seus brazôes e fructo do infeliz amor, causa da desgraçada situação de
toda a sua vida.
Ralado de infortúnios, desanimado pelos süccéssòs, decidiu Raleig voltar á
pátria,
para na obscuridade e no silencio passar o resto dos dias; porém, o governo hespanhol'
offendido pejo assalto que o fidalgo inglez fizera á uma cidade pertencente ao dominio
daquella coroa, reclamou perante as cortes de Inglaterra por uma indemnisação ou reparação de tão desusada affronta.
Jacques I mandou vir á sua presença o incorrigivel cavalheiro e mandou-lhe cortar
a cabeça, executando a sentença que annos antes infligira-lhe o tribunal instaurado
para
julgar os conspiradores do throno.

m.

¦

7
< ScfftClClO-

oura.

¦~ u=r-

?Xyy ••«¦•""
,; .; .

¦...7

V

•7;r>7í.''"T
„...'

'•

...

.7

~

"T7"*!

Tela amazônica
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Amanhece. Da ///~ o rosco cortinado
envolve a terra, o eco, as nuvens transparentes;
c, em rubras gnidações, se alicia no ar parado
uni arco triumphal de lâminas Ingentes.
Varam da moita o seio escuro c soceçado.
as do sol vibrações arçcnteas refulorntes;
acorda a ave primeira; c um ninho despertado
—c o toque ã'alvorada aos
pássaros dormentes.
Fulva maracujá, a jauce escancarando,
mostra os dentes hostis a unia cotia brava,
que se furta velo^ na rápida carreira;
e na margem do rio intumecido e brando,
suspensa a uma rai\ que a correnteza luva,
ágil sucurijíi enrosca-se traiçoeira.
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Elmira Lima é uma das nossas jovens litterarias de maior destaque. Filha da Amazônia, tem
já p ublicado obras de valor incontestável, em prosa e em verso.

UM DOCUMENTO EM BRONZE SOBRE À TOMADA DE CAYENNA

uando se cuida de festejar o tricentenario da fundação de Belém, não é
inopportuno que se fale de um notável acontecimento intimamente
relacionado á sua existência e á sua historia—nos dias da colônia—e sobre o
qual um documento em bronze, precioso e inestimável, vem projectar nova
luz, dirimindo a controvérsia dos historiographos—quanto ao dia memoravel que assignala a tomada de Cayenna aos francezes, pelas forças navaes
combinadas de Portugal e da Inglaterra.
Fixando em paginas magníficas os factos históricos do Brazil entre
1808 e 1821, período que se inaugura com a regência de D. João VI, regresso
da península ante a invasão napoleonica, e se encerra com as agitações precursoras da independência. Oliveira Lima inscreve o acontecimento que
visamos, no capitulo em que aprecia a feição imperialista impressa aos negocios brazileiros pelos estadistas da regência (1).
Faz notar, porém, que a iniciativa da expedição militar á Guyana
partiu, ao que parece, da visão heróica de sir Sidiiej Smith, de quem Bonaparte, recordando a derrota de S. João d'Acre, dizia no crepúsculo do seu
exilio : « Este homem desviou o meu destino. »
As vistas da regência, apenas refeitas das commoções do êxodo, volviam-se para a Guyana Francesa, em cujas águas cruzava a esquadrilha
britannica de James Yeo.
Naquelles tempos idos, urgia uma replica marcial á fúria carthagineza
do grande corso, que Nietzsche, encarnando o gênio tedesco, deveria preçonisar aos de sua raça, em dias provindouros,comoum modelo super-humano
digno de ser imitado; cumpria feril-o num pedaço da pátria que a conquista
transplantara em terra americana, e o único ponto vulnerável á acção da
regência.
Ao governo do Pará fora então commettida a honrosa tarefa de
apparelhar forças navaes necessárias á expedição, que devia investir e tomar
Cayenna e occupar a Guyana.
Em Outubro de 1808, nove vasos de guerra, com 500 homens de
desembarque, largaram das águas do Guajará, sob o commando do tenentecoronel Manoel Marques, militar distincto, que se illustrára na península,
commandando a artilharia contra os hespanhóes. A 12 de Novembro a
expedição montava o cabo Norte e entrava em communicação com a fiotilha
ingleza.
A 1 de Dezembro era solemnemente reivendicado o Oyapock c comecavam os preparativos para a occupação da colônia franceza.
(1)

O. Lima—«D. João VI no Brazil».
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Nos primeiros dias de Janeiro de 1809 as forças aluadas a apareciam
deante de Cayenna em demonstração naval e 500 homens desem marcavam,
sem encontrar resistência. No dia 9 os alliados estavam senhores de quasi
todas as posições estratégicas em volta da praça, e esta foi investida, oppondo
tenaz resistência. Duas baterias defendiam a cidade e a casa do governador,
nas duas margens do rio Mayori. A lucta continuou por mar e por terra,
até que a 11, assaltadas as alturas de Bourgarde e tomadas as baterias indicadas, a resistência cedeu e foram iniciadas as negociações para a rendição
da praça.
Victor Hugues, governador de Cayenna, acceitou capitular, mediante
certas condições,' entre as quaes, é curioso destacar a que dizia respeito á
conservação da «Gabrielle», bello jardim botânico, em que se achavam aclimadas preciosas plantas das índias Orientaes. Discutidas e acceitas as condições propostas, foi a rendição assignada nos postos avançados de Bourgarde
a 14 de Janeiro de 1809, e não a 12, como referem vários historiadores.
A respeito dessa data memorável, ha entre nós um documento que
não deixa duvidas, em sua lacônica e admirável expressão artística. E' a
medalha que a perpetuou, que a conservou para a historia do Pará e do Brazil.
Mas, no lavor deste bronze secular, não fulge somente a memória do
feito brilhante das armas de Portugal e da Inglaterra, empenhados, então, em
fazer maior o Brazil; palpita abi, também, no relevo csculptural do regio busto,
nos loureiros da sua coroa, toda uma suecessão de grandes factos que implicam os próprios fundamentos da nossa nacionalidade, que dizem de dous povos que o destino irmanou na misteriosa trama do universo.
Ha uma grande eloqüência na singeleza desse bronze tão expressivamente mudo. E' um formoso compêndio de historia da nossa infância como
povo. Dahi o seu valor, dahi o seu caracter de inestimabilidade. Recorda
o albôr da nossa vida, o nosso amanhecer para as gloriosas luetas da liberdade e da emancipação; lembra os grandes e formosos dias do despertar da
consciência nacional—ainda nas faixas—.
E um documento muito caro ao nosso amor ao Brazil.

t^Z/rreaa _^Ca/narâc/ie
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DATAS PARAENSE
A 22 de Junho de 1541 o navegador hespanhol
Francisco Orellana, companheiro de"Francisco Pizarro, ao percorrer, na sua aventureira viagem, o valle
do Amazonas, ao passar da fóz do Nhamundá ou Jamundá, deparou com uma nação de mulheres gucrreiras que, de fléxas na mão e aljavas a tiracollo, soberbas no seu valor e na sua belleza, procuraram interceptar a passagem do audaz investigador. Nasceu
dahi a formosa lenda das Amazonas," denominação
dada por Orellana áquellas. mulheres
guerreiras, e que
serviu de baptismo ao grande rio.

A 8 de Abril de 1604, Daniel de La Touche,
senhor de La Ravardière, segundo affirma o piloto de
bordo, ancorou, com a sua celebre "primeira expedição de conquista, na foz do rio Amazonas. Conforme Lúcio de Azevedo, elle deveria se ter conservado
sobre o extenso banco de lodo que existe ao largo do
cabo Cassipové, de onde foi ao Oyapock, guiado por
dois indios que tomou a uma canoa por estes tripulada, que casualmente foi encontrada. Era domingo
de Ramos.

Pedro Américo
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— Na Itália, uma noite, falavam, saudosos,
Que, havia momentos, morrera um pintor.
Quem fora esse gênio ?. . . qual fora o seu berço ?. ,.
Que Pátria o lamenta nos braços da dor ?! . . .
E além a cidade de Areia dormia,
Sem leves rumores, nem sombra do mal,
Cercada de flores que o leito lhe formam,
Sonhando as delicias de branca vestal.
Em cima da Serra que aparta as vertentes,
Alteiam-se os tectos beijando amplidões,
Os tectos de Areia, pequena e formosa,
Que tem sido Pátria de illustres varões.
Galgando as montanhas da Serra, alta noite,
Um vulto caminha qual cutro Moysés . . .
A's flores que abriam, perfume exhalando,
As flores perguntam : — Quem passa ?. . . quem és ?! . .
iMaguados suspiros exhalam as fontes
Que correm, que banham, que beijam-lhe os pés.
E as fontes que gemem, que vão soluçando, Perguntam sentidas : — Quem passa ?. . . quem és ?..!..'..
A brisa chorosa dizendo segredos
No seio das folhas do verde bambu,
No seio das folhas, beijadas da Lua,
A brisa interroga : — Varão, quem és tu ?! . . .
E o vulto chegara ao cimo dos montes
Ao dar meia noite na velha matriz.
Ergueu-se mais alto que a torre vetusta,
Ergueu-se, e nos sonhos de Areia, então diz :
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((Adeus, Pátria minha ! dos gênios a noiva
((A Gloria — me espera do espaço atravez.
((Eu vim de bem longe pagar-te um tributo,
((Do artista os triumphos que arrojo a teus pés.
((Oh sim, Areia ! nos annaes da Historia
((Das Bellas-Artes immortal serás,
((Como Carthago nao morreu, mas vive
((Nos grandes feitos de um guerreiro audaz.
((Bemdita sejas, oh cidade minha !
((Oh bem fadado meu torrão natal !
((Onde suspira no arvoredo a brisa !
((Onde ha poesias e esplendor astral !
((Sou cTentre os gênios — cosmos infinitos
((Nas espheras de além a scintillar,
((Onde gravitam Rubens e Velasquez,
((Onde Murillo é Sirius a brilhar.
São ultimas notas de um canto divino !
Nos valles echoam, sublimes, sem par.
São ultimas notas ! E a brisa as repete
No seio das flores, á luz do luar.
De luz e de raios o í>enio vestido
Sumiu-se nas nuvens de um almo fulgor,
E Areia acordara —nos braços da famaBrilhando na Gloria do grande Pintor !
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Antônio Gomes de Bruto é um sacerdote catholico, natural da freguezia de Collares, no lJará.
Cursou os seus estudos no'Seminário Archiepiscopal, e tem já exercido o seu ministério em algumas parocbias do interior deste Estado.
E' modesto cultor das musas, amante da pintura, sendo enthusiasta de Pedro
Américo, « o grande brazileiro » como elle chama.
Kscreveu esta poesia dedicada a esse pintor, para ser publicada neste livro.
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s Jesuítas e a civilização no Brazil
auE mais importa para definir a civilização de uma época, de um povo, de
um homem, é^a religião. A Sabedoria suprema, e, por isso mesmo, a base
lJ5lk.i1 ^Í5r P___L\
_;da verdadeira civilização, é o conhecimento certo da nossa origem, do nosso
fim, donde todas as nossas acções revestem sua importância;'assim disserta
o erudito e notável apologista Weiss.
Quando alvorecemos, como paiz; quando as trevas do paganismo
( •adensavam-se por sobre os filhos das selvas, bárbaros e selvagens, a luz
scintillou dos braços da cruz, as trevas dissipando, illuminando um Mundo Novo,
que,
dora em diante, surgiria com o nome de Terra da Santa Cruz.
E os pregoeiros da genuína civilização, o zelo a lhes abrazar os corações, voaram
ao seio das nossas florestas, para escreverem em traços indeléveis a historia do heroismo,
do desprendimento, da abnegação, da santidade peregrina e consummada.
Eram os jesuítas que aportavam ás plagas brasileiras. Como S. Remigio, na França;
S. Agostinho, bispo de Cantorbery, na Inglaterra; S. Patrício, na Irlanda; S. Bonifácio'
na Allemanha; S. Aschario, na Dinamarca e na Suécia; S. Cyrillo e S. Methodio, entre os
Slavos, appareceram elles como mensageiros da fé e da civilização, vasados nos moldes do
Evangelho para aquelles povos. Assim, por entre os brasis, destacaram-se, valorosos e impavidos, com o santo ardor de atirar, no regaço da Egreja, um povo, os Nobregas, os Anchietas,
os Figueiras, os Vieiras, os Malagridas, os Navarros, os Ighacios de Azevedo, os Olivas',
os Joãos Madureira, e tantos outros que, herdeiros do espirito do insigne e infatigaveí
Santo Ignacio de Loyola, não mediram sacrifícios, dificuldades mil superaram,
renhidas travaram com as paixões que, prepotentes e tyrannicas, subjugavam apugnas
nova
gentilidade, e, por fim, venceram, porque era o Christo Redemptor que, por intermédio
dos intrépidos missionários, despedaçara os grilhões que, de ha muito, manietavam esses
incolas. Elles, deslumbrados pelo esplendor desse clarão
que despedia a cruz, saudaram,
no auge da alegria e do. contentamento, a liberdade de filhos de Deus, de
que eram portadores os pregadores da fé — os Jesuítas.
Dizia o erudito Padre Américo de Novaes que ao Padre Nobrega cabia incontestavelmente a gloria imperitura de ter sido o fundador da Christandade brasilica
(Centenano do Ven. Anchieta). Pois bem; deante dos desmandos e das'
que aos
índios moviam os colonos, os brancos, Nobrega profligou-lhes vehemeriperseguições
temente a conducta,
defendendo ardorosamente a liberdade dos Índios.
Levaram a mal os colonos o zelo esclarecido e denodado
que revelava Nobrega,
tentando um delles espancar e maltratar ao Padre Leonardo Nunes;
mas contiveram-se
e proseguiu Nobrega a sua obra civilizadora. Porque, como narra o douto Padre Antônio
Vieira, «nas cafilas de S. Paulo a Santos, não só iam carregados como homens, mas
sobrecarregados como azemolas, quasi todos nus, ou cingidos com um trapo, e' com
uma espiga de milho para ração de cada dia» (Voto do Padre Antônio Vieira—Vol. 16
Obras).
¦
Como poderia o Padre Nobrega quedar-se indifferente ante esta monstruosa
t
iniqüidade ?
E Deus abençoara os esforços dos abnegados missionários. Ao chegar em 1553,
ao Brazil. Joseph Anchieta, encontrou o Padre Francisco Pires e o Padre Aspiícueta Navarro
laborando apostohcamente na— Bahia; no Espirito Santo, missionava, Padre Affonso
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Braz; em S. Vicente, o Padre Leonardo Nunes; em Pernambuco, o Padre Antônio Pires, e
de tal modo se houveram, tanta dedicação desdobraram que, ao visitar Padre Ignacio de
Azevedo a nova christandade, tinham sido baptisados de doze para quinze mil brasis, só
na Bahia (i )
A Ignacio de Azevedo, visitador do Brazil, onde patenteara zelo acendrado, de volta
a Portugal, em busca de novos obreiros apostólicos para dilatarem o reinado social de
Jesus Christo, na altura das Canárias colheu-o o martyrio e aos seus trinta e nove
companheiros.
O calvinista Soria, sedento de sangue, devorado pelas chammas do ódio ao Christo,
investe contra os valorosos paladinos da fé, trucida-os barbaramente, e os martyres dedicados a Jesus, sob o manto protector da Virgem Maria, voam aos céus, entre liymnos de
alegria, intercedendo .poderosamente pela conversão do Brazil ainda selvagem.
Foram os primeiros martyres que, com o seu sangue, escreveram a pagina mais
eloqüente da catechése dos indios !
E assim concorriam os jesuítas para a civilização nossa, dando a vida em holocausto por uma causa tão alevantada e nobre.
Cumpre, entretanto, não olvidar os estorvos que aos impávidos missionários se
antolhavam; aqui, a corrupção e mau exemplo dos colonos, ferindo com a arma do
escândalo o coração daquella gente simples; ali, a polygamia, a sede de vingança, e a
horrida anthropophagia, erguiam-se como obstáculos, que dir-se-iam insuperáveis, não
fosse a abnegação comprovada e infatigavel dos filhos de Santo Ignacio.
Innumeros foram os trabalhos a que metteu hombros o Padre Luiz da Gram,
fundando onze povoações, onde muitos indios se baptizaram, convertendo-se ao Salvador
do mundo. Foi Bahia, principalmente, o theatro de sua missão.
Mas, lancemos as vistas para um Santo e piedoso varão, thaumaturgo das selvas
brasilicas, por ellas derramando o aroma de uma Santidade heróica. Seu nome eleveis
conhecel-o : chamava-se Joseph Anehieta.
Natural das Canárias, entrou na Companhia mui joven, ardendo em desejos de se
immolar pelas almas.
Estas esperavam-no em S. Vicente, e Anehieta, ali, qual novo Paulo, no zelo, no
amor do Christo, no ardor com que soffria por Jesus, na mortificaçao que lembrava um
novo Crucificado, novas aldeias fundou, em que a christandads, bella e formosa, se
ostentava, banhada no sangue do Redemptor. Apesar de sua modéstia extrema, chegou
ao cargo de quinto provincial do Brazil.
« Tal foi o ardor do zelo de Anehieta e dos seus discípulos que, em menos de
meio século, quasi todo o marítimo do Brazil, desde Pernambuco até S. Vicente, se via
povoado de aldeias de selvagens domesticados c reduzidos á fé, havendo baptizado os
Padres, até 1585, para mais de cem mil indios.)) (2)
Andavam os missionários a pé, com os seus bordões, armados de seu breviario,
alguns ornamentos sagrados, agulha para rumos e alguns indios mansos; o sustento, elles o
buscavam na caça e pesca, nas fructas das arvores, nas hervas dos campos, na água dos rios,
e, sobretudo, confiavam na Providencia. A Anehieta deve-se a fundação de S. Paulo, nos
campos de Piratininga, no dia 25 de Janeiro de 1554, dedicado á conversão de S. Paulo;
e assim ficou lançado o alicerce deste opulento e futuroso Estado, sempre na vanguarda
do progresso e da civilização, e por isso, em 1897, data ^0 terceiro centenário da morte
de Anehieta, festas pomposas e condignas foram celebradas, em que vinculando-se a religião e o patriotismo dos paulistas, depuzeram aos pés do Veneravel Padre o tributo
do mais immorrcdouro reconhecimento.
Portentos, elle os operou innumeros na sua vida, factos indiscutíveis que demonstram a sua perfeição moral elevada a um gráo heróico, pelo que foi a 10 de Agosto de
1736 declarado «heroe na pratica de todas as virtudes christas».
Amiguemos a mais firme esperança de que, um dia, o grande thaumaturgo das invias
florestas brasilicas, ha de ter o cuito publico, incentivando, cada vez mais, o espirito
catholico do brazileiro, filho do seu zelo e dedicação.
(1) Historia de Ia fundacion dei colégio de Ia Baya.
(2) Informações e fragmentos históricos.
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Mas é tempo de alguma cousa dizer acerca dos Jesuítas em o Norte do Brazil,
especialmente no Gram-Pará.
Em Janeiro de 1616, consoante os historiadores, chegou Francisco Caldeira de
Castello Branco a Belém do Pará, fundando um forte de madeira, actualmente o
Forte do Castello, e uma Ermida sob o orago de N. S. da Graça. Colonos, ali, em derredor, construíram choupanas, e, em breve, sob a invocação de N. S. de Belém, divisava-se a povoação que, mais tarde, seria a grandiosa e futurosa Belém do Gram-Pará.
Relembrando esse facto quantos habitam nas terras paraenses, na communhão
mais estreita com os filhos do Pará, confraternizam e dão-se pressa em commemorar, de
maneira condigna, feito de tanto vulto, acontecimento de tanto lustre. Mas, se ao
fundador do Pará, com devida justiça, são tributadas homenagens calorosas, não olvidemos
o faetor por excellencia que argamassou com os seus suores e sangue a nossa nacionalidade,
constituindo-a. Foi o elemento religioso, representado nos Capuchos, Mercenários, Carmelitas e, sobretudo, nos Padres da Companhia de Jesus.
Em Dezembro de 1652 chegaram a Belém os Padres João de Souto Mayor e
Gaspar Fragoso. A questão do captiveiro dos indios debatia-se com ardor e paixão, de
sorte que a opposição ergueu barreiras formidáveis ao zelo dos Jesuítas.
Ainda assim, o Padre João de Souto Mayor iniciou os trabalhos da construcção do
seu collegio, que foi chamado—Santo Alexandre, c que, hoje, é o Seminário Maior de
N. S. da Conceição. Foi então que pisou terras paraenses, a 5 de Outubro de 1653, ° Padre
Antônio ^ Vieira, Superior das Missões, e que viera pugnar ardentemente, e com sua
eloqüência privilegiada, pela liberdade dos indios, conforme carta regia de
que era portador.
O Padre Vieira, gênio de primeira grandeza, pregador, cuja fama jamais desapparecerá, véraaculista exímio, conhecedor, como poucos, dos segredos da língua
portugueza,
erudição de pasmar, no modo de explanar as Sagradas Escripturas e os Santos Padres,
diplomata arguto a quem orientava um critério superior, mas, por sobre tudo isso, um
apóstolo de Christo, anhelára ardentemente despedaçar, um por um, os
grilhões
arroxeavam os pulsos dos indios, brazileiros natos, os quaes n Redempção estreitara que
nos
seus braços de misericórdia.
Muito luctou, muito soffreu, muito padeceu; nova viagem emprehendeu a Portugal,
com o intuito nobre de pregar a liberdade dos indígenas; até
que, quando Governador
André Vidal de Negreiros, foram executadas as ordens de El-Rei.
Então Padre Vieira envia os pioneiros da civilização a ferir combate com a barbaria,
armados todos como escudo da Cruz — para a Casa e Missão do Pará: o Padre Manoel
NJunes e o irmão Simão Luiz; para as aldeias de Cametá, que eram sete: Padres Francisco Velloso e Francisco da Veiga; para as aldeias do Camucé,
que eram quatro : Padre
riiomé Ribeiro e o irmão Sebastião Teixeira; para a Missão dos Nheengaibas: Padres
João Souto Mayor e Salvador do Valle (1 )
Muitos foram os fructos espirituaes que lograram os Padres. Chegando os indios em
sessenta canoas, sentiam-se felizes porque iam conhecer a lei de Deus, e
com
aturadas instrucções, afim de receberem o baptismo. Cumpre notar preparavam-se
que os missionários
conheciam a língua indígena, e assim conseguiram tratar com os indios,
entre elles avulfándcK Anchieta, Luiz Figueira, Leonardo Nunes, Manoel de Souza
que muitas almas
conquistaram para a Egreja.
_ O infatigavel Padre Vieira almejava em demasia vero Christo assei.horear-se da
gentihdade do Pará; manda, pois, embaixadores aos Nheengaibas que habitavam na ilha de
Joannes, (2) e, com serem bem recebidos dos Principaes, voltam os embaixadores com sete
Principaes e muitos outros indios da tribu dos Nheengaibas, cheios de alvoroço,
promettendo estes toda a fidelidade aos missionários, referindo
que haviam edificado egreja e
casa para receber ao Padre, a quem vinham buscar
pela festa de S. João.
Cumpriram a palavra os indios; mas se lhes deparou o Padre Vieira, extremamente
enfermo pois até o Viatico já se lhe tinha administrado. Cheios de
pesar, partiram os
índios. Convalescera o heróico missionário e, eil-o caminho dos Nheengaibas,
em campa(1) André de Barros. Vida do Padre Antônio Vieira.
(2) Marajó.
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n.liia do Padre Thomé Ribeiro, seguido de doze canoas. Eis senão quando gritos de alegria
irrompem de uma grande canoa ataviada de pennas; entregaram os Principaes ao Padre
Vieira um Crucifixo de metal que ali deixara em 1655 o Padre Souto Mayor. Fora o
Christo que abrandara aquelles corações. Na pequena egreja, coberta de palha, entoa
Vieira o Te Deum Laudamus. Então, reunidos os Principaes, em dia aprazado, celebrou
o Padre Vieira o Santo Sacrifício da Missa, a que assistiram todos, com mostras de
respeito. Que bello espectaculo, esta primeira missa entre aquelles selvagens ! Deante da
majestade das florestas, erguia-se a Majestade de Deus; deante da immensidade daquella
ilha, levantava-se soberana a Immensidade de Deus — Como outr'ora, no presépio nasceu
o Deus Menino; agora, por entre as frondosas arvores que lhe servem de docel, apparece,
Clemente e Misericordioso, o Christo, para lavar no seu Sangue aquellas almas que suspiram pela fé.
Terminada a Missa, aos accentos da eloqüência de Vieira estremeceram aquelles
corações, abriram-se, de par em par, aos ensinamentos de Jesus aquellas almas de brasileiros; prestaram juramento de fidelidade ao Rei; a Caridade de Christo enlaçou a todos;
e uma bella e majestosa Cruz, com os seus braços abertos, ali ficou, guardando, á sua
sombra protectora, aquelles destemidos aborígenes, (i)
Com elles renderam-se os Aroans, os Anajás, Mapuás, Guajarás, e outros, ao
todo, uns quarenta mil ---(-)
Entre os neophytos reinava o amor do Christo. Só, após
instrucções reiteradas, baptizavam-se; preponderàrido a virtude, o valor moral, como
presenciaram aquellas selvas nos actos de heroísmo praticados pelos indios.
Portanto, a civilização trouxeram-na os Jesuítas; não fora a expulsão de tão
abnegados apóstolos do bem, hoje não teríamos que lamentar, com o coração confrangendo-se de dor, a permanência de milhares de filhos das selvas, sentados á sombra
da morte.
O immortal, e jamais assás pranteado, D. Antônio de Macedo Costa, que vive no
coração do povo brasileiro e dos que foram seus diocesanos, accordando sentimentos de
admiração, amor e gratidão, muito concorreu para que os Jesuítas, aqui em Belém,
laborassem pela educação da mocidade, e grande foi o impulso que á piedade e formação
religiosa imprimiram aquelles abalizados e notáveis educadores. Em diversos coilegios do
Brazil, actualmente illustram a juventude os filhos de Santo Ignacio. Com accentos
de uma eloqüência privilegiada bradava o insigne confessor da fé — D. Macedo Costa:
«Nós temos necessidade deste povo (alludia aos indios). Elle é o colono, o melhor
colono, e o único da Amazônia
Nós temos necessidade de nos oecupar, e de nos
oceupar com empenho deste elemento precioso, até aqui tão abandonado. (Conferência
sobre o Christoforo).
Felizmente, na hora actual, d^lles oecupam-se : os Salèsianos, Capuchinhos, Agostinianos, Dominicanos, Benedictinos e os Padres do Espirito Santo, com abnegação acima
de todos os encomios.
E agora, todos os que habitam nesta cidade, não cessem de impetrar a protecção
de N. S. de Belém, padroeira que é desta Archidiocese, para que o patriotismo, o culto
pátrio, e o desvelo pelo Brazil, renasçam no coração do brasileiro, acrysolando-se na
pratica esclarecida, assídua e generosa do catholicismo que, no beiço de nossa nacionalidade, nos ergueu bem alto o nome, e que, nutrimos a mais fagueira esperança, na sua
adolescência, será o expoente máximo de nossa grandeza, prosperidade e fortaleza, por
entre o convivio das nações civilizadas.
Belém, Julho de 1915.
(1) Deve-se a esta viagem do Padre Vieira a annullação do tratado de alliança que os Nheengaibas
tinham feito com os Hollandezes, conservando a integridade da nossa pátria.
#
(2) André de Barros (Vida do Padre Antônio Vieira).
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O conego Ricardo Rocha nasceu na Parahyba do Norte, em 1867; ordenou-se em S. Sulpicio (Paris)
em 1892; professor do Seminário do Pará, é jornalista e orador de acatada reputação.
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'a terra em
que eu nasci, desusa um rio
ingente, caudaloso,
porém triste e sombrio;
como noite sem astros, tenebroso,
qual negra serpe, somnolento c frio.
Parece um mar de tinta, escuro e feio :
nunca um raio de sol, victorioso,
penetrou-lhe no seio;
no seio, em cuja profundeza enorme
coberta de negror,
habitam monstros legendários, dorme
toda a legião fantástica do horror !
______

N_aV1
jV_k

Mas, dum e doutro lado,
nas margens, como o quadro é differente !
Sob o docel daquelle céo ridente
dos climas do equador,
ha tanta vida, tanta,
ò céos ! e tanto amor !
Desde que no horizonte o sol é nado,
até que expira o dia,
é toda a voz c a natureza um brado
immenso de alegria;
e voa aquelle sussurrar de festas,
vibrante de ventura,
desde o seio profundo das florestas
até ás praias que cegam de brancura !
Mas o rio lethal,
como estagnado e morto,
arrasta entre o pomposo festival,
lentamente, o seu manto perennal
• de luto e desconforto !
Passa—e como que a morte tem no seio !
Passa—tao triste e escuro que dissereis,
vendo-o, que elle das lagrymas estéreis
do Satanaz proveio;

ANNUARIO DE BELÉM

37

ou que ficou, do primitivo dia,
quando ao —faça-se ! — a luz raiou no espaço,
esquecido, da terra no regaço,
um farrapo do cháos que se extinguia !
Para acordal-o, a onça dá rugidos
que os bosques ouvem de terror transidos !
Para alegral-o, o pássaro levanta
voz com que a própria penha se quebranta !
Das flores o thuribulo suspenso
manda-lhe effluvios de perenne incenso !
Mas debalde rugís, brutos ferozes !
Mas debalde cantais, formosas aves !
Mas debalde incensais, mimosas flores !
Nem cânticos suaves,
nem mágicos olores,
nem temerosas vozes
o alegrarão jamais !.... Para a tristeza
atroz, profunda, immensa que o devora,
nem todo o rio que alegra a natureza !
Nem toda a luz em que se enfeita a aurora !
O' meu rio natal !
Quanto, oh! quanto eu pareço-me comtigo !
eu, que, no fundo do meu ser, abrigo
uma noite escurissima c fatal !
Como tu, sob um céo puro c risonho,
entre o riso, o prazer, o goso c a calma,
passo entregue aos fantasmas do meu sonho,
e ás trevas de minhalma !

cri-aiiui
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O Dr. Paulino de Almeida Brito, formado em jurisprudência pela Faculdade do Recife, foi professor
cathedratico na Escola Normal, Gymnasio Paes de Carvalho e Escola de Bellas Artes, tudo neste Estado.
Escriptor de rara erudição, tem collaborado nos principaes jornaes do Pará ; é actualmente redactor íYA
Palavra, órgão catholico desta archidiocese. E' auetor de varias obras didacticas e outras litterarias de subido
valor.
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Jl comitê patriótico, no intuito de popularisar as
c-\ü/-:-festas cívicas commcmorativas ao Tricentenario
da Fundação de Belém, resolveu adoptar um hymno
especial que fosse cantado por occasião das solemnidades
de 1915-1916.
Como um hymno é sempre a sagração dum feito
evocado pela alma popular, o Comi/é appellou para a
mocidade, para os poetas contemporâneos que, nos
seus estos de patriotismo e sublimadas inspirações, compuzessem uma dessas canções soberbas, que como a
Marselhesa, desse ao mundo inteiro a grandeza da nossa
nacionalidade, integra e extraordinária, evolucionada
atravez de três séculos.
Foi este o edital que abriu á concorrência publica
a letra da desejada canção :
Hymno <!o Tricpnteiiariò <I<N Beíéin
Tendo decidido o Comitê patriótico'adoptar
um hymno para ser cantado, por occasião das
festas de dezembro, inspirado em canto poético,
que faça vibrar o sentimento popular, recordando-lhe o nosso passado laborioso
e honrado e acenando-lhe o nosso porvir promettedor e brilhante, o directorio das restas solemnisadoras tem resolvido para esse iam abrir ura concurso,
entre os litteratosde Belém, cujo espirito estudioso poder-se-á melhor inspirar nas paginas luminosas da nossa historia regional.
As producções poéticas dos concorrentes serão assignadas por meio de
pseudonymos. acompanhada cada uma de um envellope lacrado contendo
a respectiva traducção, o qual só poderá ser aberto depois do julgamento
do concurso, e deverão ser dirigidas a este. directorio até 31 de maio do
corrente anno.
O directorio sujeitará a apreciação e julgamento dos trabalhos apresentados a uma commissão organizada de accôrdo com a Academia Paraense
de Lettras, sendo conferida, como prêmio, ao auetor do melhor trabalho
escripto, uma commemorativa medalha de ouro, que lhe será entregue
em uma das sessões da solemnisação projectada.
¦tf

Pará, 22 de abril de iy 15.—Ignacio Baptista de Moura, Carlos Cotello,
Henrique Santa Rosa, Theodoro Braga e Palma Muni\.
O julgamento da obra foi conferido a uma commissão especial composta de membros da Academia Paraense de Lettras, que, des£rn.penhíindo-se dr. sua missão, julgou digna
do prêmio, instituindo assim como hymno official do Tricentenario, a poesia elaborada
pelo dr. Augusto Meira, que, com o pseudonynio de D. Antônio, concorreu ao certamen
do hymno, conjunetamente com Agnello Neves {Padre Prudencio) e Luiz Augusto Queiroz
4? Albuquerque (Cabano).
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Damos a seguir o laudo da Commissão julgadora, a titulo de documento histórico.
..Incumbidos de expender, em nome da Academia Paraense de Lettras,
juizo sobre as producções poéticas em concurso, para hymno do Tricentenario da Fundação de Belém, ficamos accordes na classificação seguinte :
Em primeiro logar o original assignado D. Antônio; em segundo logar o de
Padre Prudencio; em terceiro o de. Cubano.
Propositadamente, fugimos de analvsar o valor absoluto de cada obra,
o que seria, a nosso ver, exhorbitar da funeção que nos foi tão honrosamente commettida; collocamo-nos, por isso, no ponto de vista relativo, e
só desse modo deve ser entendido o nosso julgamento.
Belém, 27 de Junho de 1915. (a. a.) Ac.yi.ixo de Leão, Paulino
de Brito, Marques de Carvalho».
A1 vista do laudo supra, o Directorio, por intermédio do seu Comitê, procedeu a
abertura dos lacrados que continham as traducções dos pseudonymos, verificando ser vencedor o dr. Augusto Meira, (D.AnLmio). Foi depois dada larga publicidade aos três
hymnos, dos quaes damos a seguir o premiado :
Quando a Cruz, luminosa, do Christo
Quiz, do Tejo, voar sobre os mares
Por milagre do Céo, imprevisto,
Veio á terra gentil dos palmares.
Exultemos ! oh filhos que somos
Desta terra do Sol, de Tupá !
Da ventura, nos largos assomos.
Exultemos, exulte o Pará '.
Salve, cruz vencedora ! — Suspensa
Na floresta, ante o céo, ante o mar,
Fez da terra brazilia, alta e extensa,
Do trabalho e da fé novo altar.
E os filhos de Luso, altaneiros,
Denodados, valentes, febris,
Na Amazônia buscaram, guerreiros,
O remate á façanha feliz.
Exultemos ! oh
etc, etc . . .

filhos,

que

somos

Água e soes e florestas gigantes,
Vastos rios e fructos e flores,
Aves ledas, sorrindo, vibrantes,
A's centenas, ás mil, multicores,
Encontraram na terra formosa,
Deslumbrante, como outra não ha.
Encontraram na terra ditosa,
Nossa terra bemdita,
Pa ra
Foi Caldeira o valente soldado,
Que refez, do Brazil a conquista,
Dominando o Amazonas sonhado,
Dando á terra amplitude imprevista !

Exultemos ! oh filhos, que somos
etc, etc . . .
Dominando o Amazonas gigante
Foi aos Andes, em pleno equador !
Deu á Pátria o perfil radiante,
Vasto império, grandesa e vigor.
Este dia, divino, de gloria,
Deslumbrante de luz, é sem
par ;
E' tão grande, a fulgir, sobre a historia,
Como o Céo, como o Sol, como o mar !
Exultemos ! oh
etc, etc . . .

filhos,

que

somos

Exultemos ! Avante ! Esta terra
E' da Pátria o mais bello trophéo !
Largo, avante ! o porvir se descerra
Como o amor e as estrellas do céo.

Pará,

3o de maio de

1915.

Dom

Antônio

(pseudon ymo 1
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«Hymno do Tricentenario-Razões de motivos-Pela
publicação feita
nos jornaes, chega ao meu conhecimento
que o hymno do Tricentenario
°gar
dÍSthlCta
da Academia de Letras
Çek
íommiss3°
pí;ò,lem^nmeir|
laiaense,
de accordo cornos termos do
certamen, foi o assignado por
^ Cy-yveS' m6U deSeÍ° dar uma êxpÜcaçãó
dos itóíL
„ e composto, no
íohí'nTo"l
obie que o hymno foi delineado
sincero desejo de ter em
toda importância o convite do Comitê
patriótico das festas e ainda de exaltar'
em nossa consciência, a vultuosidade do
feito
vamos commemorar
Assim pareceu-me que a recordação desse que
facto longínquo, no seio da
nossa naturesa virgem e deserta, lembraria
associação de idéas e renercussao do sentimento o grande feito inicialpordo descobrimento
do Brazilalias, um facto sabia do outro, coroava o outro, completava
e engrande'

memora'

* ^^ "?* d° ^^ Se reP°»;1 a ^ &»
^
I
afnteciment° se firmam sob

os auspícios da
fW
A> UZf .Çr^dos
r°
contra os mouros, era a mesma
V."
f
vpI
n
que nas
velas das quinas estendia os seus braços
o descobrimento grandioso dos
oceanos nunca dantes navegados. Por isso para
mesmo o hymno começa se reportando ao patrocínio da Cruz, aceprdemente com a
verdade histórica e o
sentimento cavalheiresco da época. Não foi só isto.
A Cruz foi o nosso priine.ro padrão e symbolo da nossa conquista. Deu o
primeiro nome á nossa
SC Pfint°U n;Vflorcsr:h
que miracufosamente
!_; paia oqUC
subiu
eco ou se refletiu no Cruzeiro, eParece
entre o céo e o mar fulgunosrostdesnnos> como irradia Ms fobias da nossa
bandeira
aWioí''n°.
O hymno teve em conta esse facto e, como era
glonosa.
grandioso provoca o enthu.iuis.no e satisfação
manifestos
na es.rophe de repetição
geral,
do hymno. Os nossos maiores, porém, não se satisfizeram
sobros auspícios da grande aventura, trataram de dilatar com isto e a nda
as terras. A penetração era difficil pela falta de vias de communicação
no seio impérvio do
continente. O Prata nos estava fechado e dava
a que outros, ovo.
nos impossibilitassem toda expansão interior. Apermissão
Colônia do Sacramento só
'£ande
nos custou sacrifícios. Vir ao Amazonas foi o complemento
_
do
sonho portuguez. Dominar o Amazonas, efetivamente,
foi o maioYbasso
na historia da conquista Antes disto, nos mappas
geographicos da tempo
o Brazil era representado por uma estreitíssima facha
de terra costeira'
insignificante e miserável: tudo mais era a Perúvia.
E o que se encontr.
em Ortheho e outros. O Brazil,
que parece ter sido miracuSmente de cÔbeito miracufosamente encontrou na
foz do Amazonas o caminho ao
coração da America do Sul. Caldeira foi o
„J
grande portuguez q
fundação de Belém e eftectiva
posse da região, levou
eftei o ts^emp ehend.mento tao grande, que, em
poucas linhas, se não pôdeIkernem
definir. Emquanto o gemo
portuguez se encontrava, assim, em uma erra
de penetração im.nediata relativamente fácil, em todo
Andes distantes nos de endiam das expansões do Peru. o ca.o possível os
Erguer Belém era
dommar ate aos Andes. Emquanto a Perúvia
era a fmmensidade do
continente.sul-amencano, nas cartas
geographicas do tempo, ok S portí
intermédio
de Caldeira, refazendo a carta do Braz 1 deu
guez, por
á Pnrh
que adoramos, o perfil deslumbrante, a validez, que ella
po sue e de eme .
hymno da conta. A gente
aqui chegou eP dominou aterra
portuguesa,
com Caldeira, encontrou mais uma dasque
grandes maravilhas do mundo vias amplíssimas, lagos, soes radiantes, aves,
fructos,'esse
flores florestas verde
immensdade
e a abundância. . . De todo
jantes-a
.nar o o hvmlo
da conta, revivendo a placidez
primitiva desse dia de grande gloria
Em
face de tamanha obra, de tamanho emprehendimento,
de con èqPendas
mabordaveis, o nosso patriotismo se exalta e clama
altíssimo o nossofonthu-
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siasmo neste feito sem egual : a grande ventura de sermos grandes pela
grandesa da visão generosa dos nossos maiores. O hymno dá conta disto
e encerrarse, nos apontando um futuro ridente, illimitado, fecundo como o
amor e, qual na palavra da Biblia, dilatado como o céo povoado de estrellas. E', certamente, para o auctor do hymno uma satisfação que a douta
commissão julgadora da Academia de Lettras assim o tenha bem comprehendido. O mais será effeito da musica a qual deve ser clara e luminosa, festiva e heróica. O canto, pela voz de nossas gentis patrícias, fará
o resto e será tudo».—(a) Dom Antônio.
Augusto Meira.

A Conquista
«. . . nos primeiros dias de Janeiro de 1616,
por uma clara manhã de sol, Castello Branco
deveria ter fundeado a sua náu na graciosa curva
da enseada do legendário Guajará. . . »
Ignacio Moura.

A aura, numa surdina heróica, o rastro afaça
Di! nave... Longe vão as horas do sombrio
Temor, no dorso incerto e alto da equorca -vaga:
Hoje, o offego da brisa e a cadência do rio...
Não mais do ca pilão se ouve a horrisona praga ...
Mudo e só, pio o olhar, num pensar errudio,
Ampliar-se a mala vê—sonho verde que embriaga—
E a praia, de onde estende os braços o yenlio
O horizonte se arqueia: é a anciã, é o amplexo da Vida...
E, ao sabor da corrente, ao sol das alvoradas.
Parece, ao longe, a nau uma garça ferida...
E num ryihmo sublil, sob o brasão das Quinas,
Num corteja, a brincar, de mãos entrelaçadas,
Tmpellem-na, cantando, as yáras guajarinas...
L c 1 c/oj

<_yCajcv/ue/i/o.

Carlos Nascimento é um dos contemporâneos que se distinguem pela modéstia e pela sensatez.
Nasceu em_ 1889 em Turyassú, (:. do Maranhão; é, portanto, um dos novos. Bacharelando em ; nossa,
Faculdade de Direito, tem ali merecido as melhores notas. Actualmente exerce a sua actividade como
lente de portuguez e instrucção civica n.o curso secundário do collegio «Progresso Paraense».
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P|pvOSÉ Coelho da Gama e Abreu, Barão de Marajó e
téjjf illustre homem de letras e político, falleceu em
1906, em Lisboa; possuía uma physionomia intelf^Mlectual muito interessante.
Era viajante apaixonado de paysagens distantes e,
descrevendo as excursões em que a sua imaginação e o seu
gosto relativo se eompraziam, publicou um livro em três
volumes sob o titulo Do Amazonas ao Sena, Nilo, Bosphoro
c Danúbio.
Curioso e estudioso de eousas pátrias, interessando-se
pela exploração scientirica do Pará e Amazonas, compéndiou as investigações próprias e os trabalhos mais acreditadosaté 1898, num livro intitulado As Regiões Amazônicas.
Político, sustentou luetas partidárias ardentes, empenhan.do-.se corajosamente no movimento social do Pará.
As suas relações pessoaes revelavam a orientação
da sua vida. O seu convívio era cohstantd com os homens
mais notáveis da política e das letras no Brazil e em Portugal.
A sua constante actividade levara-o sempre para os
primeiros postos.
fez o curso de bacharelado em philosophia e em
mathematica, na Universidade de Coimbra.
Era, ao tempo do seu failecimento, Yice-Presidente do Senado Paraense.
A sua popularidade no Pará e em Lisboa era muito grande. Em todas as classes
sociaes contava amigos, sendo um homem extremamente sympathico.
Publicamos em seguida um artigo de Pinheiro Chagas1, a. respeito do Barão de
Marajó :
ÊSi^yy^***'^Hf^*;'''í.v7vvi
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— Companheiro de lutas e de trabalhos dos homens mais eminentes
do Brazil,collega
e amigo dos vultos mais notáveis de Portugal, seus contemporâneos da Universidade,
tendo leito a sua educação physica no Amazonas e a sua educação intellectual no Mondego,
tendo passado uma parte da sua adolescência e da sua primeira mocidade a
perseguirmos
e
a
contra
índios
os
mais
selvagens, e a outra .parte a troçar os fujaguares
precaver-se
tricas ea esconder-se dos verdeaes, perdendo-se em alguma floresta virgem da Guyana
Brazileira com a sua espingarda de caçador, e pouco depois embrenhando-se nos salgueiraes de Coimbra com o seu Jasmim debaixo do braço, preso ao Brazil
por esses múltiplos
laços^ que prendem um homem á terra em que nasceu e a Portugal
por esses laços de
convivência e de affeeto que fazem da terra onde se passaram os annos mais risonlíos da
mocidade a nossa segunda pátria, Gama Abreu tem uma dualidade
que não é das feições
menos curiosas da sua curiosissima physionomia.
Um dia encontramol-o no Chiado, á porta da Havaneza, dominando com a sua
cabeça insinuante a turba de circumstantes, conversando espirituosamente a respeito do
ultimo acontecimento theatrai ou do suecesso litterario, atravessando a rua em duas
pernadas para ir abraçar Francisco Palha, que passa com o seu eterno charuto, e
o acolhe
que
eom um bom dito ou uma phrase alegre.
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Depois, de súbito some-se Gama Abreu. Dahi ha pouco tempo chegam noticias.
E' presidente do Pará, está transformando financeiramente a Provincia, e está revolvendo a
Capital, embellezando-a e impellindo-a pelo caminho do progresso, está organizando as
finanças provinciaes, e..tá sustentando com o bispo da diocese uma luta a todo o transe
em que consegue esmagar com o seu joelho liberal as convulsões reacionárias, está escrevendo um luminoso relatório a respeito do estado da Provincia, que soube arrancar da
paralysia a que parecia condemnada, apezar dos seus immensos recursos. Depois, um bello
dia, ao voltar a esquina da Havaneza, encontramos outra vez Gama Abreu, sereno e tranquillo, que parece estar continuando a conversação interrompida dous annos antes, que
falia alegremente da ultima recita de S. Carlos e dos últimos versos de Guerra Junqueiro.
Tem apenas de novo uns fios brancos na barba e um titulo de barão acerescentado ao
seu nome. E acolhemq1-o alegremente como um compatriota espirituoso e intelligente, da
mesma fôrma que lá o acolheram no Brazil como um patricio eminente e restante. Aqui
p
está, em dous traços, a physionomia desse homem illustre, cujo retrato apparece
justificado por esses dous títulos, num jornal portuguez que se destina ao Brazil, desse
homem sympathico, que soube conquistar o privilegio de se repercutirem no hemispherio
europeu as palmas com que o festejam ria America, e de terem ecos promptamente nas
margens do Amazonas os applausos com que o mimoseamos nas nossas margens do Tejo.—
; José Coelho da Gama Abreu nasceu no Pará, a 12 de Abril de 1832, sendo filho de
um distineto official da marinha portugueza que, tendo passado para a arma de artilharia,
foi nomeado no Brazil, onde estava, para fazer parte duma commissão de limites. Tendo
adherido á causa da independência brazileira, fixou-se no Pará, onde casou. Se queria
passar descançado o resto da sua existência, escolhia mal o sitio, porque o Pará foi a
Provincia do Brazil mais dilacerada pelas revoltas que agitaram o grande império durante
a menoridade do soberano. A revolução de 1835 marca o periodo crudelissimo para a
família Gama Abreu. Muitos dos seus parentes morreram victimas da revolta, e seu pae
refugiou-se com elle e com o resto da família em Portugal, onde Gama Abreu, passou
assim quasi toda a infância e grande parte da adolescência, preparando-se para entrar na
universidade de Coimbra. Mas, quando ia matricular-se, vem salteal-o uma doença, qiie
os médicos portuguezes entenderam só podia curar-se na terra natal. Aos 14 annos
voltou para o Pará, onde seu pae já estava tratando de reconstituir os seus haveres.
Effectivamente, a influencia do clima natal, e ainda mais a vida de sertanejo que levou
por algum tempo, caçando nas margens do Amazonas, robusteceram-no por tal fôrma,
que pôde voltar aos 17 annos para Coimbra, onde cursou brilhante e simultaneamente
as faculdades de philosophia e de mathematica, sendo freqüentemente premiado. Viagens
pela Europa durante as férias acabaram de consolidar a sua saúde e de completar a sua
educação, de fôrma que em 1855 voltou para o Pará, formado em duas faculdades, e
apto para a luta da vida, physica e intellectual.
Os meios que possuía já o habilitavam a viver dos seus rendimentos; mas, odiando a
ociosidade, lecionou mathematica no Lycêo, até que o nomearam Director das Obras Publicas
da Provincia. O seu mandato não foi estéril, e entre outras obras deve-se-lhe o excellente
edifício onde funeciona a Câmara Municipal de Belém e a Assembléa Provincial do Pará.
O seu nome estava-se impondo á opinão publica, e não tardou que fosse eleito deputado provincial. Lançado assim na vida publica, logo se alistou nas fileiras do partido
liberal, a cujas idéas se mostrou constantemente devotado.
No anno de 1857 casou, e foi nomeado tenente-coronel da guarda nacional. Do
casamento ficaram-lhe cinco filhos.
Em 1861 foi á Europa, e, devorado por um invencível desejo de ver e de saber,
foi até ao Oriente, ajoelhou como Lamartine e Chateaubriand deà.nté de Jerusalém, nessa
terra sagrada embebida no sangue de Christo.
Visitou o Bosphoro e deleitou-se com a magnificência daquelle panorama encantador e continuaria então as suas viagens, se o não chamasse ao Pará a necessidade de entrar
na vida politica mais ampla e mais conforme com as suas legitimas aspirações.
Eleito deputado á Assembléa Geral, fazia logo a sua estréa de orador e adquiria
importância bastante para ser nomeado Presidente da Provincia do Amazonas, presidência
difficilima por ser a Provincia nova, e estar ali a civilização ainda no seu periodo embrionario, existindo ali vastíssimos recursos por explorar, e poucos já realizados.
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1 Durou dous annos a fecunda administração do futuro Barão
de Marajó, que além
de se esmerar em desenvolver a Provincia, ás vezes com sacrifícios
pessoaes deu também
provas de uma verdadeira coragem civica, cohibindo energicamente os abusos daadministração financeira e resistindo ás ordens do
governo, que o queria obrigar a intervir com
a pressão de sua auctondade cm uma eleição
de deputado. O governo declarou-lhe em
presença da sua recusa, que o ia transferir para Goyaz. Gama Abreu foi mais adeante, não
aceitou a transferencia, deu a sua demissão, voltou a occupar o seu
logar na Câmara e
a. verberou energicamente o
e com a auctoridade moral, que
governo com o
lhe íesultara da sua attitude nobre, independenteprestigio
e liberal.
Voltou então ao Pará, onde não encontrara
já'sua esposa, que dous annos
antes lallecera, e, tomando a
penna de jornalista, entrara em uma nova e tremenda luta
Saindo em 1870 para o velho mundo, foi visitar de novo o
Oriente
Dessa vez subiu também o bello Danúbio a^ui da melodia moderna,
e a narrativa da
sua viagem, escript* por ei e em boa linguagem e excellente
estylo, em um livro intitulado
Do Amamos no Sena, Nilo, Bosphoro e Danúbio, é um dos mais
interessantes livros moüernos de viagens, e mereceu justamente
que Caldas Aulete lhe arrancasse algumas V?t>i
nas para as inserir na sua Sclecta.
sl""«u> pa-iEm Portugal vivia agora, deleitando-se na vida intima da família,
e na convivência
dos seus amigos, amando como nós, este
pobre torrão Occidental, a.nando-o talvez mais
° cscolheJia!'a alv0 de 8raceÍ°s extrangêiráâos, mas não se
P°T6
esqueLT™5'
T
cendo de que e bra_ile.ro, e acud.ndo sempre em defeza
dos direitos e regalias de sua
D4C V°lta d°
VÍagem', refidiu lal"os annos em Lisboa> onde ^dos o estimavam,
_,__,
onde a, Associação 5?a
Commercial elegeu-o seu sócio benemérito e o
primeiro dessa categona que ali houve até que em 1878 regressou ao Brazil
para exercer o logar de Presidente da Província do Pará. No
principio deste artigo nos ..ferimos a esse periodo briIhante da sua carreira administrativa,
e os serviços por elle prestados reconheceu-os o
Imperador, conferindo-lhe o titulo de Barão de Marajó.
Ponu^lyom os seus
.¦vi_. ,v!nri-?8A''egreSS0U dlSSC5
r''a escreve"do energicamentefilhos, deliberado a abandonar
contra a, pre lençóes francezas
ioA.rn.onf" SffP1'0^5
manífestaÇôes do Prarido colonial de
que se acha possuidaa g3;.ia ão Uma
"a0 l0.P
Cheía de serviíos> deste homem sympathico e illustr. n„,talaRVÍd.'
.laS
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D. ANTÔNIO DE MACEDO COSTA
( BISPO DO PATtÂ E AíiCEBISPO DA BAHIA )

SOLIO paraense foi illuminado, durante
quasi meio século, pela fulgurante sabedoria de um.
dos maiores prelados da Egreja Catholica.
Das terras altas do Maragogipe, na Bahia, aquella
as plagas
grande águia d.esferiu-Tò vôo
da Amazônia, cuja vastíssima superfície tão bem combinava com a sua superioridadepara
de vista.
Francisco
Caldeira
Castello
Branco,
o
fundador
de
Belém,
d.
Antônio
de Macedo
Çon">o
c . o íniciador
Costa foi
hegemoniaco da intellectualidade paraense.
Educado em S. Sulpicio, em Paris, mostrou, desde logo, o sábio
prekdo, o seu descortino genial
nos mais variados conhecimentos humanos.
Escrevia com elegância e o fazia em vernáculo
puríssimo,
Orador da mais vasta erudição arrebatadora,
poeta da mais graciosa inspiração, moralista, mestre do mais
meticuloso carinho para os discípulos, estheta
primoroso, musicista entliusiasta, elle alcançava sempre o
primeiro lugar, todas as vezes que a sua palavra ou o seu gesto concorria á qualquer manifestação
publica,
reitor de S. Sulpicio, sendo interpellado
por um visitante, sobre quaes foram as maiores intellectuahdades, que estudaram naquella conceituada casa de educação mundial, respondeu-lhe : «Depois
que por aqui
passaram Dupanloup e Pitt, passou Macedo Costa».
O velho sacerdote esquecera, naquella pequena lista de
sábios^ o nome de Ernesto Renan, cujas idéas tanto contrariaram o ensino recebido naquelle
santuário
para só se lembrar do grande
exprimiu; «Nao conuminuo
ministro de Jorge III da Iriglamis suas idéas; mas o homem
terra, do bispo de Orleans, e
q íe escreveu o Di rei Io contrado inclvto prelado, que eno Direito, garantiu a sua protão dirigia os destinos ecclepria immortalidade ».
siasticos do Para.
Macedo Costa compunha
As obras litterarias esciencânticos e hvmnos cívicos,
1p
üHãl
I
tificas de Macedo Costa são BB
que imprimiam nos ouvintes,
innumeras e de captivante K
WtiyyXy
y'^^^Ê
mm
ora o maior recolhimento,
leitura. A tribuna sagrada no
ora o mais impulsivo enthuPará, depois de Antônio Vieiy - -W&
I
siasino. Elle reconstruiu a
I lÊ^Xi&MÊÊmwB&i&ÊÈí "y£
ra, nunca recebeu maior bi i- gBBfjffii^y'*$m.
yyyX-4'
^i í 1K|5
^H
eathedral paraense, tornanlho, nem alcançou mais desdo-a, talvez, a mais bella e a
tacada altura. «Elle attingia
mais artística egreja do Braásublimidade, disse um cos
/il ; rodeou-se, como Leão
seus críticos, quanto mais o
X, de grandes pintores e de
^^y^M_y!È':',
contrariavam nas suas idéas.».
'¦"
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itorvBftElffll
reconhecidos estatuarios, e
H|B^HÍPmj/'
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Poeta, deixou versos de urn
De Angelis seguia e interpatriotismo inimitável, car.pretava as inspirações do pretando o Brazil nagrandiosidalido, nas suas artísticas con"'"'.,
de fulgente da sua natureza,
*
tts
cjpcòes,
immortalizando-o
'^y yyyy 7:77:.-. yk* ..¦'>'¦¦¦.
descrevendo os aspectos gra^||L.
) "' ^189 mB
c
n )s admiráveis frescos da Caciosos da Amazônia, que elle
taedral, para que a postéridaamou até ao derradeiro med : jamais o pudesse esquecer.
mento da sua vida. fazenEducador exímio, refordo-se soldado d,\ inspiração
m )ti o seminário, estabelecontra a menor ameaça á incaído ali o primeiro curso
tegridade da patiia :
c mipleto de sciencias e le«Mas se teus nobres brios
t \is do Pará : cuidou da eduAlguém quizer manchar
cuão das nossas patrícias,
or ti, pátria quei da
ceando o Asvlo e Collegio
. i.
A \ iua
quero uar. »
d • Santo Antônio, onde, a
Camillo Castello Branco.,
p .1' das orphás que recebem
em uma assembléa de inten
gratuitamente o ensino, elle
lectuaes em Lisboa, laüaiido
Urinou as mais notáveis mães
do bispo do Pará, assim se
de lamilia da nossa actualiuaue, e, nao contente con] isto, enviava á sua custa,
para a Europa, aluirmos do seminário que se distineuiam
pelo seu aproveitamento.
E impossível lazer uni estudo completo da vida òo
em livro que pede artigos resumidos
Alas, ainda assim, salientamos a sua sollicitudc na grande prelado
protecçào ao proletariado, concorrendo para a solução
dessa questão social, fundando com
sacrifícios
o
luslilulo Providencia, á Estrada de F. de Bragança, prigrandes
meiro e mais completo lyceu de artes e officios,
que funccion.ou, muito freqüentado, durante o seu episcopado.
A cathechese dos indios foi uma cas suas
mais constantes
e delia surgiu a genial
concepção do ci-ikisTOPHORO, o navio egreja. sulcando os rios da preoccupacòes,
Amazônia e levando o doutrinamento
e a civilização aos povos selvagens, entregues ao enibrutecimento nesta região,
nio rica, tão lera/ ea mais
abundante de nos, que são
cursos
d'agua,
banhando
terras
fertilissimas. P essa concepção, que não
possantes
ponde elle realizar, um outro povo a aproveitou e delia aufere os benefícios esperados.
D. Antônio de Macedo Costa
guarda, na doçura do seu sorrir e na altivez da sua cabeça princia
convergência
de todas as homenagens do povo paraense, exuberantemente
pesca
patenteadas quando
loi da sua injusta prisão, na malfadada
questão religiosa, que o levou a fazer-se professor de meninos
qual Dionysio de Svracusa, na ilha das Cobras, para onde o lançou a sentença do Tribunal de
Justiça
monarclnco, felizmente annullada mais tarde
acto espontâneo da Regente, Princeza D. Izabel, que
por
o restituiu tmimphante ao seu rebanho
querido, de onde somente se apartou, para ir abrilhantar e dar
realce a nutra archiepiscopal da Bahia, única
então no Império Brazilciro. E podemos dizel-o, com orgulho,
depois
de
D.
Romualdo
de Seixas, o cametaense sábio, nenhum havia mais digno, sem desíustrar
que,
outros^ do que D. Antônio, para representar a mais alta hierarchia religiosa do
Brazil, elle que no concilio
do Vaticano representara papel saliente, e
sua
elevada
eloqüência,
na
tribuna sagrada, era cognomique pela
nado o «Chrysostomo Brazileiro». - Ignacio
Moura, Hygino Amanajcís.
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Gênio da Liberdade
Gênio da Liberdade, ô gênio americano,
luz de povos oppressos, sol republicano;
tu, que atravez do mar, guiaste o genovez,
e as águas dividiste ao povo de Moysés;
tu, que fazes tremer Tarquinios dissolutos,
se mandas trovejar na praça a voz dos Brutos;
tu, que foste na Grécia um salutar phanal,
e que em Roma tiveste um raio em Juvenal,
destruiste a Bastilha,- -essa vergonha humana—
mostrando que, comtigo, a plebe é soberana;
nas mattas a rugir com vingadora voz,
tu tornaste Juarez em um leão feroz.
Foste tu, que, inspirando a Bolívar também,
o jugo castelhano atiras para além.
Washington quem foi, fundando um grande povo?
Foste tu, Liberdade, oh luz do Mundo Novo !
Uns são, por ú, — heróes; outros— inamjidentes;
por ti, vae Pedro ao throno, e á forca o Tiradentes.
Sô^ nesta terra tens de victimas milhares;- y
pois foste o nosso sonho—oh ! sonho dos Pahnarcs!
xMas hoje o peito meu de júbilo é repleto,
porque, emfim, este sonho está real, completo.
Não mais tyranno aqui, não mais sceptro e coroa,
esta palavra—egual—-já não se diz atoa.
¦
;.-

Saudemos, pois, ó Musa, ao Povo Brasileiro
no dia em que, feliz, o enthusiasmo o invade ...
no dia em que deixou de ser o derradeiro
na terra americana...
Oh ! Salve, Liberdade !

¦•
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Luiz Dfmrtrio Juvenal Iavares nasceu cm Cametá, neste Estado, em
íoeta e jornalista, republicano e ardente
da abolição, humorista, o
ate a ultima gotta o fel das decepções naphalangiario
lucta pelos seus ideaes. Morreu pobre,
vicia, após o seu brilhante tirocimo no
jornalismo, no qual deixou um estellario
mais empolgante, cada qual mais bella.

Gera a tej.

1850 e fallecèu em 1S0S.
nosso biographado liauriu
numa terrível apati.ia pela
de bellas obras, codo qual
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Evolução da escola primaria no Pará
REGIMEN COLONIAL
Q_w__l

|)fj$ jesuítas foram os primeiros que abriram aulas para ensinar e educar no mundo
& descoberto por Pedro Alvares Cabral.
O Pará colônia, apôs a fundação de Belém, teve a sua primeira phase de instrucção
sob os cuidados e dedicação dos frades Carmelitas, dos cap.uchos mercenários, dos jesuítas,
dos religiosos da Conceição da Beira e Minho, dos da Piedade : Francisco Gonçalves, Manoel Nunes, José Lopes, Francisco Ribeiro, Jodoco Peres, Domingos da Cruz, José Vidigal, João Carlos, Bento de Oliveira, Gabriel Malagrida (*) e outros, que primeiro illuminaram a terra paraense, ministrando, com todo o zelo, a educação e ensino.
Elles crearam as primeiras escolas primarias, e dedicada e pacientemente ensinavam
não só os filhos dos companheiros e dos soldados do capitão-mór Francisco Caldeira Castello Branco, como também os indios de todas as idades, fazendo estes adorar a Deus,
balbuciar a custo os vocábulos da lingua portugueza, incutindo-lhes os mais rudimentares
preceitos da moral social.
Depois, já não era só o frade que ministrava o sacrosanto baptismo da luz; era tambem o colono meio instruído alvorado em mestre escola. A metrópole raras vezes interveiu no ensino publico da capitania e algumas vezes o fez com funestos resultados como
aconteceu com a provisão de 12 de Outubro de 1727, que veiu determinar restricções
sobre o ensino ministrado ipelos missionários.
Na Vigia, no século XVII, diz Millirt Saint Adolphe, no seu Diccionario geographico,
histórico e descriptivo do Império do Bra~il, traduzido em portuguez do manuscripto inédito
francez em 1845, pelo "dr. Caetano Lopes de Moura, fizeram'os padres da Companhia da
Jesus escolha de um sitio aprazível nas margens do rio Guajará, tributário do das Amezonas, e fundaram nelle um collegio, a que puzeram o nome «São Jorge dos Alamos».
Os frades das Mercês fundaram também naquellas adjacências uma casa conventual,
e ambos estes estabelecimentos foram em breve cercados de moradores indios, convidados
pela bondade com que os padres os acolhiam, e de portuguezes que ali iam traficar.
Ainda na mesma villa, 1730, o padre José Lopes, provincial da Companhia de
Jesus, requereu permissão, que lhe foi concedida pela provisão, com valor da carta regia, de
11 de Maio de 1731, realizada em 1732 pelo 1° bispo, Dom Frei Bartholomeu do* Pilar,
para edifiear uma casa para sua residência e de seus companheiros, e no terreno que entao lhe foi concedido pela Câmara Municipal, com sessenta e quatro braças em
quadra e
fazendo frente para ás ruas das Flores e Nazareth e travessas Solimões e Tujal, foi construido o prédio que desejava, onde fundou o «Collegio da Mãi de Deus»,
para o ensino
das primeiras letras, latim, philosophia, moral e matérias indispensáveis ao curso ecclesiastico, possuindo o collegio valiosa bibliotheca, que depois passou para o Seminário da Capitai, para doação perpetua, após a expulsão dos jesuítas.
Também os frades carmelitas tiveram uma egreja e casa de ensino na Vigia, á rua
do Carmo, çm frente ao mar e os mercenários a pedido da Câmara e do
povo, igualmente construíram um hospício, em 1733, onde ensinavam ás crianças a leitura, escripta
e as quatro operações da arithm ética.
O jesuíta Gabriel Malagrida auxiliou estes feitos valiosissimos, fundando em Belém, á rua do Açougue, depois da Industria e hoje Gaspar Vianna, em 1745, um seminario particular, que infelizmente três annos depois foi extineto.

ii

(*'¦). ,.7o]t^rc> ;-° receber a noticia da execução de Gabriel Malagrida, escreveu estas palavras : —
O excesso do ridículo uniu-se ao excesso da crueldade.
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Em 1753, o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, unidos mais distmctos administradores do Pará-Colonia, creoü em Ourem uma escoia
primaria da língua
portugueza.
Em 1758, Portugal, não obstante a escassez do ensino
primário, cerceou-lhe os
elementos
de
dispunha
: o aviso de 5 de Fevereiro desse anno chamou á
principaes
que
metrópole os religiosos da Piedade, e o de 12 de Abril ainda do mesmo anno ordenou
que os religiosos da Beira e Minho se recolhessem ao Maranhão.
Para complemento desta ordem prejudicial ao ensino
publico e á escola primaria
da Colônia, a lei do celebre ministro Marquez de Pombal de
3 de Setembro de 1759
expulsou de Portugal e dos seus domínios os jesuítas,
que abandonaram o Fará em conseqüência de tão injusta determinação.
Desertos os conventos de S. Boaventura, S. José e S. Alexandre, despovoados os
seus claustros, privados de missionários muitas aldeias de indios e localidades do interior,
a escola primaria principalmente sofTreu um grande abalo
Pela carta regia de 11 de Junho 176 1, o governo
portuguez, reconhecendo a lacuna deixada pelos missionários, procurou preenchel-a, mandando estabelecer um collegio
secular no hospício que os religiosos da Piedade haviam deixado em Gurupá, bem como
um outro no convento dos jesuítas em Belém; mas a matricula de freauenc.a. tanto num
como noutro collegio, foi completamente nulla.
Posteriormente, por outra carta região governo
portuguez mandou que a instrucção
nos conventos fosse gratuita, e que se fundassem escolas primarias n---;vw
Fss-i nmVi
dencia, porem, de nada serviu.
Em 1788, Dom Frei Caetano Brandão, 6° bispo da diocese
teve a idéa de
instituir um estabelecimento para educação de meninas orphãs e desparaense,
validas,'é, «esmolando
de cisa em casa, pregando por toda parte a utilidade dessa instituição, logrou reunir seis
""Arsenal
mil cruzados, e, por doação, houve um terreno, á beira-mar,
de Mapróximo ao
ri.nlia, onde estabeleceu o asylo, que ficou condemnado ao estiolamento,
por falta de
rendimentos,
e
e pela partida de Frei Caetano para o arcebispado de Bragao)
patriotismo
Em 1794 foi imposto aos frades mercenários o mesmo castigo innVído aos reli-*
giosos da Beira e Alinho e aos capuclios da Piedade:
partiram elles parado Maranhão
sendo seus bens seqüestrados.
. Coma retirada dos mercenários, «fechou-se a derradeira e escassa fome
onde a
infância podia beber algum ensino» pois, o colono meio instruído- alvorado em mestre
escola só apenas conseguia afugentar e embrutecer a mocidade.
. Em virtude do aviso de 15 de Abril de 1799, o governador Francisco de Souza
Coutinho regulamentou o ensino publico da capitania, sendo a sua reforma approvada
;í
pela carta regia de Fevereiro de 1800.
Por esta reforma, passou Belém a ter duas escolas
primarias e o interior treve escolas: em Barcellos, Oeiras, Cametá, Monsarás, Vigia, Melgaco, Macapá, Cintra, Marajó
Santarém, Monte-Alegre, Gurupá e Bragança.
Fm 10 de junho 1804, o piedoso e desvelado bispo dom Manoel de Almeida Carvalho, 7.0 pastor paraense, inaugurou, com recursos de esmolas, um recolhimento
para educação das meninas gentias, com a denominarão de «Recolhimento das Edticandas»
em
uma casa de aluguel, pertencente ao Seminário Ecclesiastico.
Esta humilde casa de educandas deu origem ao Collegio de Nossa Senhora do
Amparo.
Fm 1818, o Conde de Villa Flor, então governador, espirito incido, emprehendeu
combater, com o seu prestigio official a apathia do
povo pela causa do ensino; mas infelizmente nao chegou a colher os resultados
que esperava, pois, em julho de [820 retirou-se
para o Rio de Janeiro.
Depois seguiram-se os tempos agitados da
das idéa? emancipado ras
veiu a independência e a proclamação da adhesão dopropaganda
Pará, e quando parecia Icponrar
uma nova era de prosperidade para o seu
progresso intellectual, surgem os tumultos politicos, a cabanagem, e o solo paraense banha-se no sangue da
guerra civil'.
<.. /&r/no
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Documento Precioso
O. MAMISCRIPTO MAIS ANTIGO ÜO ARCHIVO PUBLICO DO PARÁ

omo é sabido, numa viagem que, em fevereiro de 1725, emprehendeu
de Belém a São Luiz do Maranhão, o secretario da capitania do
Gram-Pará, Josó Duarte Cardoso, naufragou na bahia de Japerica.
Nesta viagem levara elle còmsigo todo o archivo da secretaria, perdendp-se no naufrágio todas as primeiras e segundas vias das
pecas
de que o mesmo se compunha, sendo bem poucas as
que vieram ter á praia.
O Governador João Maia da Gama, da capitania do Pará e Maranhão,
em Setembro do mesmo anno representou ao Governo da Metrópole, històriandò o facto, e pedindo ao Governo de S. M. que fossem transmittidas
novamente á capitania outras vias, em duplicata, das peças
perdidas, afim de
ficar uma aqui e ir a outra para o Maranhão.
Em 3 de Outubro de 1726, foi recebida uma Carta Regia, em resposta
ao pedido do Governador, na qual D. João extranhou o
procedimento do
secretario por ter conduzido còmsigo todas as duplicatas dos documentos do
archivo, c notificou-lhe que, para attender o pedido, devia-lhe ser declarado
quaes os documentos que não tinham sido salvos, e recommendou que dessa
data era deante fossem registrados todos os documentos
dessem entrada,
que
na secretaria da Capitania.
E nisto ficou, dando era resultado a pobreza que existe de documentos da historia do Pará, de 1 616 a 1700, na i.a secção
(1681—1.840) de
manusçriptos do nosso Archivo Publico, ao ponto de ignorar-se até a data
mais gloriosa para nós paraenses:— a da fundação de Belém.
Devido a essa imprevidencia do secretario José Duarte Cardoso,
aquella secção do nosso archivo conta com um único documento manuscripto do século 17o, da fundação da nossa capital.
Esse documento, que data de 1681 é uma ((Representação
Manoel Gonçalves Luiz, procurador do Conselho, endereçou ao Senado que
da
Câmara do Pará, sobre a necessidade de se fazer o resgate de indios como
escravos, afim de não sò evitar que elles se aluassem aos extrangeiros
que
infestavam o Cabo do Norte e o Amazonas, mas também
os
poderem
moradores, com os serviços dellés, cultivar as terras c aproveitar as drogas
do paiz».
Tal documento consta do registro da seguinte certidão
a 6
passada
de Agosto de 1681 por Manoel de Souza Porto e Lourenço de Lira, tabelliães

..-.-.-. .i^ii£________i
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do publico — c notas da cidade de Belém do Gram-Pará: — cc Manoel de
Souza Porto e Lourenço de Lira, tabelliões publico do judicial e notas desta
cidade de Belém, Capitania-mór do gram-Pará eseus termos, etc. Certificamos e fazemos fée ser osignal ao Pée do Requerimento dos ytens atraz de
Manoel gonçalves Luiz Procurador do Senado da Câmara, e bemasim os
signaes daordem a trás serem dos officiais do dito Senado como também os
demais signaes atras da concordata serem das Próprias Pesoas nellas contehudas danobresa desta cidade emoradores nella edosditos signais levarem
cada hum defseo e de outra na conformidade de que passamos apresente por
asignada em Publico e Rraso. Bellem quinze de setembro deseis centos
outenta e hum, em. testemunho de verdade lugar do publico. Por mim
tabellião Manoel de Souza Portto».
Tomando conhecimento da Representação, o Senado da Câmara de
Belém exarou nella este despacho:
«Visto o requerimento do Procurador deste Senado com os ytens
nellc declarados se concordou se chamacc toda anobresa ecidadoens para que
emjunta geral declararem sede tudo O conteúdo nos ytens é verdade para
asim se Representar aSua Alteza que deosguarde Belém em Câmara 6 de
Agosto do an de mil eseis cento e oitenta ehurii. Moraes. Mattos. Cama.
fialho Roxo. Luiz».
Em virtude do despacho acima, os cidadãos reuniram na Câmara, e
firmaram este documento :
«Nós os cidadoens desta cidade de Bellem Capitania do Pará, Certificamos queo conteúdo dos ytens asima esCritos estão naverdade easim
oaffirmamos em Câmara treze de Agosto deseis centos oitenta e hum. (assignados) Joãm de Betancor Monis, Joam Rodrigues Palheta, Manoel Cordeiro
Jardim, Llillario de Souza. Lucas de França, Antônio P. de Mendonça,
Jeronymo Corrêa de Sá, Guilherme Mattos, João Valente de Oliveira, Marcos
Betancor Muniz, Francisco Fernandes, Francisco Martins de Bragua, Alexandre da Cunha ele Mello, Antônio Guerreiro Ribeiro, Pedro da Silva, João
Seixas Borges, Manoel Sueiro Lobato, Francisco da Motta Falcão, Pedro
Mendes Thomaz, Geraldo Pereira, Antônio de Lima Mendes, Antônio Moyo
Bulhões, João Pereira Seixas, Manoel de Souza Porto e Lourenço de Lima
Bulhões.))
Na capa do documento está escripto : « 1681. Itens Justificados pelos
cidadõos epelos Religiosos de Santo Antônio sobre índios)).
E mais abaixo encontra-se o resumo que damos, entre aspas, linhas
acima, feito pelo punho e por elle assignado, de Domingo S. Ferreira Penna,
em 16 de Setembro de 1863, oito annos antes cTelle exercer o cargo
de director da Bibliotheca, que desempenhou de 14 de Abril de 1871 a 27
de Julho de 1872.
Finalmente, o precioso documento que conta 235 annos de existência,
está no volume de ((Missellanea)) de 1681—1801.
Curvo-me, reverente, ante tão conspicuo ((ancião)).
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PONTOS PEDAGÓGICOS
todas as conquistas do século XÍX sobre os
que o precederam, a mais valiosa é a
E
¦^ggS da mstrucçao,
porque delia dependem todas as outras.
Liberdade de ensino, liberdade de consciência, liberdade civil, liberdade
__
^U
política sao acquisiçoes que um povo elíectua, á proporção que se adianta na profissão
cio ensino.
r
A instrucção do povo ameniza os costumes, suaviza o trabalho, semeia
a ordem a
virtude, a moralidade; apavora o crime e diminue consideravelmente a miséria
Onde se
abre uma escola, fecha-se uma cadeia: hyperbole arrojada com
que um moderno pensador
exagerou as vantagens da propagação do ensino.
Por qualquer lado eme se encare a missão de um
povo, o primeiro elemento de
se
lhe
exige
é a diffusào dos conhecimentos elementares. Nas sociedades
progresso que
antigas em que o homem era objecto de exploração,
para o homem a instrucção
nao passava de um ornamento de luxo, um vírus social
que distinguia, ás veies, o nobre
do plebeu o rico do desgraçado; mas nas sociedades modernas,
em
a, lei do amor
tornou o homem semelhante ao homem, a instrucção é um direitoque
de todos, porque
sujeitos a differentes encargos sociaes, só
pela instrucção se eollocam na posição de comprenender seus direitos e satisfazer plenamente seus deveres. Por tanto, bem merecem da
humanidade todos os que se empenham cm resolver os mais árduos
problemas que a
actuahdade estuda no louvável intuito de melhorar os
a
povos, melhorando e propagando
h ^
instrucção primaria.
*
Companheiro dedicado, ainda que fraco, desta empreza monumental,
acendo ao
chamado da illustre Corporação
que nesta Província tanto se empenha para traduzir em
proveitosos fartos os mais adiantados ideães sobre este assumpto; venho õfferecer-lhe o
contingente das minhas pouco aproveitadas lucubrações, e cumprindo
o meu dever
satisfaço uma das minhas mais gratas aspirações - a de concorrer,
na razão das minhas
torças para o progresso do ensino
primário tão abandonado cm tempos idos, não obstante
ser elle a base de toda a sciencia.
Um dos missionários desta propaganda da instrucção
primaria, a que chama a
grande questão do gênero humano, encarecendo-lhe a importância, delineou-a nestas sinceras phnises: — Disse ao gênio do homem o espirito do Creador:
_«
Ahi tens o'mundo
sob o vosso domínio, a terra, as águas, o ar. Cada sciencia
é um segredo do grande
.segredo universal; mas dcscobri-o vós, ó
gênero humano, descobri-o e applicai-o- Dou-vos
encargo
o combate e por armas a intelligencia. Das trevas caminhai
por
para a luz
iodos podeis ser tudo, mscrevendo-o,
porque não crio homens, crio a humanidade » (i)
AS QUALIDADES NECESSÁRIAS
ADQUIRIDAS PELA EDUCAÇÃO ?

AO

PROFESSOR

PODEM

SER

«La carnerede lcnseignement reclame une autre
chose que ces manifestations
< ephemeres,; que ces fonds du eceur
qui poussent plus ou moins chacun de nous ver
^ áptitódes SpédnleS : Fam0ur de '*
^
!el"^se,
« ae
t
de'hia retmfie^rT
7
^
letiaite et de Z"y
1 etude eprouvé (2)
(1) D. Antônio Costa — Inst. Nae.
(2) L. Dariotti—Conférences de pédagosie
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O professorado é um sacerdócio, um apostolado todo de abnegação, de desinteresse e de amor da humanidade; necessita de uma vocação especial que o muito estudo,
a boa vontade, o desejo ardente de bem cumprir os próprios deveres não podem dar.
Qualidades existem, communs a muitas profissões, que uma esmerada educação
pode transmittir ao indivíduo.
A educação fa\ falilar as aves e dansar as feras, não o contestamos. Usando das
faculdades com que o dotou a natureza, pode o homem distinguir-se pela acquisição de
nobres qualidades e acrysoladas virtudes; mas nem tudo se consegue do estudo. Ha um
que de divino, uma predestinação com que a Providencia marca seus escolhidos.
Na vida pratica encontramos a demonstração desta verdade. Tomamos um grupo
de mancebos da mesma descendência, educados conjunctamente, instruídos pelos mesmos
preceptores, imbuídos dos mesmos princípios; tomarão na vida rumos diversos. Um, aprofundando as sciencias exactas, rivalizará com os mais adiantados mathematicos; outro se
entregará ao estudo das sciencias naturaes; este procurará nas lucubrações philosophicas
um entretenimento a seu espirito; aquelle concentrará suas faculdades no estudo do
dogma, da Theologia; outro se dedicará ao ensino e todos se tornarão distinctos na carreira que abraçarem.
Onde existe o segredo de tal resultado ? Na vocação unicamente ? Um dos males
do nosso paiz é a negligencia em consultal-a. Torcer a vocação de um mancebo, desvial-o
da profissão para que se sente com forças, é preparar uma mediocridade, é tornar mesquinha uma intelligencia que seria collosso, se houvesse seguido o pendor de seus instinctos.
O professorato está sob a influencia dessa lei natural; sem a vocação não pôde
produzir grandes resultados.
A modéstia, a prudência, a delicadeza, o amor do estudo, a firmeza de caracter, a
paciência e outras muitas qualidades pode um mancebo que se dedica ao magistério
adquirir pela educação e fortifical-as pela instrucção; mas, diz Mariotti, // faiil des aptitudes
spêciales; e estas só a natureza concede a seus escolhidos.
Ha, portanto, qualidades necessárias ao professor, que a educação não pôde dar.
Enumeremos algumas dessas.
Vocação.—Ter vocação, diz Charbonneau, tratando do professorato, é haver receIndo lá de cima uma aptidão natural para as funcções deste cargo. O estudo e a educação
podem desenvolver a vocação, tornal-a capaz de prehencher com vantagem os deveres da
profissão; mas sem ella existir, não ha applicação sufficiente para creal-a.
O amor da infância — Todos amam a puericia, todos olham com extremos para
essa idade adorável que os mais não tem ainda polluido; mas, em geral, poucos são os que
lhe supportam as impertinencias; só o professor tem amor bastante, amor inquebrantavel
para educar alegrando, para extirpar os meios e os defeitos a que está sujeita a natureza
humana.
Todos os pães amam seus filhos; rarissimos, porém, são os que se propõem e conseguem instruil-os; porque a natureza concedendo-lhes o instincto do amor da prole,
negou-lhes o verdadeiro amor á infância. Ha pais de família instruídos, homens de bons
sentimentos, a quem a menor leviandade de uma creança exaspera; não é raro ouvir-selhes, ao reprehender o filho — se não te corriges, mando-te para a escola. Essa ameaça contém
a confissão de uma verdade — é que só o professor sabe amara infância, porque nos defeitos
da creança encontra meios de executar o amor que lhe tem, exforçando-se para extinguil-os.

OJJAES AS RASÕES PORQUE O METHODO RECREATIVO OU DE
EMULAÇÃO DE GAUTHIER É HOJE GERALMENTE EMPREGADO NO
ENSINO DAS CREANÇAS DE POUCA IDADE. ?

A grande dificuldade de um professor no ensino dos alumnos de pouca idade
consiste em vencer o tédio que a monotonia dos exercícios escolares causa ás creanças,
cujo prazer é brincar, fallar e correr. Condemnar á inacção no banco ou a um exercício
monótono e demorado um menino de cinco annos, é infligir-lhe um castigo que o faz
desgostar da escola.
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Os mais notáveis educadores reconheceram sempre esse inconveniente e
procuraram
ao immorral Gauthier, porém, é que estava reservada essa
gloria, aperfeiyencel-o;
coando os melhores princípios de Pestalozzi e introduzindo no ensino a veriedade e a
distracçao. Instruir divertindo é o principio, a base de todo o methodo de Gauthier.
: A grande perícia do professor que applica este methodo, é tornar sempre novos e
attrativos os trabalhos escolares, já inventando divertimentos em
que a instrucção tenha
apropnando-se
de quadro interessante, já distribuindo pequenas recompensas que
parte, já
possam chamar a attenção do menino.
A creança naturalmente é propensa para todo o
lhe fere agradavelmente os
sentidos, para as distracções variadas; a própria repetição que
do mesmo divertimento produz
semsabonas para ella.
r
E' facto averiguado ver o menino depois de algumas horas de
posse do brinquedo
abandonar, esquecer inteiramente o brinco
pelo qual tanto se havia interessado.
Se a variedade deleita o homem, muito mais deleita a creança
que se compraz
com espectaculos sempre novos.
*
Os Jardins da infâmia, creação do illustre Froebel, foliam bem alto em favor
do
methodo de Gauthier no ensino da puericia, e demonstram
por factos o que seria difficil
as mais bellas theonas.
Sena para desejar que na nossa Provincia se iniciasse escolas especiaes
por esse
methodo; nas actuaes, onde os professores são obrigados a ensinar menores
de mais de
doze annos, o methodo de Gauthier, se não é inteiramente impraticável,
perde grande
parte da sua importância, visto que não é possivel entreter com frivolidades infantis
meninos, cuja idade já reclama reflexão e exercícios mais sérios.
A emulação, o desejo de sobresair, de conquistar, a custo de
pequeninos trabalhos
os elogios, as recompensas do professor são um
poderoso incentivo para conseguir "randes cousas dos meninos de qualquer idade.
n.
Quando outra vantagem não encontrássemos no methodo de Gauthier, o
principio
da emulação
elle
no
ensino,
era
si
um
por
importante
melhoramento
^introduzido
já
por
principio vivificante e moralizador, pois dispensa os bárbaros castiços d'outr'ora, firma
a confiança do alumno no professor, estabelece um certamen
glorioso entre as creancas
faz merecer no espirito infantil a aspiração de
grandes commettimentos.
Acostumar um menino a adquirir
por suas próprias forcas e com o seu trabalho
pequenas victonas escolares, é ensinal-o a conhecer o valor da perseverança e do trabalho
e a marchar confiado na senda do futuro.
A instrucção. e o estimulo são, portanto, as melhores vantagens do
methodo de
Gauthier nos trabalhos escolares.
PODE O MODO INDIVIDUAL SER EMPREGADO NO ENSINO,
QUAES AS VANTAGENS E INCONVENIENTES ?

E

modo individual, quando se trata de ensino
publico, encontra poucos partidários
Nao ha rendas possíveis para remunerar o immenso
demanda o ma^isv
teno sujeito a esse modo. pessoal que &
Chama-se individual aquelle modo de ensino em
a liecão
que cada alumno recebe
do próprio mestre.
v
Avalie-se por abi a impossibilidade de admittil-o nas escolas
publicas
As vantagens que apresenta no ensino de uma creança são realmente
maravilhosos
osto o alumno em relações directas com o mestre, em breve
tempo adquire um
grande adiantamento pode servir para o ensino no seio da família; é,
porém, impraticável
nas escolas officiaes. Sena o ideal dos modos, se os incovenientes
que apresenta não o
tornassem nullo com estabelecimentos freqüentados
por mais de dez alumnos
1
elo
modo
individual conhece o professor, sem muito estudo, a forca de
_
intelligencia de cada alumno, avalia o adiantamento delle, sabe as dificuldades com
que mais
luta, pode recorrer aos mais
e
accommodados
ao caracter da creança; as liecões
profanos
sao melhor approveitadas; os costumes, as inclinações da creança
são brevemente reconhecictas, a influencia do mestre torna-se muito mais considerável.

ANNUARIO DE BELÉM

53

Apesar de tantas vantagens, os inconvenientes do modo individual são taes, que
os pedagogistas mais concentrados o põem á margem. Entre muitas dificuldades de tal
modo apontaremos os seguintes :
Augmento de escolas — Cada turma de cinco ou dez aluamos exige um professor.
Em uma Província, como a do Pará, cuja instrucção primaria conta doze mil alumnos
matriculados, faz-se preciso um corpo docente de mil e duzentos professores, dando um
para dez alumnos, quando se pretender praticar o modo individual. Este argumento é
decisivo para a condem nação delle.
Falta de emulação — O modo individual nullifica o mais importante principio do
methodo de Gauthier—a ambição. Desde que as licções são individuaes, desapparece do
animo o incentivo de sobresalvos; falta-lhe o meio mais efficaz de adiantamento—o
desejo de occupar o primeiro logar na escola.
Perda de tempo—.Gastava o professor vinte minutos com a licção de cada alumno,
o que não é muito. Em uma escola freqüentada por dez meninos, ha de durar três horas
e quarenta minutos cada aula, dando o alumno apenas uma licção.
Prejui^o da moralidade — Os alumnos entregues inteiramente a si, emquanto o proíessor se occupa com um, perturbarão o serviço, gastarão o tempo em completo ócio,
enfadar-se-ão com a monotonia do trabalho.
Fadiga do mestre — Empregado attentamente em dar explicação, em fazer exercicios
durante sete horas e 1/4, todos os dias, o professor terá em resultado a perda da saúde
em breve tempo; necessitaria de pulmões especiaes para supportar a fadiga de um trabalho
tão extenuante como o de leccionar.
Os inconvenientes apontados não compensam as vantagens do modo individual.
Portanto, não é possível empregal-o exclusivamente nos estabelecimentos públicos regularmente freqüentados.
Os alumnos analphabetos, até nas escolas do modo mixto, tem necessidade de ser
leccionados pelo modo individual; e essa necessidade muitas vezes difficulta o regular andamento de uma escola.

A imperfeição do meu trabalho pôde accusar a pobresa intellectual do obreiro;
mas a equidade dos meus julgadores achará attenuantes na boa vontade que me anima.
Cametá, 12 de junho de 1882.

^Jlaymu/ido

^/oaaium

^^Jharãnô

Raymundo Martins, pae c mestre do nosso actual Governador, dr. Enéas Martins, exerceu o magistério
publico durante muitos annos; foi político ardoroso, servindo como deputado provincial no antigo partido
conservador, depois do qual começou a propaganda republicana.
Em 1890 foi eleito membro da Assembléa Constituinte do Pará, e em seguida presidente da Câmara
dos Deputados.
O trabalho que publicamos é completamente inédito.

Theatro da Paz
1869 — 1878 — 1S>1S

OMPLETARAM-SE, em 1.5 de Fevereiro, trinta e sete annos da inauguração
nosso sumptup.so Theatro da Paz,
yrr^yyy do
que tomou o nome de Nossa
Senhora da Paz, por indicação do saudoso bispo dessa diocese, Exm. Sr. D.
Antônio de Macedo Costa. As suas obras foram iniciadas na administração
do Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo, tendo sido lançada a
meira pedra em 3 de Março de 1869, em virtude da lei n. s74 de prii<
de Outubro de 1868.
'
.. En? 3':0.de Abril de 1869, foi contractada a sua construcção com o
sr. João Francisco Fernandes, que, depois de varias
levantadas
questões
entre o governo da província e o constructor,
falta de observância
por
do contracto, foi o theatro recebido no dia 1.3 de Fevereiro de 1878, na
administração do Exm. Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho,
cumprindo notar que o edifício foi pelo empreteiro dado
em 12
por
prompto
de Janeiro de 1874, sendo que dahi em diante começaram as
a que
questões
ja alludimos.
t A sua construcção custou aos cofres do thesouro provincial a importancia de 765:25 £$.281.
_A inauguração do theatro realizou-se ás 8 horas da noite de 15 de
revereiro de 1878, representando a companhia dramática do actor brazileiro
Vicente Pontes de Oliveira. O programma da solemnidade foi o seguinte :
A' chegada do Illm.0 Sr, presidente da Província, abriu-se a scena, na
qual se achava o retrato de S. M. o imperador.
A orchestra do theatro, auxiliada por
bandas marciacs, ao todo
quatro
cento e cincoenta músicos, sob a regência do maestro brazileiro L. Collás,
executou o Hymno Nacional. Em seguida, a mesma
grande orchestra executara uma brilhante marcha intitulada «Gram Pará», expressamente
composta
o
acto pelo relendo maestro, e que foi muitíssimo applaudida.
para
Finda esta parte do programma, o Sr.
levantou vivas a S
presidente
M. o Imperador D. Pedro U, á nação brazileira, á religião catholica e ao
povo
paraense!
x
u Por sua vez o Sr. chefe de policia ergueu um viva ao presidente da
Província.
Seguiu-se a representação do drama, original francez, de A. D'Ennery,
em 5 actos e 8 quadros—«As duas orphãs », cujo desempenho correu
ma<mincamente tendo-se salientado as actrizes Manuela Luci, Emilia Câmara
Maria
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Bahia, e o açtor Xisto Bahia. A orchestra agradou geralmente, sendo muito
applaudido o seu regente. O theatro 'rcgorgitava, pois em seu recinto contava-se mais cie i.ioo pessoas, tendo terminado o cspcctaculo a uma hora
da madrugada.
No mesmo mez de Fevereiro, dias depois da sua inauguração, o
theatro passou a se denominar Theatro dá Paz, o que confirma o seguinte
ofíicio :
'((Palácio
da Presidência da Provincia do Pará, Belém 26 de Fevereiro
de 1878.
Illm.° Sr.—Declaro a V. S. em resposta ao seu ofíicio desta data sob
o n. 4, que approvo a deliberação do Conselho do Conservatório Dramático
Paraense, de substituir o nome de Theatro de Nossa Senhora da Paz, pelo
mais próprio e significativo de Theatro da Paz, sendo que ultimamente já
esta presidência tem officialrííente dado essa denominação ao referido theatro.
• Deus guarde V. S.—J. C. Bandeira de Mello Filho.
Sr. Dr. Augusto Thiago Pinto, Vice-presidente do Conservatório
Dramático Paraense)).
Pela época do carnaval, a exemplo do que se fazia nas capitães curopeas, resolveu o governo dar bailes carnavalescos no Theatro da Paz, c esta
idéa foi posta em pratica no dia 24 de Fevereiro de 1878, na noite do qual.
deu-se o primeiro baile de mascaras nesse próprio provincial.
Encarregou-se dos bailes o mesmo emprezario Vicente Pontes de
Oliveira, mediante contracto com o governo, sendo a ultima dessas festas,
nesse anno, a 5 de Março.
A companhia deu, de Fevereiro a Dezembro de 1878, nada menos de
126 espectaculos, sempre concorridos e animados. Dessa época para cá, tem
sido o Theatro da Paz um sorvedouro terrível e insaciável dos dinheiros
públicos, estando ali enterrada, como todos sabemos, uma fortuna fabulosa e
colossal que dava para a construcção de outro theatro de luxo.
tl/i/jjej

t_JLoure.

Ulysses Nobre, irmão da distinetissimã virluose paraense Helena Nobre, pertence a uma família de
notáveis musicistas da Amazônia. E' barítono de voz timbrada e firme, como sua irmã a tem de soprano
melodioso e do mais elevado registro em nossa terra.

Evolução da escola primaria no Pará
ii

REGIMEN MONARCHICO
nascente império do Brazil veiu encontrar o Pará numa
phase bem critica
relativamente
á
instrucção
.
publica.
'
^_
Em 1832 Belém possuía 6 escolas
primarias, e destas apenas duas funccionavanr
as outras nao tinham professores.
'
Em 1835, havia apenas duas escolas primarias, uma
o sexo masculino e outra
para
o
sexo feminino, sendo a professora desta
para
paga á razão de 640 réis cada alumna.
fcm 1036^ felizmente, dissipava-se a vida anormal da
provincia. De 1857 a 1839
Belém possuía mais escolas primarias, e compondo-se a
provincia de 44 villas, 61 povoa11
freguezias e 7 missões, já tinham escolas
çoes,
primarias: 24 villas, 3 povoacões
* '' ^4
ireguezias e 2 missões.
J
Em 1839, a lei 1.1. ^ de 30 de setembro auctorizou a instituição de uma
Escola
Normal, a angariar na Corte do Império algum alumno hábil da escola ali
creada ou
mandar applicar-se nella algum paraense,
desse provas de capacidade ou applicacão
lambem auctorizou a mandar reimprimir que
o «Curso Normal» para os professores primanos de Mr. Degerando, já traduzido no Rio de
para ser distribuído pelo professor
da fcscola Normal aos seus alumnos e a todos Janeiro,
os
de primeiras letras tendo
toado revogada esta ultima auctorização pela lei n. professores
75 de 28 de setembro de 1840 que
mandou comprar os exemplares, que fossem necessários,
da traducção do «Curso Normal
cie Degerando;;, naturalmente para o mesmo fim.
De 1841 em deante surgem, emfim, alguns
leigos mais preparados e
dedicados, novas escolas primarias creadas, e o dr. professores
Bernardo de Souza Franco, depois
Visconde de Souza Franco então vice-presidente em exercicio, crèa
o Lyceu Paraense que
e o actual «Gymnasio Paes de Carvalho», em virtude da lei n.
97 de 28 de junho de
1841, que melhor regulou a instrucção primaria e secundaria, e instituiu
o Conselho Suda
Instrucção,
a
penor
qual teve o seu primeiro regimento a 15 de dezembro do mesmo
anno.
Em 1845 existiam 42 escolas primarias, das
oito estavam vacas, e as mais
regidas por 18 professores vitalicios e 16 interinos. quaes
Em 1849 existiam 44 estando providas
o sexo masculino com 977
alumnos e 3 para o feminino com 110 alumnas. 38 para
Do numero, então auetorizado por lei, só havia 2 vagas nas villas
de Maués e
de Barcellos.
Em 15 de agosto de 1851, o dr. Fausto Augusto, de Aguiar, então
seu relatório a Assembléa Provincial, diz :-«Consultando-se os mappas presidente, em
vè-se, que S
escolas de instrucção primaria tem sido creadas, sendo
40 para meninos e 5 para memnas, freqüentadas apenas por 1.346 alumnos».
Nesse mesmo anno (1851), a promulgação da lei n. 285 de 2 de novembro
deu
ao governo da província toda a responsabilidade da manutenção do
Recolhimento das Educandas que passou a denominar-se-Collegio de Nossa Senhora
do Amparo, com o fim
de recolher e educar meninas desvalidas; destas, as expostas ficariam
a cargo da câmara
municipal de Belém e as pensionistas, cursando o ensino
primário: doutrina christã
deveres moraes e religiosos, leitura, escripta, arithmerica até operações.
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Em 29 de agosto de 1852, ainda dizia o mesmo presidente ao seu suecessor
dr
«Existem
da
Cunha
:
na provincia 45 escolas publicas de ensino
José Joaquim
primário'
sendo 40 para meninos e 5 para meninas; achando-se
22
com
vi taprovidas
licios e 23 interinamente. Como era de esperar, deu a Assembléa séria professores
attençao a este
objecto.
Adoptando as idéas, que sujeitei á sua illustrada consideração, organizou
para
o^ ensino primário a lei n. 203 de 27 de outubro do anno findo, na
foram
estatelecidas somente disposições capitães, sendo a presidência incumbida dequal
dar-lhes, em regulamento o necessário desenvolvimento, e pelo que toca á instrucção secundaria, foi tambem pela mesma lei conferida á presidência ampla auetorização
reformar o Lyceu e
para
as aulas avulsas.
As escolas de meninos foram divididas em duas classes—inferior e superior,—sendo as da ultima destinadas, pelo maior desenvolvimento
que nellas tem o ensino y ás
localidades mais populosas e importantes.
*
Nas da classe inferior são ensinadas as seguintes matérias : Leitura, escripta, arithmethica até proporções, grammatica e ortographia, noções dos deveres moraes e religiosos*
e nas da classe superior, além destas matérias, as seguintes : arithmetica com applicação
ao commereio, grammatica pratica, noções geraes de historia e
geographia do Brazil.
Fiz a classificação pelo modo seguinte: escolas do grau superior, as duas desta capital
e as das cidades de Cametá e Santarém, e as villas de Bragança, Macapá, Vigia, Gurupá
e Óbidos; todas as demais pertencem ao grau inferior».
Pelas leis ns. 264 de 14 de outubro de 1854 e ^12 de 24 de abril de 1858, foram
concedidas as primeiras pensões, por conta da provincia, aos estudantes
• Henparaenses
rique Eulalio Gurjão, Antônio José Campello, Felippe Honorato da Cunha Meninéa
Manoel Emílio de Oliveira Pantoja, Antônio Manoel Gonçalves Tocantins, Tosé
Rodrigues dos Santos, José Felix Soares, Silvestre Frederico Pereira da Serra, Joaquim
Antônio
Francisco de Loureiro Santos, padre Gustavo Augusto da Gama Costa, Mariano Alves de
Vasconcellos, tendo a lei n. 300 de 22 de dezembro de 1856 auetorizado a mandar estudar as sciencias ecclesiasticas no Seminário Americano de Roma, os estudantes Bernardino'
de Senna Lameira e Luiz Gonçalves de Aragão.
Também foi um dos primeiros pensionistas da Provincia,
Cândido Firmino
Ardasse, que estudou engenharia civil na escola central de-Bruxellas, José
com toda a distineção;
ali falleceu, tendo antes mandado chamar o encarregado dos negócios brazileiros na Belgica, e, achando-se já em seus últimos momentos, apenas lhe poude dizer as seguintes
palavras: «agradeça da minha parte ao governo».
Depois, novas leis ns. 344 e 351 de 3 e 12 de dezembro de 1859;
379 de 12 de
novembro de 1860; 396 de 30 de outubro de 18:61;
438 de 31 de dezembro de 1863de
de
novembro
1864;
de
464
4
545 de 23 de outubro de 1867; 593 de 31 de outubro
de 1869; 665 de 31 de outubro de 1870,--concederam
pensões aos estudantes Adolpho
Barreau, Antônio Constantino do Valle, Joaquim Moysés de Andrade Pinheiro Francisco
Nery Pereira de Assis, Samuel Wallace Mac-Dowell, Guilherme Francisco Cruz, Boaventura Caetano Ribeiro, Elyseu de Mello Albuquerque, Camillo Henrique Salgado, Luiz
Valente do Couto, Ambrosio Philo Creão, foào Baptista Bueno Mamoré,
Joaquim José
de Araújo, Pedro Antônio Barros Sacramento, Felippe
Joaquim de Souza Filho, José
Henrique de Noronha, Hildebrando Barjona de Miranda,
João dos Passos Damasceno,
Antônio
Luiz
Coelho,
Raymundo Martinho da Floresta de Miranda, Mariano
João
José
da Silva, Gentil José Ribeiro, Estulano Alexandrino de Moraes,
José Luiz Coelho, Augusto
Cezar Gurjão, Porphirio Theodoro da Costa, Raymundo Monteiro da Silva; ao
prelado
diocesano, para as aespezas com os seminaristas pobres e
tinham
de estudar na Europa,
que
e a Augusto^ Cardoso de Mello L'Eraistre para a sua formatura.
A lei n. 288 de 20 de setembro de 1856 auetorizou o governo a conceder e
rantir prêmios a quem se propuzesse a estabelecer na capital e nas cidades de Cametága-e
Santarém um collegio para educação do sexo masculino.
A lei n. 312 de 24 de abril de 1858 concedeu subvenção aos collegios
«Santa Maria de Belém» e «Santa Cruz», com a condição de'serem admittidos particulares
educandos
Em
6
de
abril
de 1859 a lei n. 348 reformou a instrucção
pobres.
primaria, que teve
novo regulamento em 9 de abril de 1860.
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A' vista da lei ri. 377 de novembro desse mesmo anno, foi contractada com Guilherme Soully, professor de calligraphia, o ensino do seu systema de escripta aos
professores públicos. Por acto de r.o de maio de 1861, em execução das leis ns.
de 18 de
outubro e 379 de 3 de novembro de 1860 foi creada a «Escola Rural de D.372Pedro II»,
com uma escola primaria.
Pela lei n. 438, de 31 de dezembro de 1863, foi estabelecida uma subvenção
para
o collegio particular «N. S. de Nazareth», e pelo de n.
de
464,
4 de novembro de 1864,
ao Seminário Episcopal para sustento de 15 alumnos
pobres e para as aulas de lingüa ^re^a
^
e musica vocal.
"^
# Lm i.° de março de 1864, o governo reformou a instrucção primaria e secundana e instituiu o conselho director.
Essa reforma foi approvada, com alguma alteração,
de 10 de outupela lei n.
bro de 1868, e alterado o art. 42 pela lei n. 582 de 23 do dito mez e564
anno.
A lei n. 476, de 9 de novembro de 1864, concedeu uma subvenção
para o ensino
do sexo feminino ao collegio «S. S. Coração de Jesus».
Em 1S67, a lei n. 543 de 23 de outubro, concedeu subvenções aos colle<nos
«Santos Innocent.es», «S. S. Coração de Maria» e «N. S. da Gloria)).
A lei n. 545, de 23 de outubro do mesmo anno, ãuetorizou a compra de mil
exemplares de cada um dos volumes da obra «Motins Politicos» do dr. Domingos
Rayol, para serem distribuídos pelas escolas primarias.
; A ltí n. 664, de 31 de outubro e portaria de 12 de novembro de 1870, mantendo
o ensino primário em inferior e superior, instituiu a inspecção e fiscalização com delegados de instrucção e um supplente que os substituísse nos seus impedimentos.
Pelas leis ns. 694, de 25 de outubro de 1871;
778, de 9 de setembro de 1873- 825
de 25 de abril de 1874 e 840 de 19 de abril de 1877; também obtiveram
pensões os
estudantes Pito Carlos de Oliveira e Carlos Augusto Valente de Novaes.
A lei n. 660, de 31 de outubro de 1870, creou o «Instituto de Educandos
Paraenses» (hoje Lauro Sodré) para instrucção
primaria e profissional, destinado aos orphãos
desvahdos e aos jovens menos favorecidos da fortuna,
(art. 1.° da cit. lei); o dr. João
Alfredo Corrêa de Oliveira, então presidente da Provincia,
foi o seu legitimo fundadorfoi e le quem encarregou o engenheiro Guilherme Francisco da Cruz da organização
de
um plano para esse estabelecimento, e, ao
passar a administração ao seu suecessor, dr. Abel
Graça, em 17 de abril de 1870, re.commendou especialmente no seu relatório a
idéa utihssima da fundação desse estabelecimento, que só foi levado a effeito
pelo conego Manoel
de
Siqueira
Mendes,
i.° vice-presidente, em exercicio, que sanecionou e referendou
José^
a re te ri d a lei.
Por acto de 20 de abril de 1871, em virtude da lei n. 669, de 13 do mesmo
mez
e anno, o dr. Joaquim Pires Machado Portella, então
presidente, deu novo regulamento
á instrucção primaria, creou a Escola Normal, e reorganizou o Collegio do Amparo
que
é o actual ((Instituto Gentil Bittencourt».
'
.. . A ]ci n* 746/de 27 de abril de 1872, creou uma escola primaria no corpo de
policia para as praças do mesmo corpo.
A portaria de 13 de janeiro de 1873 deu novo regulamento á instrucção
publica
em virtude da ler n. 776, de 28 de agosto, o
foi
«deficiente
e inferior ao de 20
qual
julgado
Cle abnl de l87i^ pelo dr. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas, director
geral do ensino
c; a c.c I2 LC fevereiro do mesmo anno separou as escolas
primarias nocturnas da capital'
das diurnas.
t
A lei n 880, de 14 de abril de 1877 alterou as disposições de diversos artigos
do
regulamento da instrucção primaria, estabelecendo o
provimento das cadeiras de 2* e
entrancia
3*
por meio de concurso, o curso primário em dois annos, tanto nas escolas
efiectivas como nas elementares, a leitura do código criminal e do catecismo de
agricultura, applicanüo-o, á lavoura do paiz, analyse lógica e
grammatical nas escolas effectivas a
creação de escolas primarias nas localidades em
que a iniciativa particular construir casa
esse
fim,
segundo um plano approvado pela presidência, comtanto
para
que possam ser
freqüentadas por dez alumnos, e a reforma do Collegio de N. S. do Amparo
de modo a
satisfazer a sua instituição.

ANNUARIO DE BELÉM

59

A lei n. 894, de 27 do mesmo mez e anno, concedeu a extracção de uma loteria
para edificação de casas para escolas primarias.
A portaria de 31 de agosto desse anno deu as primeiras instruções
para a distribuição dos livros fornecidos aos menores pobres, que freqüentassem as escolas
publicas
da Provincia, e ainda nesse anno, o dr. Corrêa de Freitas,
foi
um dos mais esforque
do
ensino
çados paladinos
publico, poude ver realizada a primeira conferência pedagógica
pelo intelligente e dedicado professor Raymundo Nonnato Ledo.
A lei n. 1.030, de 9 de março de 18S0, como disse o director
gerai José Verissimo, regulamentou de novo e mais completamente a instrucção
publica.
As escolas foram divididas em elementares, as dos logares e
povoações; de Ia entrancia, das villas e freguezias; de 2*. as das cidades, e de
3%'as da capital/
Creou escolas mixtas especiaes, com categoria de i.a entraneia, e estabeleceu
o concurso para o provimento das entrancias, excepto
para a primeira, quindo apenas se
apresentasse um concurrente.
,Organizou melhor o conselho director, determinou as attribuições dos delegados
litterarios encarregados da inspecção e fiscalização do ensino, auetorizou o
professor primario a empregar qualquer dos mcthodos geraes e particulares
que lhe parecesse mais
conveniente ao maior aproveitamento dos seus alumnos, devendo,
porém, attender ao
modo mixto, desde que a freqüência diária fosse maior de 15 alumnos, e
permittiu a
qualquer pessoa nacional ou extrangeira estabelecer eollegios de instrucção, observadas as
disposições da citada lei.
Antes da organização dessa lei, em 31 de maio de 1879, dizia em seu relatório o
director geral da instrucção publica, o dr. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas : «O ensino
publico não tem tido o desenvolvimento que seria para desejar, compatível com a população da Provincia, com os seus recursos materiaes e com a intelligencia dos seus habitantes».
Infelizmente, quando «a lei de 7 de maio de 1880 podia começar a dar fructos,
como^ entrava já a dal-os, a lei 11. 1.295, de 20 de dezembro de 1886, veiu transformar,
modificando-a de novo, sem necessidade e com grave prejuízo do ensino publico, essa
organização».
Em 20 de Outubro de 1887, dizia á Assembléa o presidente coronel Francisco José
Cardoso Júnior : ((Sinto dizer-vos que é realmente deplorável o estado da instrucção
publica nesta Provincia».
Depois, em 2 de fevereiro, 12 de julho e 18 de setembro, os presidentes drs. Almeida Pernambuco, José^ d'Araujo Roso Danin e Ferreira Braga, diziam : «encontrei a
instrucção publica na mais completa desorganização». -—«A instrucção
publica está
num verdadeiro cahos. Reformas suecessivas, sem critério c estudo,
plantaram a desorga—
nização nesse importante^ ramo de serviço publico».
«Admirando nesta Provincia a
pujança do seu desenvolvimento material, observei com tristeza o contraste entre o seu
florescimento e os resultados acanhados que apresenta o desenvolvimento da instrucção
popular».
Os directores geraes da instrucção publica, drs. Raymundo Nina Ribeiro e Americo Marques^le Santa Rosa, assim se pronunciavam : «Com mais
profundo sentimento,
escrevia_ o primeiro, não exagero dizendo que a instrucção publica não corresponde ao
dispendio orçamentário, e não passa ainda de um desideratum a reclamar heróicos esforços
que a levantem do abatimento em que jaz».
«Com pezar digo, escreve o segundo, mas o dever do meu cargo não admitte
reservas nem dissimulações : as grandes som mas dispendidas com este importante ramo
de serviço publico não encontram restituição proporcional na diffusão e no adiantamento
intellectual.
Felizmente, a lei de 20 de dezembro de 18S6 nunca foi regulamentada; mas o
presidente, coronel Cardoso Júnior, em 12 de maio de 1887, antes de externar a sua
opinião a respeito da instrucção publica, baixou em portaria umas «instrucções
provisorias», cuja única e escandalosa novidade, como disse o director
geral José Veríssimo, era
o art. 7.0 que contra o expressamente disposto no art. 6.° da lei em
que se baseava,' declarou dispensados de concurso os professores nomeados
por essa occasião».
Era essa a nossa legislação escolar até á proclamação da Republica.
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A escola primaria atravessava um
periodo de completa desorganização neh falt* _._>

___ÍS_5ííS?^"JKSS" Jas as ¦*"-••" p^"=/í»""
A 1.6 de novembro de i889 é
proclamada, no Estado, a Re .ublica
'£
A escola primaria, sob o regimen
da lei n. 1.29. de 20 de dezembro dp rRZr
mstruccoes dadas em portaria n. _2f, de i_ de maio
de 188 , achavaíe asScons itufda
Escolas provmcaes; escola de 1.»
escolas de _.° grau. __T3?dTiSK?_?Q
-* junno ae 1099
existiam : 116 escoas do i ° o-m.grau;
-. ^qt alumnos J
mm
3-6bl
e 43 do 2." grau, com 1.683
alumnos.
g
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Inconsolavel
Minha amada partiu... Que desalento,
Que desconforto para mim, sozinho !
Debalde consolar-me busco e tento,
Nesta viuvez de pássaro sem ninho'.
A

;

O que senti quando Ella foi, chorando,
Com o semblante de lagrimas molhado,
Parecia um punhal atravessando
Meu pobre coração, de lado a lado.
Vi-a subindo as íngremes escadas
Do navio fatal... E era tão bella,
Que as minhas illusões, desconsoladas,
Embarcavam também no seio d'Ella...

¦

Depf)is, partiu, a soluçar, tristonha,
Fitando o espelho de crystal das águas.
E eu, sozinho, fiquei como
quem'sonha.
Navegando num mar feito de maguas.
Um lenço branco, tremulando, eu via,
Com uma vontade immensa de chorar:
Era o lencinho d7_.lla, que
partia,
Espalhando saudades
mar...'
pelo

«t*

Uma
Lida
E eu
Pelo

tristeza dolorosa, infinda,
hoje, longe, o coração lhe invade.
continuo a navegar ainda
rio Amazonas da Saudade .
<l A-a/iAü/i

"B.í.n"°
* '" ^
^ ^ ^ °s ^ «Si» no
Lyceu A^oa_oSo pa.
So
T"^
tcn
vloí
cbu-se á vf.a jornalisticaU „ eic tótè.«uai _o _&. Z í""" ®f ^«^««meM. desenvolvida dedi-
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Escudo do Pará
QíS^sy

omo outros Estados da Republica do Brazil, possue também o Pará
seu escudo de armas, verdadeiro symbolo dos seus elevados desígnios,
brazão de victorias para o seu futuro.
Não é uma cópia banal, arrancada das paginas de alguma velha obra
de heráldica antiga, imitando similares, creadas pelo gênio bellicoso ou cavalheiresco de algum Capitão-mór de conquistas, onde o gênio de espirito
medieval desenhou cotas e arnezes, na representação symbolica e flagrante da
conquista da força, esmagando o direito, a liberdade, a intelligencia.
Bem pode servir o nosso escudo de broquél aos conquistadores do
futuro, assenhoreados da laureada cabeça da Amazônia.
Creado pela lei n. 912, do Congresso do Estado, de 9 de Novembro
de 1903, sanecionada pelo espirito poderosamente patriótico do Dr. Augusto
Montenegro, representa elle, nas suas linhas geraes, um felicíssimo pròjecto
do talentoso architecto paraense José de Castro Figueiredo sob a inspiração
do erudito Dr. Henrique Santa Rosa.
O condor amazônico ou gavião real (Harpyia destruetor) está sobreposto e em defesa a um escudo de forma oval. Õ condor paraense está
com a mesma inclinação de cabeça da águia americana e tem as azas abertas,
no vigoroso impulso de querer desferir um vôo para as bandas do Occidente,
cobrindo, por traz de si, a metade do sói nascente, radioso e triumphante.
O escudo, propriamente dito, está dividido em três faixas, por linhas
diagonaes, taes como eram as da bandeira do primitivo Partido Republicano
do Pará, sendo encarnadas as das extremidades, da mesma cor do legendário
barrete phrygio e a faixa central branca, como a paz, tendo no justo meio a
azulada e radiosa estrela do Estado. Envolvendo todo este artístico conjuneto e fazendo fundo ao quadro, vêm-se do lado direito, ramos de seringueira, e do lado esquerdo, ramos de cacaueiro, designando as duas maiores
riquezas em pfoducção do uberrimo solo paraense e, unindo esses dois tro:>heus da agricultura amazônica, está desenhada em ura laço de fita a legenda
atina: «Sub lege progrediamur».
Não será difficil aos archéólogos do futuro traduzir em palavras o
ideal do artista e a intenção do administrador que crearam e adoptaram tão
significativo escudo M armas para o mais promettedor Estado da Unjão.
O Pará, surgindo das costas orientaes do Atlântico, com o calor e
sob a aureola do sói levante, arma o altivo vôo de condor amazônico para a
conquista do centro das terras americanas, defendendo sempre os
princípios
democráticos que a Republica incruenta de 89 lhe autorgou. Nessa elevação
de idéias, o grandioso Estado, coroado pela embocadura do maior rio do
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e unidas
defendidas
naturaes,
riquezas
suas
das
mundo, surgirá da opulencia
'*
do P* foi fun»!!&_
^hZZ&Z
i
jose rigueueuu, ^
rm__n érliftcio do Instituto Lauro Sodre, a 5 de
Paes d. Carvalho. ,ua„do
O,.José
_fã.8
ST
f„tgt™T
dnda
Es_do levou a sancg
T^.ot_.s^_l*gl^do a adoptaçao desse escudo
do patrSieqoe talentoso Dr, Augusto Montenegro
de armas com algumas modificações.
Eis o documento histórico:
LEI N, 912, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1903
Cr ca um escudo de armas para o Estado.
a sesaneciono
eu
e
decretou
Estado
do
O Con-resso Legislativo
guinte lei :
este Estado,
armas
de
o
__Fica
escudo
um
para
T
ci-eado
Art
oblíqua
faixa
uma
cortado
vermelho,
por
será
t Un co O escudo
tendo a mesma
de
inclinação
a
^
com
direita,
a
branca da e querck para
outro recortasobre
avulta
escudo
Este
azul.
hixa âodentro um^estrellà
S; extremidades 'o de fundo roseo, encimando-o duas volutas ligadas a
a alçar
águia
altiva
prestes
uma
vê
guyanense
se
obr
qual
üm Pedeía
nascente, A
sol
o
destaca-se
águia,
da
traz
vôo No ultimo plano, por
seringueira e
de
um
ramos,
virentes
dois
cruzam-se
bale do Sudo maior
o| r|or e^do^
esquerda
á
acompanhando
o
u o de caaueiro,
primeiro
«
direita
erguendo-se
pela
segundo
fe ido escudo e o
a qual
gWo
sobie
escudo,
do
superior
á
até
alonga
parte
fita amarella, que se
¦—
Sub Jco-e proçredianiur
Estado do 1 ara.
lê
contrario.
Ai-t. 2.°.—Revogam-se as disposições em
Publica assim
c
Instrucção
Interior
da
Estado
de
Justiça,
O Secretario
a faca executar.
<*e Novembro de 1903,
Pará
do
Estado
9
do
Governo
do
Palácio
de Biguemdo.
Amazonas
G.
Montenegro,
15.0 da RePublica.-AuGUSTO
na fachada do palaesculpido
está
como
e
vê,
se
como
é,
Este escudo
da nossa existência
symbolo
bello
um
restaurado,
de
aoverno
epôis
cio do
edifício do
do
frontana
a
grande
sobraça
do
que
social em lie differente
MaiX0
e no extranda
Republica
sul
no
conhecido
elle
sendo
já
Sestá
aeiro servindo de sello de chancella ás Secretarias do Estado.
Jhnacío

Qyíboura.

1

Documento

L."

L

"

mportan LU

jJ||OMü recompensa dos serviços prestados na guerra hollandeza, obtêm osS
smii cidadãos de Belém a mercê de poderem gozar dos mesmos privilégios
de que gozam os cidadãos da cidade do Porto."
Treslado da acta de sua Magestade em
que faz mercê aos cidadãos deista
cidade do Pará que gosem dos privilégios dos da cidade do Porto.
Eu El-Rei fasso saber aos que esta minha
provisão virem que tendo
mandado ver os serviços e razões que
por parte, e em nome dos officiaes
da camera da cidade de Belém, Capitania do Gram-Pará se me representaram e tendo respeito ao amor fidelidade e satisfação com
que me servirão
na oceasiãoem que os Hollandezes nos annos
passados entrarão a cidade
de São Luiz do Maranhão, aonde foram de soecorros e assistiram athé de
todo os expulsarem delia e daquelle Estado. Ei
por bem delles fazer mercê
de que possam gosar dos mesmos privilégios de
que gosam os cidadãos da
cidade do Porto; esperando delles que com esta minha honra
lhes
que
fasso se disponham com o mesmo e maior fervor nas oceasiões
adiante
que
se orrerecerem, como delles confio, e esta se cumprirá tão inteiramente
como se contem, sem duvida algüa, valerá como carta sem embargo da
ordenação do Livro 20 ^Titulo Quarenta em contrario, e se
por três
vias e pagarão o novo direito.=Antonio Serrão, a íez em passou
Lixbôa a vinte
de Julho de seiscento.s, e cincoenta e cinco; o secretario—Marcos Rodrigues
Rodrigues Ti.11.Qco a fiz escrever==REi. O Conde de od mira-—provisão
porque Vossa Magestade íez mercê aos officiaes da Camera da cidade de Belém,
Capitania do Gram-Pará, de que gosem dos mesmos
privilégios, do núe
gosam os cidadãos da cidade do Porto como nesta se declara, que valerá
e vae por três vias para Y. Magestade, ver, segunda via de sua Magestade
de seis de Julho de seiscento.s, e cincoenta e cinco, em concultas do Conselho ultramarino de seis de Junho do dito anno—Afonço Furtado de Miranda=pagou dez reis de porte via Lix.;1 vinte e oito de Setembro de seis
'centos^
e cincoenta c cinco e pela outra via pagou cinco mil e
quatro centos reis—Gaspar Maldoiiado nada
porter via^ e na primeira pagou cinco
mil e quatrocentos e sincoenta, e cinco. Jorge E. de Villa Lobo-=Custodio
Barrezozo=Registrada na Candelária no livro de olhos
a folhas cento,
e dezoito verso^Alevxo Ferr.a Botelho^ registrado nos livros do Conselho
ultramarino a folhas duzentas, e setenta. Marcos Rodrigues Tinoco—Cumpraçe. Cidade de Belém do Gram-Pará vinte e dois\ie Fevereiro de seis
centos, e seis—o Capp.™V-Mór Piaienta.=Cumprace. Belém Fevereiro vinte
e dois de seis, centos, e sinecenta, e seis=Coelho Gato=Cumprace como
nella se contem. Belém nove de março de seis centos e sincoenta e oito=
o Capp.am-Mo.r Çõrreya=Cumpra-se como nella se contem. Belém vinte e
nove_ de Maya.de mil e seis centos e setenta e oito=o*Capp.an,-M.or Paulo
Martins Garra—egual treslado aqui conttendo e decrarado Tresladey bem e
fielmente sem cousa que duvida fassa do registo de
provisões, que esta
registadas nos livros deste Senado da Camera a'que me reporto,
com todo
e_por todo o conteodo. Registo este conferi nesta cidade de Bellem Capitama mor de Grão Pará aos vinte e seis dias de Dezembro de mil seis, centos
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•a Mnrpvn de Fi«ueredo=Vista com correyção
oitenta e sete I»nocenao ^° Xdos privilégios consedidos aos cidadãos
Deus gde e
apl-ovo, e
que
e
.
4S"'UU .
^^^^^^Z^^M^s^
e maneio
desta cidade,
ntos e novcnta=Pimen™Sforma
de^Mayo
dezanove
marida-Bellem
qà sua Mages°S
^^g
^\™P_ce
P^Xíe-Pará
tel=visto em correyção
ceis de setembro de
tade ordena e concede Wi*^jS^
*
com^a i qüe aguardem
dois=Collai.s_visto
e
noventa
e
seis sentos
«»^ud
os ditos privilégios cervatis
cem
prejuízo
et os pri&gtó.
^jl1
correy.ao-gu.udem
em
de
oito=Costa=vistõ
uc
Gu^c
das Reaes Leis de Sua Magestade q^'^
£ ce
^t
e
em
Dezembro de Mil e.sete centos
sua
=chaves=
^^^^^^.-Á^
qw
guardem os pnvi^
.
^
4
de
^fcmia
Ma>o
dt
z
U
e
v.nte
Camera
Tunho dezanove de mil e
Cumprace Bellem e de .e%S!" B ,,
de
Gump«*^^4
Per.^visto em coigrçap
esta carta a favor dos
setecentos e
dás liberdades aos
Deus
guarde,
ma^u
Laita de sua
privilégios. ^^f^^^
Maeestade concede aos
°d
da cidade
Pará
%?0 l^n Sd
^P^nSm^pivilegios
Ab.il 1,733 Aaviei
de
25
Bellem
assigno.
me
• em fé de que

"Ljtii
ta«riiW%í4tahJ2___
Míwtiíes b
do Carmo, então alugado
S.
N.
de
Gvmnasio
o
hoje
do «Lyceu
e extercom a organisação de mternato
2S de Junho de r^i-Lei n, 97, creação
esse-fim,
paia
Paraense».
nato.
IV
«Lyceu
do
de 1.65-Creação da cadeira^de
I7 de janeiro de i.^-Installação
,j
Dezembro
de
hoje
rua Formosa,
logares de professores subsdos
e
raense», num prédio particular, _
desenho,
e
pintura
existentes.
Treze de Maio.
titutos para cada uma das cadeiras
de, Lyceu para
de Março de 1S64-Reforma do regulamento.
1
y rf. /.««in, .« iS^-Tránsferencia
hoje
do
Palac.o,
um outro prédio particular no Largo
"• 465 reunindo era
1864-lf*
de
Novembro
occidental.
de
lado
4
praça da Independência,
as duas cadeiras de latim.
sò
uma
regulamento
novo
dado
g de Novembro iS. i-Foi
do regimento
i5ó.7-Approvação
de
Setembro
de
4
ao Lyceu.
do Collegio Paraense.
interno
regulamento.
de
iS/2-Reforma
de
s de Fevereiro
da instrucção publica, dr.
1S67—Director
a
1S62
do^yce^envum
, âe Dezembro i.r.-Conversão
com o ti Joaquim José de Assis.
secundaria
e
collegio de instrucção primaria
definitiva da Col?o de Abril- de _%-Installaçào a Praça baldanlia
tulo de—«Collegio Paraense».
doLyceudW Wio Paraense no actual prédio,adquerido
de
rS.
por coratõ de Janeiro
^-Transferencia,
antes largo do Quartel,
fe£
Passmho
do
presene
o prédio de sobrado, á travessa
,
da rua Nova de Santa pra pelo governo.
mente Campos Salles, canto
regulamento.
do
I2 de Maio de iS^-Reforma
Anna, actualmente Manoel Barata.
compra
e
22 de Junho de 1869-Auctorização para
1841 a iSro-Directores da instrucçãode publica
e ch.mtca.
Nhramia
Corrêa
de objectos pa.a a aula de phystca
Paris,
em
do Lyceu: Dr. Manoel Gomes
Gonçaldo internado e
dr. Felix Gomes do Rego e conego Joaquim
j6 de Novembro de icS>-Extinção vez, era Lyceu
segunda
ves de Azevedo.
conversão do Collegio, pela
°s
1-'cv^0
lSde Outubro de i.óo-Lei n. 37'>
do Colle- Paraense.
empregados
e
dos
Paraense : Pavencimentos
professores
jS<5.-Reitores do Collegio
i8na
Corrêa de Miranda e hutychio
gio Paraense.
Honorato
Pedro
dres
approvando o
Amorno de Atoei__ de Outubro de iSói-Lei n. 392,
Pereira da Rocha, drs. Raymundo
da e Francisco Carlos Mariano.
regulamento do Collegio Paraense.
e do
do regulamento.
:86o a iSói-Director da instrucção publica
de Dezembro de 1.70-Refòrma
_
: Padre Felix Barreto de Vasconcellos.
'
Lyceu
da instrucção publica e do
itoo-Director
a
1868
do Collegio Pa1 de Fevereiro de _S62-Installação onde .unecona Lyceu, dr. Antônio Gonçalves Nunes.
do Carmo,
raense no antigo Convento

A Capella de Santo Christo
UANDO era eapitao-mòr da capitania do Pará Bento Maciel Parente,
mandou erigir, em 1622, uma capella de taipa de
piláo, com um só
altar, e neste um grande Crucifixo de madeira. Dedicou-a á invocação de Santo Christo.
Estava a capella ao lado Occidental da praça da matriz
(depois largo da
Sé), para onde fazia frente, entre o fosso do Forte e o angulo
septentrional
do prédio (posteriormente edificado) de Domingos da Costa Bacellar, depois
hospital militar, arsenal de guerra, e hoje
quartel do 5° batalhão de artilharia.
O Porte, a que nos referimos, era o Forte construído naquelle mesmo
anno pelo mesmo capitão-mór, na parte extrema do logar em
estivera a
que
improvizada cerca de madeira, levantada
por Francisco Caldeira Castello
Branco (i), em 1616. Nos primeiros tempos foi aquella fortificacao conhecida
pelo nome de Forte simplesmente, talvez por ser então o unreo da cidade.
Depois, entraram a dar-lhe vulgarmente o impróprio nome de Castello de
S.Jorge, nome que chegou até nós, abreviado em Castello.
já em 1893, dizia
o coronel engenheiro (depois brigadeiro reformado) Theodosio Constantino
de Chermont, nos seus Apontamentos
para dar ha ma idéa das baterias da eidade.
«A Bateria do Castello, antonomasia com
que o vulgo do Pará honra hum
monte de terra, sito na margem do rio, em uma
ponta de pissarra misturada
de argilla e ocre, sem revestimento
por toda a parte, foi o sitio que o governador deste Estado, o senhor Bento Maciel, em 1622, edificou, dando-lhe
fôrma quadrada...»
Pela sua situação, junto ao referido Forte, a capella era vulgarmente
chamada de Santo Christo do Forte.

(1) Não parece acertado supprimir a partícula de que precede o appellido Castello Branco, como ultimamente se tem leito, ao escrever o nome do fundador de Belém.
te reconhecido o antigo costume,
geralmente seguido entre osportugutv.es, de adornarem como'ao" L
o
nome
do
logar
pelhdo
onde nasciam, antepondo-lhe algumas vezes a
geographico
,
partícula de ou da-.
Aquela partícula bem pode indicar o logar, ainda ignorado, de
que era oriundo Francisco Caldeira
(a cidade de Castello Branco).
O que nao padece duvida, e isto nos deve bastar
para o caso, é que no tempo de Alexandre de Moura,
que mandou Francisco Caldeira a conquista do Pará, escreve-se-//™,^ Caldeira de Custei branco Mulo
que
mandou Ja^er ú Capitão mor Alexandre de moura sobre alguns capítulos de
seos Regimentos, a que devia dar cumprimento. ióifr.Q próprio Francisco Caldeira assignava-se-/m/^o Caldeira de Cast.o branco
(Idem)
br. Agostmhp de Santa Maria, Berredo, Baena, Accioli, Warnhagen e
outros auetores escreveram
•ALLOvács—traucisco Caldeira
de Castello Branco.
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Evolução da escola primaria no Pará
in
REGIMEN REPUBLICANO
Em 1890, assumindo o governo do Estado o dr.
Justo Cherrnont, tratou logo de reformar seriamente a instrucção publica «que, as ultimas disposições legislativas
pareciam
querer de todo anniquillar» e, em 7 de Maio assignava o decreto n. 147, dividindo o ensino
primário em elementar e integral, sendo aquelle feito em três annos e este, dividido em três
cursos, elementar, médio e superior, em seis annos. Restabeleceu as entrancias, classificadas como de i.;' as escolas das villas e freguezias; como de 2.A as escolas das cidades
e
como de 3/1 as da capital, e determinou
que o director geral expedisse um regimento
interno, programmas minuciosos, horário e instrucções
pedagógicas para a sua execução.
Em \2 de maio foi nomeado o dr. José Veríssimo Dias de Mattos
director
da
instrucção publica, o qual em 17 assumiu o exercício desse cargo recebendo-o, do geral
dr. |osé
ferreira Cantão, que, como leme mais amigo do Lyceu Paraense, interinamente
o ocçude
accordo
com
legislação
a
em
pava,
vigor.
O sr- José Veríssimo, com o seu programma,
que era o do governo do dr. Justo
Cherrnont, na reunião de professores primários
que convocou, expoz suas idéas e opiniões
a respeito da instrucção publica como factor certo, incontestável e definitivo da
prosperidade nacional, traçou o seu bello e patriótico
concluiu
e
com
estas
programma
palavras :
«1 elo regulamento de 7 de maio,
pela instituição do Conselho Superior, dos
conselhos escolares, das garantias de
que tem cercado o professorado, estorvos que tem
posto ao favoritismo no provimento das cadeiras, é muito o que já deve a instrucção
publica do Pará ao dr. Justo Cherrnont, mas é muito mais o que temos todo, o direito
de reclamar e esperar do seu patriotismo, da sua illustracão e do seu amor
por esta
terras.
Dahi em deante salutares reformas fizeram-se notar no departamento da instrucçao, e_ apezar de alguns desvios, a escola
primaria transformou-se, sob uma nova
orientação
mais pedagógica e consequentemente mais
proveitosa, accentuando-se de
modo indiscutível que o verdadeiro
problema educativo, não é reformar o ensino primano, mais sim organizal-o sob os melhores methodos, tendo-se cm vista,
que tudo
em matéria de instrucção geral é o professor.
Em 1891 o dr. Lauro Sodré, governador do Estado,
decreto n. 572 de .3
de Julho, considerando de necessidade reorganizar a instrucçãopor
deu novo regulamento ao ensino primário, mettendo em suas bases o de publica,
de maio de 1890, «que
moral e materialmente levantou o nível do ensino entre 7 nós, corregindo aquelle
regulamento em algumas das suas disposições, de accordo com as liecões da
pratica c
experiência, e harmomsando-o no todo com os
princípios consagrados na nossa Constitmção».
Em 22 de janeiro de 1892, foi inaugurado o «Lyceu de Artes e Officios
Benjamin
Constam», grandiosa idéa de Lauro Sodré,
que abriu escolas primarias á classe proletana c para aquelles, que por seus affazeres não
podiam frequental-as durante o dia.
Em 1894, oár. Alexandre Vaz Tavares, director
geral da instrucção publica, dizia
em seu relatório ao governo : «O estado intellectual das escolas
sinto profundamente dizel-o, ainda nao é animador, devido a circumstancias primarias,
múltiplas e complexas.
Uma dellas era a grande variedade de compêndios acceitos em cada escola
para o estudo
de uma mesma matéria.
A segunda causa do estorvo ao
progredimento do nosso ensino primário é a falta
de livros para classe dos paupérrimos.
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sujamos uma organização deficiente, cheia de lacunas, indicio de um systema
político, que
não poderia viver alumiando o espirito do
povo».
«Essa reforma de 1890, feita sobre o
Cherrnont, e ao tempo
governo do dr.
em_ que a instrucção publica obedecia á direcção criteriosa eJusto
inteíligente do dr. José Venssimo, um excellente servidor dessa
grande causa, é o marco inicial dessa grande jornada que vamos fizer sem parar. A revisão a
que foi submettida em 1891 o regulamento
de 1890, e a lei recente, que promulgaste, em nada alteram as
grandes linhas capitães,
os sólidos alicerces em que todo o edifício descansa.
A nossa tarefa tem sido ao lado de reparos e concertos destinados a corrigir
pequenas lacunas que a pratica indicou, alargar-se e desenvolver o piano concebido,
que
recebera a sua cúpula magestosa, no dia em
surgirem
aqui,
em
bases
seguras
as
que
escolas do ensino superior».
A reforma constante do decreto n. 625 de 2 de
de 1899 «rasgou novos
e jargos honsontes)) á escola primaria, e «primeira entre janeiro
todas, deu-nos a posse de insti.utos de ensmos proclamados como as mais modernas conquistas da
Permittiu ás professoras normalistas o ensino do sexo masculino, pedagogia».
como a «única
medida capaz de imprimir vida nova ao ensino
primário que, á falta de professores ti tulados, estava entregue nas mãos inhabeis de
professores interinos, algumas vezes sem a
precisa instrucção e sempre sem a educação profissional, a dedicação e o zelo necessanos ao nobrejacerdocio do mestre escola», e instituio os
grupos'escolares.
«Creação filha dessa importante reforma», os
grupos escolares, o melhor typo
da escola graduada primaria, vieram desempenhar notável
papel na evolução do ensino
paraense.
E assim correspondendo aos seus alevantados fins, esses grupos, em sua maioria
ofierecem hoje em dia o mais
perfeito, o mais completo desenvolvimento da escola
primaria.
Os drs. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas e Raymundo Nina Ribeiro,
já haviam,
quando directores geraes da instrucção publica, o primeiro em 1881 e o segundo ení
1889, aventado a idéa da construcção de
prédios apropriados para o agrupamento de
escolas. .Disse o dr. Corrêa de Freitas «Acho conveniente
que se construam annualmente duas casas de escolas, começando
pela capital, para chegar depois ás localidades
cio interior, segundo a sua importância».
E o dr Nina Ribeiro : «O grande dispendio
faz a provincia com o ensino puque
blico, as melhores reformas que emprehender o mais hábil
professorado que crear, tudo
será disperdicio incompleto e improhcuo, se não for acompanhado
da resolução de, desde
)a, se dar principio ás construcções dos edifícios escolares».
O sr. div José Veríssimo, esse grande espirito educacionista, também bateu-se
pela
realização dessa idéa, que naquelle tempo era ainda considerada como
generosa utopia de
espíritos optimistas.
Pis o que se lê em seu relatório de 1890,
director gera! da instrucção paquando
raense:
',..'.
«Precisamos entrar systemathica e resolutamente na via das construcções
de casas
escolas.
para ¦
Digo systematicamente, porque neste assumpto toda a ausência do systema
poderia
ser funesto e ir de encontro á justa satisfação deste desideratum.
A construcção de casas para escolas deve corresponder a reunião de duas, três
quatro ou mais escolas, em um só edifício, conforme a sua capacidade».
O primeiro grupo escolar installado na capital foi sob a denominação «José Verissimo», creado pelo decreto n. 935 de
7 de janeiro de 1901, e no interior foi o da cidade
de Aíemquer, creado pelo decreto n.
722 de 10 de julho de 1899.
Pela reorganização da escola primaria,
por força do regulamento de 2 de janeiro,
passaram a funccionar 577 escolas, sendo 541 elementares e 36 complementa res distribuidas : para o sexo masculino, 288;
para o sexo feminino, 156; mistas, 133; regidas todas por
260 professores effectivos e 317 interinos, com a matricula de
alumnos e uma pe31.036
'
quena media de 14.213.
Em 7 de julho do mesmo anno, o decreto n.
alterou o art. 28 da reforma de
2 de janeiro, attendendo «a necessidade de mais ainda 719,
ampliar a inspecção escolar».
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E no ultimo anno do seu governo, existiam 36
escolares, sendo 7 na capiral e 29 no interior, sendo, no periodo de sua operosa grupos
administração, fundados 6 grupos
na capital e 22 no interior: Maracanã, Vigia, Marapanim, Abaeté, Castanhal,'Baião,
Igarape-miry, Pinheiro, Muaná, Mosqueiro, Mocajuba, Santa izabel, Faro, Gurupá, Mojú,
Vizeu, S. Caetano, Igarapé-assú, Macapá, Anajás, Irituiá e Guamá,
Além destes grupos foram ainda fundados «instituto Orphanoíogico do O"uteiro,
os dois institutos do Prata e os dois de Ourem.»
Recebiam instrucção primaria 15.050 alumnos, sendo, nos
7 grupos da capital,
nos
do
interior
3.439;
do municipio da capital, r.233; nas escolas isoladas da
4 grupos
capital e seu município, 1.066; nos 25 grupos do interior,
nas escolas isoladas do
4.042;
interior, 4.142^ nos institutos do Estado, 1.128.
Na administração do dr. João Antônio Luiz Coelho mstallou-se a r.» exposição
escolar de desenho, em 7 de setembro de 1909, e a reforma do ensino
primário pelo
dec. n. 1v689.de 28 de abril de 1910, baixado em execução á lei n. 1.082
de 14 de
outubro de 1909, ad referendam do Poder Legislativo,
que pelo ri. 1.131 de 22 de outubro daquelle anno, approvou-a sem modificação alguma,
teve em vista «mudar a'forma
de transmissão dos conhecimentos do «Consciente
para o inconsciente,» no conceito de
Gustavo Le Bon».
m «Nisto, e só nisto, como disse o illustrado desembargador Augusto Olympio de
Araújo e^ Souza, então Secretario de Estado da Instrucção Publica, consistiu a innovação».
Com o novo programma de ensino, que a reformou, em «traços largos,
planeára;
ensino de cada disciplina não teve a
de
ostentar
conhecimento
pretençào
pedagógico^
menos houve a preoccupaçâo de ensinar coisas sabidas aos
se
mostravam
apparelhaque
dos para a diffieil missão de mestres, mas somente o desejo
de deixar bem claramente
figuradas todas as linhas de limitação do ensinamento,
para evitar que se ns excedessem
ou se não as attingissem completamente».
Os grupos escolares foram classificados «para effeito do
provimento dos logares de
e
fixação
dos vencimentos a estes devidos, em cathegorias ou cntrancias».
professores
Manteve a disposição da reforma de 2 de janeiro de r899lsobrc a instituição de
prêmios de animação para serem distribuídas pelos professores que mais se distinguissem
no exercício do magistério, e deu nova constituição ao Conselho Superior de Instrucção
ublica de modo que nelle se repi .-sentassem todas as classes interessadas no
ensino.
Em algarismos geraes a matricula das escolas
primarias, em 19 [2, era a seguinte:
Sete grupos escolares funccionando na capital, com
alumnos; escolas isoladas na capital com 515 alumnos; 29 grupos no interior com 3.578 alumnos;
5.381
92 escolas
isoladas no interior com 3.735 alumnos; nos institutos do Estado
1.147, sendo o total da
matricula 13.354 alumnos.
•r

CONCLUSÃO
No Pará-colonia, tivemos apenas a influencia dos
jesuítas e de outras ordens relina
instrucção
da mocidade paraense.
giosas
No Iara-Impeno, de 1823 a 1836, pouco ou nada se íez em beneficio da escola
mmana^ üe_ 1837 a 1839, já havia 33 escolas
primarias; de 1840 a 1888 a evolução da
escola primaria foi se fazendo, e nesse ultimo anno,
existiam 159 escolas.
No Pa rá-Repu blica, de 1889 a 1912, a escola
primaria teve a sua primeira phase;
de 1S90 a 1899, registando a estatistica escolar do ultimo
anno 577 escolas, e de 1900 a
1912 a sua segunda phase, 36
grupos em escolas isoladas na capital, e no interior do
Estado.
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EGREJA DAS MERCÊS
S edifícios, assim como os homens que os constróem, têm ás vezes destinos
irônicos, tal é a desproporção entre a penúria a que chegam e os fins altos e
nobres a que se destinam. Entre esses edifícios desvirtuados pelo destino, podeesborci^_^ se contar a Egreja das Mercês, um velho e formoso templo, de cornijas
nadas, de torres desertas, de'campanários silenciosos, de nichos abandonados, todo vasio,
emfim, como um grande túmulo de tradições esquecidas.
]á nessas naves, outr'ora, reboaram os cânticos sacros, proclamando, entre gemidos
do órgão, a gloria excelsa de Deus; nesses altares cobertos de pó, quantos sacerdotes sinceros se prosternaram, officiando, em êxtases de illuminados, os sacrifícios do sagrado rito !
E hoje nem um leve rumor humano quebra o silencio dessa mina precoce, desse interior
desolado, pobre de luz e de ar, onde nem mesmo as andorinhas alegres vêm tecer os ninhos, amigas como são de um raio de sol que as aqueça e mais os filhos implumes,
quando caem as chuvas intempestivas e bruscas.))
Extrahimos do «Álbum de Belém)), de 1902, as palavras acima, que, em linhas
templo de Nossa Senhora das Mercês.
geraes, ' deixam ver o estado em que se encontrava o
A' iniciativa dos religiosos Fr. Pedro de Ia Rue Cirne e Fr. João da Mercê, comao Pará de uma viagem a Quito,
panheiros do explorador Pedro Teixeira, quando voltava
deve-se o principio da construcção, em 1640, desse magnífico templo.
Perdura ainda na memória de muitos habitantes de Belém a lembrança desse
de Nossa Senhora das
grande centro de piedade e movimento religioso, que foi a Egreja
Mercês. Em 1852 serviu de Matriz da parochia de Sant'Anna, por estar em concerto a resreclamava conceros^ no telhado,
pectiva sede parochial; e em 1862 a Egreja das Mereês
como se vê de um orçamento e relatório da extincta irmandadedo S. Chtristo, que por
muitos annos funccionou naqvelle templo.
Veiu, emfim, a fechar-se definitivamente a Egreja das Mercês no episcopado de D.
Antônio de Macedo Costa. Este insigne Prelado, preoccupado com outras obras da Diocese, principalmente com as da Cathedral, não poude voltar as vistas para a Egreja de Nossa
Senhora das Mercês. Esta iniciativa coube primeiramente ao Exmo. Snr. D. jeronymo
Thomé da Silva, em 1892; mas nem começo poude dar aos trabalhos de reparação,^ porde posse da Egreja
que lhe foi preciso, antes de tudo, intentar uma acção de manutenção
e suas dependências, sendo advogado por parte da Diocese o provecto jurisconsulto Conselhei.ro Samuel Wallace Mac-Dowell.
Deu motivo a esta questão o facto de, em tempos anteriores, o Inspector da Alfandega haver pedido ao Bispo diocesano as chaves da Egreja, para tratar da extincção de
cupins que tinham sede nos galpões da mesma Alfândega e damnificavam o templo, e
ainda hoje damnificam, como podemos verificar até depois dos serviços que fizemos.
O Snr. Inspector da Alfândega entendeu conservar em seu poder as chavese não mais as
devolveu ao Bispo diocesano. Dahi, um dos fundamentos do pretenso direito da Fazenda
Nacional sobre o templo de Nossa Senhora das Mercês.
A acção intentada contra a Fazenda Nacional exgotou o curto episcopado de D.
Jeronymo e grande parte da administração de D. Antônio M. de Castilho Brandão, pois
Tribunal Federal, de
que so em 1896 veiu ter solução final com o Accordam do Supremo
13 de Fevereiro desse anno, mantendo o Bispo diocesano na posse da Egreja e suas dependências.
Em 22 de junho de 1901, foi D. Antônio Brandão transferido para a Diocese de
Alagoas. No espaço de tempo decorrido entre o termino da questão da Egreja das Mercês
e a transferencia desse Prelado para a nova sede episcopal, não lhe foi possível tratar da
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restauração da referida Egreja, porque, tendo se empenhado na constituição do
patrimônio
do Seminário e Cathedral, nao quiz dirigir a sua actividade a outras obras, emquanto não
visse terminados os trabalhos da constituição do patrimônio.
A D. Antônio Brandão succedeu, em 27 de Novembro do mesmo anno, D. Francisco do Rego Maia, que, pelo seu estado de saúde, pouco tempo
ponde permanecer na
Diocese. Embora forçado a procurar em clima europeu allivios á sua saúde alterada, não
descurou este Prelado o templo de Nossa Senhora das Mercês, porquanto em registro da
Secretaria do Arcebispado encontrámos a designação de uma commissão para tratar da
restauração da mesma Egreja. Devido ao íallecimento de um dos membros da commissão
e á prolongada ausência de D. Rego Maia, nada se poude fazer.
Renunciando D. Rego Maia a sede episcopal do Pará, que em i.° de Maio foi elevada a Arcebispado, teve como suecessor em 27 de Abril de 1906 o Exmo. Snr. D. José
Marcondes Homem de Mello, que, por procuração apresentada ao Cabido Metropolitano
em 25 de Julho, tomou posse da nova Archidioeese de Belém. Deste Prelado nenhuma
referencia podemos consignar em beneficio da Egreja, porque a sua administração foi de
poucos mezes e nem chegou a vir ao Pará. Abalado profundamente em sua saúde, em
conseqüência do naufrágio do Sirio, vio-se na necessidade de pedir a S. Sé dispensa do
Arcebispado do Pará, sendo depois nomeado Bispo da nova diocese de S. Carlos do Pinhal.
A S. Sé, ao mesmo tempo que concedia dispensa ao Exmo. Snr. D. José Marcondes, não querendo que a sédc do Pará continuasse acephala por mais tempo, transferiu o
Bispo eleito do Maranhão, que éramos Nós, para o Pará, e deste acto nos dava sciencia
por telegramma em 16 de Novembro do mesmo anno 1906, seguindo-se logo a nossa
preconizaçáo no Consistorío de 6 de Dezembro.
^ Chegámos ao Pará em 29 de Junho de 1907, e um dos nossos primeiros cuidados
joi visitar a Egreja de Nossa Senhora das Mercês, que, situada no bairro mais movimentado do commereio de Belém, tendo resistido á acção do tempo e aos rigores do abandono,
ali estava reclamando serias providencias para sua conservação. De suas torres ennegrecidas, de seus campanários silenciosos como que partia uma voz a dizermos que em seu recinto desceram outrora as mais copiosas bênçãos sobre esse ramo da actividade humuna,
que é o commereio, e que ali, embora fechado ao culto publico, continuava o templo de
Nossa Senhora das Mercês a presidir e testemunhar o seu desenvolvimento.
Fomos visital-o; e qual não foi a nossa consternação deante do estado em
que se
achava ! O altar mor convertido em um montão de madeiras, em enorme confusão; obras
de talha de alto valor, carcomidas umas, e reduzidas a pedaços outras inteiramente imprestaveis; painéis preciosos e ricas molduras dos altares lateraes, estragados pela humidade permanente, provinda das águas pluyiaes que escorriam pelas paredes. C) interior do
templo, convertido em deposito de lixo de muitos annos e em moradia de indivíduos adventicios que tinham entrada por um dos botequins lateraes e lá se abrigavam! Verdadeiramente triste e desolador era o aspecto desse templo que pela sua architectura e obras
d'arte já figurou entre os primeiros de Belém !
Achando-nos em visita pastoral no interior do Estado, Monsenhor Hermenegildo
Perdigão, encarregado do expediente da Cúria, tendo sciencia dos estragos que as águas
pluviàes estavam produzindo nos painéis, íel-os retirar, recolhendo-os ao palácio archièpiscopai, onde se acham apenas quatro; dos outros dois, completamente arruinados, somente
alguns retalhos de pequenas dimensões foram retirados. Confiado na mercê de Deus e na
protecção da Virgem Santíssima, esperamos repor, quanto antes, cm seus logares. os que se
acham recolhidos em nosso palácio.
Voltando do interior, começamos a pensar seriamente na Egreja das Mercês, e subiu de ponto a nossa preoecupação quando, passados alguns dias, alguém veiu nos trazer
a noticia de que o tecto da Capella mor ameaçava desabar. Era preciso
providenciar definitivamente tvscm demora. Não nos ficava bem, no inicio de nosso episüopado, testimunhar
a triste realidade que aquella noticia prenunciava. Não era também honroso
para o povo
paraense que, em plena cidade de Belém, um templo catholico e de tradições gloriosas
misse por completo.
Imponha-se a necessidade de uma iniciativa. A execução, porém, se nos apresen
tava difficifima, em face das proporções verdadeiramente assustadoras
que assumiu a crise
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naquelle anno. Não deixava também de nos preoccupar o pensamento se éramos nós, de
facto, o homem capaz de levar a effeito tão bello e glorioso emprehendimento.
Reflectimos. De todas as hypotheses se nos afigurou mais viável a de mettermos
mãos á obra com os escassos recursos que estivessem ao nosso alcance. A Providencia
não nos abandonaria, e o povo catholico do Pará viria em nosso auxilio . . . Muim nos
animou e confortou illustre profissional, pondo logo á nossa disposição os seus serviços.
No dia 8 de Junho de 1908 demos principio aos trabalhos de restauração, despresando desde logo a esperança de reconduzir aquelle magestoso templo ao seu primitivo
esplendor, em vista dos grandes estragos e escassez de recursos, cuja somma, no momento, limitava-se á nossa boa vontade. Iniciados os trabalhos, verificou-se logo que estavam
muito além de nossas previsões e do próprio engenheiro, dr. Palma Muniz, pois que das
obras de talha do altar mór, que julgávamos susceptíveis de reparo com pequenas modificações, nada se poude aproveitar e foi preciso remover tudo. Dahi nasceu a idéa de um altar
inteiramente novo, levantado em alvenaria. Deste modo, ao menos, perdida aquella primeira esperança, poderíamos levar o templo de Nossa Senhora das Mercês ao ponto de, com
alguma decência, ser aberto novamente ao culto publico.
Momentos, porém, de forte desalento tivemos de sofírer, quando verificou-se tambem que o tecto da Capella mór precisava ser arreado e na quasi totalidade substituído.
Mediante a protecção da Virgem das Mercês que certamente desejava ver o seu templo
e donativos de
preservado, ao menos, de maiores estragos, com o concurso de esmolas
materiaes, conseguimos repor o kcto e forrar também a Capella mór, passando-se em seguida á revisão do tecto grande, onde, felizmente, o madeiramento principal foi encontrado em perfeito estado de' conservação, reclamando apenas substituição de pequenas peças,
telhas e encaliçamento.
Attenuados os rigores da crise em 1909, nos veiu a feliz idéa de forrar também o
corpo da Egreja; comtudo não deixaram de nos assaltar serias apprehensões em vista da
andaimes. Vengrande quantidade de materiaes que demandava, principalmente para os
cemos, porém, essa dificuldade, fazendo chegar pedido especial a diversos estancieiros de
Belém que muito nos auxiliaram. Cuidamos, em seguida, do aFar mór, levantando-o em
alvenaria e obedecendo a planta inteiramente nova. Reformados foram também os altares
latentes até á mesa, em vista da imprestabilidade dos primitivos. Por grande reforma passou o compartimento superior á sacristia, onde, além da substituição total do soalho, tivemos de modificar as arcadas externas, estreitando-as e collocando venezianas para impedir
a entrada de águas pluviaes. Difficuldade não pequena encontrou-se para dar subida e
accesso ao coro, devido ao espaço de que se dispunha, para a escada, ser muito limitado e
resolviquasi insufficiente. Sob a orientação, porém, do engenheiro, este problema ficou
do da melhor forma que se poude.
Aos serviços mencionados devem juntar-se ainda os que se fizeram nos púlpitos,
coro, escada para o sino, sacristia que foi também forrada de novo, concertos no ladrilho,
caiàção geral, etc. Tratamos por ultimo de uma modesta installação electrica, uma vez
quevescasseavam os recursos, e outras despezas tínhamos a fazer para ornamentação, acquisição de ai filias, etc.
São estes os serviços principaes que fizemos na Egreja de Nossa Senhora das Mercês, a qual fechada, ha cerca de meio século, reabrimos agora ao culto publico e cuja conservação entregamos á generosidade e piedade dos fieis.
Fizemos o que estava ao nosso alcance; esta convicção nos assiste. Melhores serão
talvez para o futuro as condições, e mão mais hábil se encarregará de restituir-lhe o primitivo esplendor. E Deus assim permitta. Não emprehendemos outros melhoramentos,
porque, iniciada a construcção da Egreja de Nossa Senhora de Nazareth, de tanta necessidade em vista da grande população e movimento religioso daquella parochia, desejávamos
que para lá convergissem os recursos e a generosidade do povo.
Nosso principal intento foi preservar a Egreja das Mercês de maiores estragos e
isto alcançamos com a mercê de Deus, a quem rendemos as mais sinceras graças. E, aproveitando a circumstancia do anno constantiniano, em que movimenta-se todo o orbe catholico para celebrar o triumpho insigne do christianismo, e de toda parte são endereçadas ao Vigário de Jesus Christo na terra, homenagens e provas de amor filial, reabrimos
ao culto publico o templo de Nossa Senhora das Mercês, apresentando ao S. Padre Pio X

ANNUARIO DE BELÉM

75

esse acto como principal homenagem do povo catíiolicó do Pará ao Pae commum da
christandade.
As despezas, até ao presente, com os serviços mencionados subiram á quantia de
Rs. 25:_94$070. Tivemos de receita, inclusive 1:500^000 por conta da Caixa Pia, Rs.
20:150^350—Déficit: Rs. 5:o43$720.
Todos os documentos, recibos de ccmpras, notas de donativos em dinheiro e materiaes, pagamento de operários, etc, ficam archivados na Secretaria do Arcebispado.
Fizemos acquisição também de algumas alfaias estrictamente necessárias. E' de
nosso dever mencionar os seguintes objectos, recebidos como offerta :
De D. Francisco do Rego Maia, 1 Calix; Mons. Domiciano Cardoso, 1 Alva, 1
Carrilhão e 1 terno de sacras; Mons. Domingos Maltez, 1 Harmonium.
Menção especial merece o Snr. A. J. A. de Magalhães, a quem se deve a offerta
da bellissima imagem de Nossa Senhora das Mercês destinada ao altar mór.»

O presente artigo é um importante documento histórico. E' o texto, quasi integral, de um fasciculo
publicado nesta capital em 21 de Setembro de 1913, pelo arcebispo da archidiocese do Pará, D. Santino
Coutinho, data em que o velho e magestoso templo das Mercês foi restaurado e reaberto ao culto publico.

-3S>3-

"Lyceu
"Spasio
Epheieriies io
Faraonse" actual
Paes li Carvalho"
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relatório apresentado pela commissão composta dos
drs. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas, Américo Mar- 24 de Abril de i88o—Lâ n. 998 creando as cadeiquês Santa Rosa e Domingos Soares Ferreira Penna, ras de ullemão e italiano,
nomeada pelo Presidente da Provincia.
7 de Maio de 1880—Lei ri. 1.030, que, reorganizando
26 de Dezembro de 1871— Nomeação dos professores o conselho director, fez eleger, pela Congregação, seu
drs. José Ferreira Cantâo e José Felix Soares, como representante, o dr. José Ferreira Cantão.
representantes do Lyceu no Conselho Director da
Instrucção Publica.
J$7)~ l< 18.81 — Directores da instrucção publica e do
Lyceu, drs. José Ferreira Cantão e Joaquim Pedro
19 de De^embm de 1S72—Foi annexado ao Lyceu Corrêa de Freitas,
o curso da Escola Normal.
? de Dezembro de rSSj—Lei n. 1.224 mandando
21 de Março de 1S73—Foi additado ao regulamento fundir no Lyceu a Escola Normal,
do Lyceu o do ensino normal.
16 de Dezembro de 18S3—O art. 60, da lei n. 1.232,
de
1874—Foi
de
separado
do Lyceu o en- mandando codificar em um só os regulamentos da
9
Junho
sino normal.
instrucção publica e organizar o ensino secundário de
„.
.
0
0
,
accordo com as bases para a fusão da Escola Normal.
1071
a 1074—Directores
da, instrucção publica
e do
Lyceu, drs. Francisco Pereira de Souza "dr.
Júnior, com- 1SS2 a i88j—Directores da instrucção publica e do
mendador João Wilkens de Mattos e
José Fer- Lyceu, drs. Américo M. Santa Rosa, José Felix Soareira Cantão.
res,
Francisco A. Corrêa, Ju§to Leite Cherrnont.
6 de Abril de 187;—O professor de escripturação 1886—Directores da instrucção publica e do Lyceu,
mercantil passou a ensinar arithmetica.
drs. Felix de Figueirôa Faria, João Gomes Ribeiro,
Antônio Manoel Gonçalves Tocantins, Joaquim José
19 de Abril de 187;—Lei n. 838 estabelecendo
Rodrigues
Collares e Américo Marques Santa Rosa,
f
forma de abonar-se as gratificações aos substitutos dos padre Manoel Carlos do Nascimento, dr. Liberato
lentes do Lyceu.
Magno da Silva Castro e
padre Maneio Caetano Ribeiro.

Os primeiros deputados paraenses
<S©.roclámâda a nossa Independência em US22, tendo a ella adherido todas
X as Províncias, cuidou logo o governo Imperial de dar á Nação unia orga
^ nização séria, e deste modo, em 23 de Março de 1824, era assignada a
Constituição Política do Império, sendo ella a terceira, em antigüidade, no
mundo,
,.
Mais tarde, o Acto Addicional de 12 de Abril de 1834 veiu consolidar a organização do Império e creou as Assembléas Provinciaes.
Em 25 de Agosto de 1834, o presidente da Provincia, Machado de
Oliveira, baixou uma portaria dando as instrucções para as primeiras eleições
de deputados á Assembléa Provincial do Pará, que realizaram-se em prmciCustodio Corrêa por 118
Ângelo
Dr.
deputados:
eleitos
sendo
1835,
de
pios
votos; Padre Jeronvmo Roberto da Costa Pimentel, 117; Padre Thomaz
Nogueira Picanço, 116; Padre Felippe da Costa Teixeira, 104; Pedro ílennuuiTde Almeida Seabra, 104; jacintho Francisco Lopes, 93; Dr. José da Fònseca Cardoso, 92; Joaquim Varjao Rolin, 91; Dr. Marcellino José Cardoso,
89; Padre [osé Manoel Ribeiro, 86; Padre Raymundo José Auzier, 85; Padre
Raymundo Severino de Mattos, 82; Dr. Manoel Bernardino de Souza., 79;
Nicolau da Gama Lobo, 79; João Maximiano Furtado, 76; Padre Raymundo
Sanches de Brito, 72; Padre [osé Antônio Ventura, 71; Padre Raymundo
Antônio Fernandes, 69; Padre Silvestre Pereira da Serra, 67; João Antônio
Loureiro, 67; Padre [oão Pedro Pacheco, 66: Francisco Cândido de GarvaIbo, 64; José Francisco Alves, Lourenço da Motta, Pedro Honorato Corrêa
de Miranda e Thomaz de Oliveira Cardoso, 63 cada; Manoel Emilio Pereira
Guimarães e João Florencio de Chermont 62, cada um.
De accôrdo com a legislação em vigor, ao dr. Ângelo Custodio Corroa competiu o logar de vice-presidente da Provincia, visto ter sido o deputado mais votado.
Ao distineto paraense e aos seus companheiros eleitos deputados,
legisladores do Para, pois
porém, não coube a honra de serem os primeiros
com os representantes dos
que, em lueta Eduardo Angelim e seus amigos
tomarem conta de seuss
impossível
foi-lhes
Pará,
no
constituídos
poderes
cargos os deputados eleitos, c o vice-presidente Ângelo Corrêa.
Só no anno de 1838 foi possível inaugurar, no Pará, o poder Legislativo Provincial, creado pelo Acto Addicional, em virtude da carta de lei de
12 de Outubro de 1832.
Em 28 de Fevereiro realizou-se a primeira sessão preparatória, sendo
os trabalhos instálkdos a 2 de Março seguinte, prolongando-se elles até 15
de Maio do mesmo anno.
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A's sessões compareceram os seguintes deputados, a quem coube a
tarefa de inaugurar, no Pará, Assembléa'Provincial: dr. Marcellino José Cardas, presidente; dr. João Maria de Moraes e João José de Deus e Silva, secretarios; João Henrique üiniz, padres Francisco Pinto Moreira, Manoel Theodoro Teixeira, Francisco Pinto de Castilho, Antônio José Gonçalves Loureiro, Francisco Sérgio de Oliveira, Antônio Agostinho Andrade Figueira,
padre Jeronvmo Roberto da Costa Pimentel, Lourenço LucídorO da Motta,'
João Henrique de Mattos, padre Victorio Procopio Serrão, Mathias José da
Silva e Costa, Marcellino Manoel Perdigão, padre João Florencio de Chermont, Francisco Antônio da Costa, José Pinto de Araújo, dr. Lourenço José
da Silva Santiago, Antônio Manoel de Souza Trovão, Bernardo Joaquinvde
Mattos, conego Silvestre Antunes Pereira da Serra, Ernesto Emiliano de
Medeiros, Francisco Antônio da Silva Bittencourt, Geraldo [osé de Abreu,
padre Antônio José de Souza Loureiro, tenente-coronel Francisco Sérgio de
Oliveira, conego Raymundo Severino de Mattos, tenente-coronel Manoel
Lourenço de Mattos, Antônio Agostinho de Andrade e major Joaquim Rodrigues de Andrade, vencendo cada deputado o subsidio diário de 3S200,
como fora fixado pelo presidente marechal de campo Francisco José Soares
de Andréa, que conseguiu restabelecera ordem e normalizar os serviços
puMicos no Pará.
'
4
Alémdaquella quantia, cada representante paraense vencia mais 2$ooo,
como ajuda de custa por cada dia de viagem pura Belém ou vice-versa.
Nos termos da legislação de então, optaram pelos vencimentos dos
cargos que exerciam, os deputados já citados: Henrique Diniz, official da secrctaria da Fazenda; padre F. Pinto Moreira, cura da Sé;
padres Pimentel e
Pinho de Castro, vigários, aquelle de Abaeté e este da Campina e vigário
geral do Bispado; Lourenço Motta, inspector da Thezouraria da Fazenda;
Henrique de Mattos, tenente-coronel reformado; dr. L. Santiago, juiz de direito e auditor geral de guerra; Bernardo Mattos, secretario do
presidente da
Provincia; Ernesto Medeiros, tenente ajudante de ordem do mesmo: Francisco Bittencourt, major e commandante do corpo de artilheria ligeira- padre
ntonio Loureiro, capellao da Barra: Francisco Oliveira, tenente-coronel
commandante do batalhão de Pernambuco; padre Raymundo Mattos, conego
da Sé; Manoel Mattos, tenente-coronel commandante de officiaes avulsos;
Antônio Figueira, 2.0 escripturario da secretariada Presidência; Joaquim Andrade, major director do Arsenal de Guerra; reverendo Manoel Theodoro,
conexo da Cathedral.

Uma pagina paraense
13 DE MAIO DE 1836
data de 13 de Maio, que marca uma victoria da Liberdade no
Brazil, com a lei da extincçâo da escravatura no nosso paiz,—
lembra também um importante facto da historia do Pará :—Foi a
13 de Maio de 1836 que os cabanos deixaram definitivamente
Belém, onde vinham, de ha muito, praticando os maiores desatinos.
Fortemente entrincheirados os sediciosos na capital, o marechal Francisco José Soares de Andréa, presidente cia Provincia, que com as autoridades legaes chegara ao Pará a 9 de Abril do mesmo anno, se achava na ilha
do Arajoiranga, (para onde passara de Tatuóca em fins desse mez), fez seguir,
em observação, a escuna «Rio da Prata)), pelo Guamá acima devendo no
regresso fundear em frente á Pedreira.
Como ao acampamento do presidente chegasse a noticia de ter a
escuna encalhado, vendo-se cercada de canoas inimigas, aquelle fez seguir em
seu auxilio a escuna «Leal Cametaense)), sob o commando do 2.0 tenente
Felippe José Pereira Leal, e uma outra, as quaes encontraram a «Rio da Prata»,
que vinha rio abaixo, com as correntes das águas.
Reunidos os três navios, fundearam em frente á Pedreira, de onde, na
manhã seguinte, 13 de Maio, os rebeldes sobre elles fizeram vigoroso fogo,
que foi logo correspondido, fazendo mais tarde os navios um desembarque
de forças, que, sem grande resistência, levaram em debandada os rebeldes.
Na preeij^itação da fuga, deixaram elles diversas peças de equipamentos e
canoas e vários objectos.
Chegados os vencidos cheios de terror, ás 3 horas da tarde, a Belém,
avisaram os companheiros que na Pedreira desembarcava numerosa força que
vinha em marcha para a capital. A noticia correu célere a todos os recantos
de Belém, levando o pânico aos seus habitantes, cada um dos quaes cuidou
logo de promover os meios de pôr-se, com os seus, fora do perigo que os
ameaçava. Por esse tempo, Belém tinha 1.400 braças de frente sobre o
Guajará, com quasi a mesma conformação actual, dividida ahi em duas partes:
uma, de 600 braças, que ia do convento de Santo Antônio pelos lados da
barra, e outra de 400 braças, de Santo Antônio para o Arsenal, com enorme
cotovello no Castello.
O cães, na praia, ia, do mesmo convento, á travessa das Gaivotas, actual i.° de Março, com uma rampa chamada «Ponte de Pedras», fronteira
á travessa do Pelourinho (hoje 7 de Setembro), onde está o mercado publico,
até á escada do Porto do Sal.
Belém dividia-se em duas freguezias: a da cidade, (Sé), creada em
1616, contendo 669 casas, e a da campina, creada em 1727, com 1.236 casas.
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.sendo separados esses bairros pelo igarapé
que desembocava no Vêr-o-pézo
Contava 35 ruas, algumas estreitas, como até hoje, das
10 na Campina
Eram simples caminhos, com pouco tranzito, devido á quaes
sua má conservação
tendo construcções somente 25. Três ruas eram cortadas
por 31 travessas'
das quaes só 18 tinham casas. Havia 12
praças, sendo as maiores as de
Palácio, e da Pólvora (ao depois Pedro 20 e hoje Republica), aquella augmeiltada, ao depois (60x84 braças).
Completamente despovoado, mas contando
com a sua encantadora
já
e formosa ermida, onde, desde 1799, cheio de fé, o
annualmente ia em
povo
testas adorar a Virgem—o elegante bairro de Nazareth contava apenas
alguns caminhos que vinham ter á cidade, ao Reducto, Santo Antônio
Arsenal de Marinha, Barra, etc.
Mas voltemos á narrativa.
De conjectura em conjectura, os rebeldes reuniram-se no Arsenal de
Marinha, onde tinham varias canoas e um barco artilhado, com o fim
de
realizar a retirada; em poucos momentos, barco e canoas ficaram repletas
de gente, as quaes, em companhia de outras saidas de vários
pontos da praia
da cidade cheias de passageiros, formaram uma numerosa esquadrilha
que
ímmediatamente rumou para o Acará,com a velocidade
que era possível darem
os remos de seus tripulantes.—Não conseguiram,
porém, alcançar nem a
margem opposta do Guajará, como era o intuito de Eduardo
Angelim,—que
cem sua família ia em uma das canoas artilhadas,
para livrarem-se das três
escunas fiscalizadoras do mar, que rondavam no Guamá.
De bordo dos referidos navios foram vistos os fugitivos e sobre elles
romperam tremendo fogo, debandando-os, espalhando-se elles
rios e
furos onde contavam ter prompto refugio, cm meio da tremenda pelos
chuva que
então cama.
l
Mas o'navio que descia do Acará, conseguiu aprisionar varias canoas
escapando-se Angelim, que fez-se de vella
aportar!
para o Acará, onde conseguiu
'rebeldes
Chegando ao Presidente Andréa a noticia da fuga dos
da
capital, tez logo embarcar para esta o major Francisco Luiz de Souza
e o
capitão de fragata Frederico Mariath com numerosa forca, a tomar conta
cidade aonde chegaram a 13, de tarde, effectuando o seu desembarque da
na
ponte de Santo Antônio.
Tendo desembarcado, apenas de uma casa, á
Santo Antônio, repraça
ceberam alguns tiros de um grupo de rebeldes
fugiram á perseguição da
que
torro
°
rorca.
_ Nesse mesmo dia, Souza e Mariath visitaram o palácio do Governo
quartéis e estabelecimentos públicos e vários pontos da cidade, comparecendo
ao palácio do Bispo D. Romualdo de Souza Coelho, a
quem retribuíram a
visita que este lhes mandara fazer
pelo seu secretario, portador de suas felicitaçoes e cumprimentos. Aquelles militares agradeceram então a esse distineto
e humanitário paraense os inauditos esforços
fez para* que Angelim
que
entrasse em accordo com Andréa
¦¦•
para pacificação da cidade.
Restabelecida completamente a ordem em Belém no dia 13 de Maio
de 1836, no dia 14 o general Andréa tomou cm
da cidade,
pessoa
posse
fazendo-se acompanhar do seu secretario Bernardo
Joaquim de Mattos, do seu
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ajudante de ordens alferes Ernesto Emiliano de Medeiros, do encarregado da
caixa militar tenente Albino dos Santos Pereira, do seu filho tenente José
Soares de Andréa e de vários officiaes, muitos dos quaes sempre distinguiu
com a sua confiança, promovendo alguns.
Na cidade encontrou Andréa somente mulheres e creanças que Angelim deixara e cujo numero não ia além de duzentos. Ordenou elle a prisão
dos intitulados officiaes da gente rebelde, e que os demais fossem alistados
como recrutas nos diversos corpos militares da cidade.
Belém apresentava então um aspecto desolador de tristesa e abam
dono, com as suas casas abertas, desertas, sem janellas, e na mór parte em
ruínas, e com as suas ruas e praças cobertas de mato, lama e água.

"íymnp
"Ipt
Paes ie Carvalho"
lu&ODse" actual
EptasÉs io
20 ile Dezembro de 1886—A lei n. 1.295, que transformou e modificou, com grave prejuízo, o ensino
publico, nao íoi regulamentada.
}<¦) ce Deymbro de iS8j—A lei n. 1.329 deu novas
disposições sobre o ensino.
tSSj—Director da instrucção publica e do Lyceu,
dr. Américo Vitruvio Gonçalves Campos.
1888—Directores da instrucção publica e áo Lyceu,
drs. Raymundo Nina Ribeiro, Themistocies Augusto
de Figueiredo e João Raulino de Souza Uchôa.

reorganizou o ensino. Lm seu art. 22^, dispoz o seguinte : «O ensino secundário será dado no Lyceu
Paraense, em um curso de seiencias e lettras, organizado de accôrdo com as exigências do governo federal, para a matricula nos cursos superiores da Republicai.
28 de Outubro de i8tji—0 decreto n. 417. deu
novo regulamento ao Lyceu.
j8qi — Director
vares.

do

Lyceu, dr. Alexandre Vaz Ta-

// de Setembro de 1892—Decreto federal n. 1.041,
1.408, auetorizando. mandando proceder nos Estacjos exames geraes de
sobre novas bases,
preparatórios.
crear no Lyceu caS de Outubro de i8ç}2—Por decreto desta data, o
preparatórios, para
governador, considerando ser de vantagem e de urgerida modificar o regulamento do Lyceu, de modo
i88()—Director da instrucção publica e do Lvceu, a pôl-o de accôrdo com o Gymnasio Nacional, afim
dr. Américo M. Santa Rosa.
de gosar da faculdade conferida pelo decreto do governo federal, n. r.389 de 21 de Fevereiro-de 1891,
de
de
n.
iSço—Decreto
dividiu
em
]6,
9
Janeiro
augmentou o numero de cadeiras, distribuiu as dis-duas a cadeira de mathematica : arithmetica e álgebra; ciplinas em sete annos e dispo/ sobre os concursos.
geometria e trigonometria.
7 de Novembro de :8ç)2—O decreto federal 11. 1.121,
de
Maio
de
iS<JO—
Decreto
11.
149.
deu
novo
re7
concedeu ao Lvceu Paraense as vantagens do Gymnainstrucção
dispondo
a
o
art.
3.0, sio Nacional.
publica,
guíamento
o seguinte ; «O ensino secundário é dado no Lvceu
Paraense em um curso de preparatórios exigidos para
De Janeiro a Maio de 1892—Director do Lyceu dr.
a matricula nos cursos superiores da Republica)).
Basilio Magno de Araújo.
/ / ile Outubro de 1SS9—Lei n.
a reforma da instrucção publica,
mandou reabrir a Escola Normal,
deira.s das matérias exigidas, como
as escolas superiores, etc.

12 de julho de iSyo—O decreto n, 162, mantendo
a reforma radical <Áo ensino secundário pelo governo
federal, estabeleceu am curso commercial systematisando o ensino da antiga cadeira de contabilidade e
escript ura ção mercantil.
./ de Setembro de iSço—Decreto ri. 188, creou a
cadeira de historia e chorographia do Brazil.
1 Síjo—Director da instrucção publica e do Lyceu,
José Veríssimo Dias de Mattos.

.2) de janeiro de iSijj — Execução da equiparação,
com a distribuição das matérias do curso intregal, de
accôrdo com os programmas do Gymnasio Nacional.
De Junho a Janeiro de iStj] — Director do
dr. Hildebrando Barjona de Miranda.

Lyceu

jj de Sei em br o de 18y.}.-~ A viso circular do mini s terio do interior sobre a obrigatoriedade do estudo de
inglez e allemào

;/ de Setembro de 1S94—Aviso do ministério do ini] cie Julho de i8<)i—Decreto n. 372. mantendo terior sobre o modelamento dos lyceus estaduaes ao
em xxcxxxx bases o regulamento de 7 de maio de 1890, Gymnasio Nacional.

Canto do S to ieis mo
Siistine !
Preceito stoico.

O eneo malho do infortúnio, erguido
Sobre mim cae :
Sinto-lhe o peso anniquilar-me o peito,
Sem dar um ai !
Porvir e glorias e laureis sonhados
Tudo perdi :
No vácuo frio, tacteando as trevas
Eu não descri !
E quanto d'alma, do imo peito amei,
Me foi roubado :
Eia ! ao desterro — se me diz — caminha !
Cumpre o teu fado !
Segui... segui e com descalços pés
Pisei abrolhos :
A terra avisto do desterro ingrato,
De enxutos olhos !
Então as fezes eu libei sorrindo
Da negra taça :
Siquer um pranto não verti na dor
Que me traspassa !
Ahi o pão da escravidão traguei,
De íeio travo ;
Num chão de encantos eu rojei meus ferros
Mas, nunca escravo !
Por entre as türbas de ignaras bordai
Tive o sarcasmo ;
Sorri de tudo — sobrariceirò á tudo,
Não cahi pasmo !
Da mais estulta tyrania affronto
Dura oppressão ;
Ante o polé — o pelourinho infame
Não tremi — \\io \
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Bruta cadeia, em gargalheira, ao eólio',
Fere-me o hombro ;
O' vis esbirros! de tão pouco ainda
Mc não assombro !
Lancem-me aos pés inda os grilhões de escravos
Recebo-os louco !
Levam-me a rastos, aos olha.es de um cepo,
Ainda é pouco !
Nos livres braços a cruel algema
Roxeou-me os pulsos ;
Gloriosos ferros! em trophéos ergui-os !
Beijei convulso !
TV

'

Beijo os ahdrajos com que a mão da sorte
Meu corpo cobre ;
Trabalhos ou dor escravisaram nunca
Minhalma nobre.
Eia, tyrano! Apavorou-te o forte,
Altivo ao jugo !
Dize-me, agora, si é maior o martvr
Ou si o verduo'0
!
o
Fernão de Noronha — 1878.

/V

Lyuofavo

c

^Xx/oív/io

Gustavo Adolpho é um homem lendário. Sobre a sua
personalidade extraordinária existe um véo
de mysteno ate então maccessivel as investigações dos anthologistas
que, com justiça, encontram nelle um
de
mais
exalçado
ainda
circumstancias
excepcionaes que rodearam a sua vida de protopoeta
gemo,
pelas
martvr das supremas íllusões do Amor.
'
Nasceu em Belém, calculadamente de 1845 a 47. Estudou no Seminário,
passando-se depois
para a bscola Central do Rio de Janeiro. Foi neste grande centro que elle encontrou as dolorosas decepçoes da vida. dessa vida de dissoluções que leva sempre os seus heróes aos tremedaes da destaca sempre
sob as aromas dos amigos falsos e dissolutos, culpados directos desses infortúnios. O
desfecliò foi'tnoico
hustachio de Azevedo, primoroso cultor das letras
auetor
da
Anlhoh«\a
4wa?onira refere
pátrias,
que «o mditoso poeta achava-se preso na casa de Detenção, do Recife, para onde fora, condem,.ado^á -ilés
perpetua, pelo crime de assassinato e roubo : assassinara, o infeliz, uma cortezá, roubando-!!,e as bixas scintillantes; mais tarde veníicou-se que os brilhantes eram ialsos ! cc Este crime, verdadeiro romance
de amor
determinou a sua condem nação á galé perpetua,
pena que foi cumprir nas frias penedias da ilha de Femno
de Noronha, onde deu surtos a sua imaginação ardente,
para compor esses versos inspirados que lhe revelam
o espirito ao mesmo tempo heráldico e sentimental, stoico e revolucionário. Fernandes
Lima poeta per
nambucano, c hustachio de Azevedo escreveram
poesias adoráveis, pedindo a Dom Pedro Ho perdão de
Gustavo. Pouco tempodepois após 20 annos de martyrio, D. Izabel, a Redemptora, ,ku
liberdade ao poeta
e' dcsec
nada
mais
se
saber
delle.
.
.
Viverá
ainda
? E' que elle talvez, amaldiçoando á sociedade
pode
.l889
que o ieriu e perdeu, viva como um pária., confiando só á Natureza o segredo das suas dores e a "randc/.-i
uo seu Ideal.
*"¦
Eis o juizo critico que o illustrc dr. Augusto Meira fez sobre a bella
poesia que vimos de publicar ¦
« F esta uma das mais bellas poesias de
conheço
em
quantas
qualquer língua. Os versos admiráveis parecem
em
bronze.
O
afíeetivo
e
delicado
tantas
vezes,
compungido outras, parece dominado da mais
poeta
yasados
justa revolta. O seu canto e uma affirmaçào da nobresa dos seus sentimentos lindos! Uma das cousas que os
críticos censuram a Ovidio em seu desterro, e uma irremediável falta de valor cívico
e
Gustavo Adopho que e capaz de produzir estrophes as mais doloridas e emotivas, quasi pusilahimidade
nunca perdeu a nobre
lmliade sua altivez e dignidade. Ferido, exprobando-, foi capaz de
produzir o Canto do Sknchmo Beija os
andrajos de que o veste a sorte, commoye até ás lagrimas e traz-nos
vivamente á imaginação'o mytho
heróico de Prometheu, agnlhoado, victima do Destino.
Esta
factura artística admirável, alta, egtial, sem declive, revela uma
alma di -ina e
,Pocsia 4e
'
grande
valorosa, nobre,
partida pelo infortúnio. . . incomprehendida, hediondamente iuDada »

Il

¥

i FSDF a proclamação do regimen republicano neste listado,
conpor
senso unanime de todos os paraenses, foi adoptada como bandeira
|j
¦^T^y do Estado do Pará, e symbolo da
sua autonomia, garantida aos Estados pela nova forma de governo, a bandeira
que servia de distinctivo ao Club
Republicano Paraense, núcleo pujante de patriotas
que se batiaam pela Repubilca, no tempo do império.
Compunha-se ella de um losango, em linhas oblíquas de cor encar
nada nas extremidades, e branca no centro, onde fulgiirava uma estrella
azu1
Em sessão de ro de Abril de 1890, por iniciativa do actual senador
federal Arthur índio do Brazil e Silva,
que então presidia o Conselho Municipal, este adoptou-a como bandeira do municipio de Belém.
Em sessão da Câmara dos Deputados, de 3 de (unho de 1898, foi
apresentado pelo deputado Hygino Amanajás um
projecto, considerando-a
como bandeira do Estado do Pará e justificando essa medida
com
patriótica
o seguinte discurso :
«Sr. presidente, pedi a palavra para apresentará consideração da casa
uni projecto de lei. V. Exc. sabe que, somente talvez
por consenso unanime da população do Estado do Pará, a bandeira
que servia de distinctivo
ao Club Republicano Paraense, antes da proclamação da Republica, tem sido
adoptada como bandeira do listado. Neste caracter, sr.
presidente, ella seSào
Paulo,
guiu para
quando o Pará, dando provas evidentes de civismo e
patriotismo^ manifestou o quanto lhe era agradável mostrar ao Brazil inteiro a consideração que .tinha por esse grande
gênio da musica que se chamou Carlos Gomes. Foi ainda nesse caracter
que as senhoras paraenses,
por intermédio do Governador do Estado, otfcreceram-na ao Regimento
Estadoal, quando, ainda por egual acto de civismo e
patriotismo, o Estado
do Pará expontaneamente correu em defeza da liberdade e da lei,
postergadas então nos antros de Canudos.
Mas, sr. presidente, a bandeira de um Estado é como
que a ampliação
da bandeira nacional; é o symbolo da sua autonomia, e não é
simples
consenso, por um simples convênio que deva ser reconhecidaporcomo tal.
Por isso, lembrei-me de submetter á consideração da Câmara um
de lei, mandando reconhecer a bandeira que servia de distinctivo aoprojecto
antigo
Club Republicano Paraense, como bandeira do Estado:
{Lê)
Considerando que a bandeira que servia de distinctivo ao Club Republicano Paraense, está considerada como bandeira do Estado do Pará,
pelo
consenso unanime da população do listado ;
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Considerando que nesse caracter seguiu ella á frente do Regimento
Estadoal para a expedição de Canudos, nos sertões da Bahia:
Mas,
Considerando que nenhum acto de poder competente existe que autorise a sua adopção, como symbolo da autonomia do Estado,
O Congresso Legislativo do Estado do Pará decreta :
PROJECTO N.
Art. i.°—Fica considerada como bandeira do Estado do Pará a que
servia de 'distinctivo ao Club Republicano Paraense, antes da proclamação
da Republica, e que, em sessão de 10 de Abril de 1890, foi adoptada como
bandeira do municipio.
Art. 2.0—Revogam-se as disposições em contrario.

O projecto obteve
mez, o seguinte

da Commissão de Eegislação, em 11 do mesmo
PARECER

« A' Commissão de Legislação foi presente o projecto do sr. deputado
Hygino Amanajás, que manda considerar como bandeira do Estado do
Pará, representando a sua autonomia na federação, a que servia de distinctivo ao Club Republicano Paraense e que foi adoptada, em sessão de 10
Abril de 1890, pelo Conselho Municipal, como bandeira do municipio.
Adherindo inteiramente aos considerandos do projecto, a Commissão
opina pela sua approvação, por ver nelle apenas a homologação por parte
do Poder Legislativo, de um facto suecedido r.iiás em hora solemne da vida
do Estado.
Certamente não significa essa bandeira uma nacionalidade; mas nada
impede que ella seta o symbolo da autonomia do Estado, o distinctivo
dessa collectividade administrativa e política, á semelhança do que se dá até
com as simples associações particulares. Contra o projecto, poderia apenas
militar a prioridade da adopção dessa bandeira por parte do municipio de
Belém; mas a Commissão não vê razão seria que prive essa bandeira de
servir ao mesmo tempo a este municipio e ao Estado, que, fazendo-a sua,
só pôde dignihcal-a mais.
Sala das Commissões, 11 de Junho de 1898.—Arthur Lemos e Firmo
Cardoso. »

Tendo sido combatido o projecto pelo jornal Folha do Norte, seu auctor
defendeu-o em terceira discussão com estas palavras :
« Sr. presidente, o projecto que é hoje submettido á consideração da
casa em V1 discussão, passou em 1 .:1 e 2.a sob silenciosa approvação da
Câmara dos srs. deputados, e, estou persuadido, foi isto devido, em parte.
ás considerações que apresentei, justificando o mesmo projecto.
Estou, pois, certo de que os srs. deputados approvam a idéa nelle
contida; mas, ainda assim, julgo de meu dever dar as razões que me demoveram a apresental-o.
Os que não leram as considerações emittidas por mim ao apresentar
o projecto, só tendo dellas cabal conhecimento, poderão lazer juizo mais
elevado, evitando que o venham acoimar de ridículo e inútil.
Sr. presieentc, quando apresentei, este projecto, tive somente em vista
procurar legalizar, pelo poder competente, iactos que o governo do Estado
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do Pará já tinha sanccionado (apoiados); quando apresentei este
projecto,
tive somente em vista fazer convergir a attenção do Congresso
para o
symbolo da autonomia da pátria paraense, já consagrado
pelo consenso
unanime da população do Estado e até pelo seu governo
(apoiados).
Não esperava fosse elle impugnado, e agora limito-me a
justifical-o,
em attenção aquelles que estão fora deste recinto. Este
vem
legaliprojecto
zar o acto do ex-governador do Estado, o sr. dr. Lauro Sodré,
que permittiu fosse a bandeira do Club Republicano Paraense como bandeira do
Estado, num navio de marinha de guerra brazileiro, cobrindo o corpo do
inolvidavel maestro Carlos Gomes (apoiados); vem legalizar o acto do benemento dr. Paes de Carvalho, que, em momento afflictivo
para a communhâo brazileira, interpretando perfeitamente bem os sentimentos do
povo
no
seu
civismo,
intermédio
de sua exma. esposa, que repreparaense,
por
sentava uma commissão de senhoras paraenses, na
presença de enorme
massa de povo, onde estavam todas as autoridades civis, militares e ecclesiasticas, confiou ao regimento militar do Estado a bandeira do Club Republicano Paraense, como bandeira do Estado, entregando-a ao valor dos
nossos soldados, que, em defeza das nossas instituições, seguiram
para os
campos de Canudos (muito bem).
O sr. Valente do Couto:—V. exc. está citando íáctos
públicos.
O sr. Amanajas : —Vem ainda, sr. presidente, este
projecto legalizar o
acto da própria Câmara, do próprio Congresso,
que, reconhecendo—assim
me parece como bandeira do Estado a bandeira do Club Republicano Paraense tem-na na sala das suas commissões, collocada nas suas cortinas!
Ainda mais, sr. presidente, o povo bahiano recebeu-a e
glorificou-a
como bandeira do Estado do Pará, e pelo povo
paulista, no mesmo caracter,
toi ella recebida e collocada ao lado da bandeira de São Paulo,
junto do
cadáver de Carlos Gomes, depois que o sr. dr. Enéas Martins, deputado
federal pelo Pará e naquelle Estado em commissão
para esse fim, a entreá
municipalidade de Campinas, como a bandeira do seu Estado natal.
gou
Tenho aqui á mão o Diário de Campinas, de 25 de outubro de 1896,
que, noticiando essa entrega o faz nos seguintes termos (lê):
«Na porta da sahida do vestibulo da Estação, o dr. Enéas Martins,
deputado e jornalista, representante do Pará, em palavras ungidas do maior
sentimento, fez a entrega da bandeira paraense á Câmara Municipal de Campinas. Suas palavras foram ouvidas debaixo do maior silencio e calaram
fundo no recesso de nossas almas, quando elle disse
que guardássemos o
pavilhão paraense como um vinculo de amisade entre os dous Estados. »
Acabo de provar, sr. presidente, que este
projecto não pode ser acoimado de ridículo, porque, se elle o fosse, sel-o-iam também os dous governadores e o deputado federal que acabo de citar.
Elle vem, sim, legalizar, pelo poder competente, actos dos represem
tantes do Pará, que ainda não estavam autorisados por uma lei, e
que obedeciam sem duvida ao sentimento de respeito
para com o symbolo da autonomia deste Estado, acceito e proclamado pelo
povo, em época que elle
podia por si mesmo fazel-o. (Muito bem, apoiados).
O sr. Firmo Cardoso :—Muito bem! Viva a bandeira
paraense!»

O projecto, que passou sem opposição na Câmara, depois das três
discussões regimentaes, foi abafado no Senado, soo o
pretexto de que o
município já tinha adoptado,"como sua, essa bandeira e
portanto com direito
á .prioridade, affirmando-se também que o Estado não
podia ter bandeira
própria, o que ia de encontro á verdade dos factos, pois São Paulo e outros
Estados da Federação tem c conservam cada qual a sua.

86

ANNUARIO DE BELÉM

Exquisita doutrina ! O município, parte do Estado, pôde ter a sua
bandeira; e este, que encerra em si os municipios todos, não o pôde!
O município de Belém, que é apenas uma parcella do Estado, por
ostentação^ e vaidade, pôde legalmente levantar na fachada do seu palacete a
sua bandeira, signal da sua autonomia; e o Estado, que se compõe de todos
os municipios creados em seu território, que tem distinctamente os três
poderes constitucionaes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, está
privado
de a ter !
O povo paraense, porém, não se sujeitou á imposição dos poderosos
de_ então, e a bandeira do Club Republicano continua a tremular como bandeira do Estado do Pará e não do município de Belém, não obstante a falta
ainda de uma lei que a legalize e que, esperamos, seja um dia
promulgada,
assim
é
conhecida
em
todo
o território da União, especialmente em São
pois
Paulo, para onde foi, cm caracter official, em um navio de guerra, cobrindo
o corpo do genial Carlos Comes, e na Bahia, onde foi desfraldada como o
Jabaro da victoria e da legalidade, á frente dos bravos que tomaram Canudos,
glorificando a nossa pátria.
E ainda ella ahi está, a venerada e gloriosa bandeira, desmaiada
pelas
intempéries do tempo nos campos de batalha, rota pelas balas dos
jagunços,
mas guardada como relíquia preciosa no Regimento Militar do listado, testerilunhp eloqüente do valor dos paraenses.
E, porque o uso e o consenso dos povos também fazem leis, será
ella sempre a gloriosa bandeira do Estado do Pará, que pôde, sem desdouro,
ser hasteada ao lado da também gloriosa bandeira auri-verde, svmbolo augusto da nação brazileira.

Hygino Amanajás, auetor do projecto citado, nasceu em Abaeté, íFcstc Estado, e ali fez seus estudos
primários, completando os secundários no Seminário Episcopal, sob as vistas dirigentes do sábio prelado D
Antonio_.de Macedo Costa. Ainda estudante ali, já collaborava no semanário Estrellu do Norte; mas a sua
vida
jornalística assentuou-se na sua terra natal, onde fundou e redigiu o Abaekèense. Filiado a antiga escola conservadora, loi eleito por varias vezes deputado á Assembléa Legislativa. As suas idéas evolucionaram
com a
propaganda abolicionista para a Republica, sendo eleito deputado, logo após, á Constituinte do Estado, con tinuando a oçcüpar essa cadeira até bem pouco tempo, com brilhantismo e lealdade
Sua administração
10
na ((Imprensa Official» tem merecido os maiores encomios. E' auetor laureado depolítica.
varias obras didacticas
is,
dentre as quaes destaca-se, por melhor merecimento, a intitulada Alma e Coração.

DATAS PARAENSE
A 8 de Julho de 1613, sahiu La-Ravardière de
S. Luiz do Maranhão, —que recebeu este nome em
homenagem a Luiz XIII, rei da França —levando
consigo 40 soldados, 10 marinheiros e 20 dos
principaes selvagens, afim de firmar domínios,
para a
sua pátria, nas legendárias terras da Amazônia.
* * *

A 17 de Agosto de 1613 La-Ravardière chegou
ao Pará, vindo de S. Luiz, tendo já uma expedição
de 1.200 homens, sendo possível que nessa data

desembarcasse na graciosa praia da aldeia de Paijòs, (Parrissó, —«Vultos e factos», Ignacio Moura,
1900) meia légua a \V. de Cametá.
I. em razão J. Lúcio de Azevedo quando escreve:
«O nome de Ravardière está vinculado ao descobrimento destas terras; elle foi realmente o precursor e
guia dos portuguezes, que suecessivos desastres conservaram por muito tempo afastados desta região».
Esta odysséa do general francez, terminou com
victoria
a
lusitana e conseqüente fundação de Belém
que então commemoramos.

Solução duma parte do problema sobre a
fundação de Belém.
S investigações diplomáticas do grande brazileiro Barão do Rio Branco,
Wã a solução do litígio internacional do Amapá, devemos a pesquiza
e a descoberta de velhos documentos, relativos á nossa fundação colonial,
encontrados na Torre do Tombo e em outros archivos de Portugal, dentre
os quaes podemos hoje destacar, como mais precioso para a fixação do
primeiro estabelecimento portugüez na Amazônia, o regimento expedido
por
Alexandre de Moura a Francisco Caldeira Castello Branco, para a venturosa
jornada, que tinha por fim a conquista do Amazonas e a fundação de Belém.
Esse ((Regimento» é datado do forte de S. Felippe, no Maranhão, em
22 de dezembro de 1-615, destruindo as opiniões de grande numero de
bons historiadores como Berredo, padre José de Moraes, Alexandre Ferreira
Southev, ignacio Accioly, Baena, Barão do Guajará, Galante, os
quaes fixaram em 3 de dezembro a chegada de Castello Branco a Belém,
quando, pelo
documento que vamos transcrever, ainda o nosso heroe se achava em Maranhão. George Edmundson, divergindo dos
primeiros, chegou a marcar a
data da fundação de Belém em 15 de dezembro de 1615, ainda recaindo no
mesmo erro dos outros.
Eis o documento que elucida a partida de Francisco Caldeira do
porto
de Maranhão :
->
(c íxk

X. 24.
Regimento que Alexandre de moura deixou a fran.co Caldeira.
Alexandre de moura Capitam mór da Conquista do maranhão, faço
saber, que o sr. Governador geral do estado do Brazil Guaspar de souza,
maneando-me em serviço de sua mages.de a esta dita Conquista me ordeno 11
por seus Regimentos fosse ao Gram-Pará a deitar delle os francezes, qu
pae
naquella paragem era informado estavão fortificados, e
•ano
assim
mesi
que
chegasse ao Rio das Amazonas, onde outro sy lhe diziam avião estrangeira,
os.
e porque hora claramente se sabe que no d. Rio Pará não ha Inimigos
nenhuns, mais que huns três homens, que estes
que aqui achei lá deixarão,
e nunqua ouve fortificaçao, -e que outro sy no Rio das Amazonas não ha
ninguém, como além das informações particulares,
que tive me aílirmou o
sr. de Ia Ravardière por sua certidão, vista a
pouqua necessidade, que de
minha pessoa se oíierece na d. paragem, e não poderem iria nãos de
grande
porte, por não aver Piloto, que se atreva a levalas, e todavia por dar cemprimento aos ditos Regimentos me pareceo devia mandar almia sente, pois
avia de sobejo, e por reduzir os indios daquellas
partes á nossa amizade,
queategora estào^ a devaçáo dos francezes, e pelas partes e qualidade, do
Capitão mór írancisco Caldeira de Cast.° branco, confiando delle fará neste
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particular como convém ao serviço de sua mag.de lhe mandei passar o presente Regimento, mas para lembrar algüas cousas, que para lhe dar regras do
que deve fazer, por confiar de sua prudência dará de si bastante satisíacção.
^ Primeiramente, saindo embora deste Porto procurará que os nossos
marinheiros, e gente do mar vão reconhecer a Costa, assim
pela vista, e
demonstração delia, como com o Prumo na mão,
para que com facilidade
tenhamos quem possa continuar a dita Carreira. Chegando
a cumá procure
ter
fala
daquelle
.
gentio. e Reduzil-o com facilidade á nossa devação por
ordem do Capitão mor de Vaux, de quem elle dito Capitão mor deve fazer
muita conta, com a cautella devida, e necessária,
porque por este Caminho
venha a conseguir o fim do que se
pretende. Feita esta diligencia com a
brevidade possível, seguirá avante, e entrando embora dentro no Rio Pará
tratará de escolher sitio accommodado
para fortificarse, lembrando-lhe, que
se não ponha em parte, que indo lá algüas nãos inimigas lhe
dammhear seus navios por serem pequenos, e outro sy terá os possão
ditos navios
seguros, de modo que sem sua vontade se lhe não
ir. Despois de
possa
Alojados, e fortificados com a Artilheria
que leva, que são dez pessas entre
grandes e pequenas tratará de reduzir a nós toda a gente circumvisinha,
usando do mesmo instrumento, mos. de Vaux
pelo melhor modo, que lhe
for possível, e com dádivas, que para isso leva, e
porque o d. sr. Governador me ordenou que deixasse no dito Pará hum Capitão sagas, e astuto,
que esculdrinhe os secretos daquelle Rio, de que está informado tem muito'
sendo o elle tanto não tenha para
que lhe encarecer o particular, so saiba
fará muito serviço a S. mag.de desenganando o de abuso.
E porque dizem que em algum tempo do anno vem ao Rio das Amazonas algüas naus de flamengos, e ingresses,
que surgem na boca do Rio
entre as Ilhas, e dahi vão em Lanchas
por elle assima fazer seos resgates,
tenha elle Capitão tal intelligencia,
que sabendo estão lá algüs procure no
melhor modo que poder ei as Canoas do
gentio tornalos descuidados pois
o devem estar de tal acometimento. Procurará descobrir adonde estão duas
Roqueiras, e hum falquão de bronze todos com seos serviços, e duas
de bronze pequeninas, de que lhe dará razão o mesmo mos. de Vauxpessas
por
ser um dos francezes que as lá deixarão.
Procure de todo o suecedido avizar ao sr. Governador
geral Guaspar
de souza no milhor modo que puder, e a experiência, e monsões
da Costa
lhe mostrarem para que com brevidade
que lhe faz necessário, lhe possa
acud.ir, e assim mesmo a S. mag.de pela via
que mais fácil lhe parecer, para
que o d. sr. seja informado do que convém ao seu serviço. E porque em
nome do sr. Governador para esta Iornada fiz elleição nelle lran.co Caldeira de Castel Branco para Capitão mor delia, a elle em nome do sr. Governador entrego, e encarrego esta armada com toda a sua Artilheria, momções, Pólvora, e mantimentos, com
que terá particular cuidado, assi na
despeza, como na conservação delia,
para que por falta de deligencia lhe
nao venha a faltar.
E porque de seo talento, e experiência confio
procederá nesta Iornada
conforme o tempo lhe for mostrando as oceasiões, deixo
a seo entendimento
muitas coisas, que aqui lhe pudera lembrar, significando-lhe o somente
muito serviço que nisso fará a sua mag.de, de
quem deve esperar cquivalentes mercês, e deste teor se tire dous, hum
elle,
que me fica assignado
e este que leva, dado no forte san Phellippe 22 de dez.ro 1615'porannos'
Alexandre de moura, fran.co Caldeira de Cast.° br.co».

Em obediência a esse Regimento, Castello Branco fez seus aprestos
de viagem e partiu três dias depois, sem duvida., na noite de 25 Rara 26 de
dezembro, na opinião de Varnhagen.
Quando, nessa noite dè regosijo christão, cs seus duzentos corripa-

ANNUARIO DE BELÉM

89

nheiros de viagem reclamavam para ver opresépio, o austero marinheiro, com.
uma ponta de sorriso nos lábios, talvez lhes respondesse :
«Iremos achar o presépio Ia mais ao alto ! ...»
E Castello cumpriu a sua promessa, dando o nome de Presépio ao primeiro forte que estabeleceu em sua chegada ás terras do Gram-Pará.
^ Essa terra abençoada teve as venturosas coincidências de chamar-se
Antônio de Deus, o primeiro portuguez que pizou em terra; de chamal-a
Castello Branco de Feh\ LuTJiania e de dar á cidade futura o nome de Santa
Maria de Belém. ,
O que resta saber ó a data precisa desse grande acontecimento.
ooo •

"Lyceu
"Gymnasio
u
EptasÉs Jo
Paraense" actual
Paes ie Camilo
De Fevereiro de 1893 a Março ite 1894—Director
(V de Janeiro de 1900—O decreto n. 798 reformou
do Lyceu, dr. Theotonio Raymundo de Brito.
o Lyceu, em virtude da lei n. 593 de 25 de junho
de 1898. Esta reforma obedeceu á necessidade de
1895—Por
de
decreto
desta
data
foi
yãe Janeiro
melhor encaminhar o ensino de accordo com a orgamodificado o de n. 417 de 28 de Outubro de 1871, nizaçào do Gymnasio Nacional.
modelando completamente o programma de ensino e
plano de estudos do Lyceu pelo Gymnasio Nacional.
9 ile Fevereiro de 7901— Pelo decreto n. 959, o Lyceu Paraense
a denominar-se Gymnasio Paes
10 de Setembro de 189$—O decreto n. 107, appro- de Carvalho, passou
como
e merecido preito e honievou o regimento especial para o processo dos concur- nagem ao eminente justo
paraense, dr. José Paes de Carsos.
valho, ex-governador do Estado.
De Abril de 1894 a 28 de Setembro de 1S9)— Director do Lyceu, dr. José Antônio Pereira Guimarães.

Kjoi—Collação do grau ao primeiro bacharel em
scienciaes e lettras, João Alberto de Souza Carvalh-o.

23 de Maio de 1896—K lei 11. .156 atictorizou a organi/ação do ensino publico.

De 1900 a Agosto de 1901—Director, dr. Genuine.)
Amazonas de Figueiredo.

2; de Setembro de 1896— O decreto n. 324 aueto27 de Outubro de 1002—A lei n. 834 auctorizoi. a
ri/ou os agrimensor es titulados pelo Lyceu a uzarem
reorganizar o Gymnasio Paes de Carvalho e Escola
de um anel distinctivo.
Normal.
iS de Janeiro de 1897 -O decreto n. 405. alterando
1902—Concluíram o curso de sciencias e lettras.
a organização do ensino publico, manteve o «exteros alumnos Gaspar de Oliveira Vianna e Pedro da
nato de curso secundário, denominado Lyceu PaCunha Júnior.
raense, destinado a proporcionar aos seus alumnos a
cultura fundamental necessária, não só á matricula
1904-90$—Concluíram o curso e receberam o grau
dos cursos superiores da Republica, como ao bom de sciencias
e lettras, os alumnos d. Philomena Mardesempenho dos deveres sociaes».
tins Salazar, d. Hilda Vieira, Hygino Amanajás Filho.
2. de Janeiro de 1S97—G decreto n. 527 mandou João Raphael Vianna Carvalló, Antônio cie Almeida
suspender a execução do disposto no n. 2, da letra Genú, Christiano Marques Monteiro.
/' § 2° do art. 40 do regulamento e vigorar o § 2.0
De Setembro de 901 a 4 ch'Janeiro de 906—Director,
do art. 19 do decreto de 28 de outubro de 1891,"teudo em vista o que propoz a Congregação do Lyceu. dr. Heitor Gil Castello Branco.
542, extinguiu
curso de agrigeographia se
sciencias e le-

8 de Janeiro de 907—Instrucção para a execução do
dec. n. 1.531 de 15 de outubro de 1906, relativo a
exame geral das matérias necessárias á matricula nos
cursos de pharmacia, odontologia, obstetrícia., bellasartes e agrimensura.

De 1896 a Jo^cV—Director do Lyceu, dr. José A.
Pereira Guimarães.

1906 a 1907—Concluíram o curso p receberam o
grau de bacharel em sciencias e lettras, os alumnos
Antônio José Diniz, Geminiano Coelho, Felicidade
Cohen, Sultana Cohen, Gertru.des Pereira Seabra.
Milton Leão de Mello. Eurico Gonçalves Amanajás

2] de Março de 1S9S—O decreto
a cadeira de historia e geographia
mensura, e mandou que o ensino
fizesse na cadeira do curso integral
trás.

1899—Director,
Filho.

dr. Joaquim
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de
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Rodrigues de Souza

de Setembro de 86c
A

Ieste dia, Belém, aproveitando a data da' nossa emancipação poliâl tica, festejava um feito grandioso — a abertura do Rio Gigante —
Amaremos — ao commercio do mundo. Ainda perduram na memória de
quem escreve estas linhas as grandiosas festas com que solemnizou-se tão
faustoso acontecimento.
Na cathedrai, que estava primorosamente armada, cantou-se um
solemnissimo Te-Deiim, sendo a musica do coro dirigida pelo incansável
professor do Seminário e mestre de Capela da Cathedrai, dr. Adolfo José
Kaulfuss.
Antes do Te-Denni, recitou uma bellissima locução o Rvmo. Conego
Luiz Barroso de Bastos, um dos oradores distinctos que então brilhavam no
púlpito paraense pela sua eloqüência e correcção de phrase. O auditório era
o que havia de mais luzido e respeitável, na Provincia.
Depois do Tefpeúvi, houve cortejo no palácio da Presidência, donde
partiu s. exc, o sr. Vicc-Almirante Joaquim Raymundo de Eamare, então
Presidente da Provincia, para o local onde devia efíectuar-se a benção das
águas, que foi feita pelo Rvmo. sr. vigário geral e governador do Bispado
Sebastião Borges de Castilho. ¦
Acompanhava o Exmo. Sr. Presidente grande numero dos principaes
*"
personagens da nossa capital.
A abertura do Amazonas foi soleninissima, tendo havido, nas noites
de 7, 8 e 9 uma grandiosa illuminaçáo em toda a Cidade, que se achava briIhantemente ornada, por todos os recantos, de flores, arcos e bandeiras.
Nada faltou ás pomposas festas da abertura do Amazonas, que auspiciou felizes e esperançosas relações commerciaes, de cujos benéficos resultados
vamos hoje usufruindo, com prósperos desenvolvimentos.
Damos em seguida a acta que foi lavrada após as memoráveis ceremonias :
J^

Auto de abertura do rio Amazonas e
outros a navegação commercial de todas as
nações amigas do Brazil.
Aos sete dias do mez de Setembro de mi! oitocentos sessenta e sete
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, quadragesimo sexto da
Independência do Império, achando-se a bordo da corveta a vapor Paraense.
ao Noroeste da Ilha Cutijuba, na bahia de Marajó, onde reunidas correm
as águas do Tocantins e Amazonas, Sua Exceliencia o Senhor Joaquim
Raymundo de Lamare, presidente e commandante das Armas da Provincia
do Pará, commandante em chefe da força naval no terceiro districto, consellieiro de guerra, Veador de Sua Magestade a Imperatriz, vice-almirante
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da Armada Nacional e Imperial, condecorado com a Dignataria da Ordem
da Rosa, commendador das de Aviz e Christo, official da Ordem Imperial
do Cruzeiro, condecorado com as medalhas de Ouro e Toneleiro e Uniguayana, Grão-Cruz da Ordem de Christo de Portugal e da Ernestina da
Casa Ducal de Saxe, e commendador da Imperial Ordem Austríaca da
Coroa de Ferro e da Legião de Honra, com todas as autoridades superiores
da mesma Provincia e pessoas abaixo assignadas, Sua Excellencia o mesmo
senhor presidente passou a fazer leitura do Decreto numero três mil setecentos quarenta e nove de sete de Dezembro de mil oitocentos sessenta e
seis, o qual é do theôr seguinte: -«No intuito de promover o engrandecimento do Império, facilitando cada vez mais as suas relações internadonaes, e animando a navegação e commereio do rio Amazonas e seus affluentes, dos rios Tocantins e São Francisco, ouvido o meu Conselho de
Estado, hei por bem decretar o seguinte : Artigo i.° Ficará aberta, desde o
dia sete de Setembro de mil oitocentos sessenta e sete, aos navios m.ercantes de todas as nações a navegação do rio Amazonas até ás fronteiras do
Brazil, do Tocantins até Cametá, do Tapajós até Santarém, do Madeira até
Borba e do rio Negro até Manáos. Artigo 2.° Na mesma data fixada no
artigo i.° ficará aberta a navegação do rio São Francisco até á cidade de
Penedo. Artigo 3.0 A navegação dos afluentes do .Amazonas na
parte em
que só uma das margens pertence ao Brazil, fica dependendo de prévio
ajuste com os listados ribeirinhos sobre os respectivos limites e regulamcntos polieiaes e fiscaes. Artigo 4.0 As presentes disposições em nada alteram
a observância do que prescrevem os tratados vigentes de navegação e commercio com as republicas do Peru e Venezuela, conforme os regulamentos
já expedidos para esse fim. Artigo 5.0 Os meus ministros e secretários de
Estado, pelas repartições competentes promoverão o., ajustes de
trata
o artigo 3.0, e expedirão as ordens e regulamentos necessáriosque
para a
effectiva execução deste Decreto. Antônio Coelho de Sá e Albuquerque,
Senador do Império, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios Estram
geiros, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro
sete de Dezembro de mil oitocentos sessenta e seis, quadragesimo sexto da
Independência e do Império. Com a Rubrica de Sua Magesrade o Imperador. Antônio Coelho de Sá e Albuquerque.» E finda a leitura, Sua Excellencia, cm nome de Sua Magestade O Muito Alto e Muito Poderoso Dom
Pedro Segundo Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil,
declarou abertos á navegação das bandeiras commerciaes de todas as nações
os rios Amazonas ate á fronteira do Brazil, Tocantins até Cametá, Tapajós
até Santarém, Madeira até Borba e Negro até Manáos; seguindo-se depois
a ceremonia da benção das águas dos rios Amazonas e Tocantins
pelo
muito Reverendo Conego^ Vigário Geral e Governador do Bispado, Sebastião Borges de Castilho. Terminada a ceremonia religiosa e saudado o acto
com vivas c salvas do estilo, o navio Almirante seguiu águas acima, acompanhado de todas as embarcações que se achavam presentes, e que são as
seguintes: corveta a helice Nitheroy, Commandante Capitão de Mar e
Guerra Pedro Antônio Luiz Ferreira; vapores da Companhia de navegação
e commereio do Amazonas, Belém, commandante Capitão Tenente reformado José Lopes de Sá; Soure, commandante Manoel Pereira de Figueiredo, e bica, commandante, Talisman de Figueiredo e Vasconcellos, todos
três sob o mando do Capitão de Mar e Guerra graduado e reformado Antonio José Pereira Leal; o vapor da Companhia de navegação costeira de
Maranhão, Odorico Mendes, commandante Joaquim Peixoto da Costa Santos, e os vapores do governo, ao serviço desta Província, Jurupensen commandante Primeiro-Tenente Liberato Lins Cavalcanti de Oliveira, e Pará,
commandante Antônio José Martins; e ao aebar-se em frente da ilha Arapiranga, deu Sua Excellencia signal de parada e, na mesma ordem regressou
para a cidade de Belém. E para que conste em lodo o sempre um facto de
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semelhante transcedencia, tanto para o progresso e desenvolvimento das
Provincias banhadas pelas águas dos ditos rios, como para as nações de
todo o mundo, mandou Sua Excellencia o Senhor Presidente da Provincia
lavrar o presente auto, que vae assignado pelo mesmo Excellentissimo
senhor, pelas pessoas que se achavam presentes e por mim Antônio Gregorio da Fonseca, official da Secretaria do Governo, que o escrevi. E eu
Domingos Soares Ferreira Penna, Secretario interino da Provincia, o conferi e subscrevi. Joaquim Raymundo de Lamare. Joáo Maria de Moraes.
Conego Sebastião Borges de Castilho. Visconde do Arary. Domingos
Antônio Raiol. Doutor Joaquim Fructuoso Pereira Guimarães. Pedro Miguel de Moraes Bittencourt. Joào Maria de Moraes Júnior. José Caetano
Ribeiro.

••

Theo cloro üocLrienies
*

Fíõp da Morte
Rola pelo abysmo sem um grito,
Sem um leve tremer da flor appetecida.
Tiíteodqro Rodrigues.

..

Aconchegando ao peito a lyra
Elle segue a sorrir, intrépido,
Alem nascera a flor assim tão
Que teve como leito o cimo de

minto amada,
sem medo!. .
almejada,
um rochedo.

Corriam sobre a flor historias de um enredo
Intermino e cruel... aquella flor doirada,
Nas pétalas, guardava o seu fatal segredo,
Segredo que a tornava, então, mais desejada.
O altivo sonhador, transpondo pedra e pedra,
Chega afinal ao termo onde somente medra
A flor envenenada, a linda flor da morte.'. .
E tremulo, sorrindo, em extasi hemdilo,
Arranca a bella flor do leito de grani to,
E rola pelo abysmo a bcmdi^er a sorte.
Pará, MCMXIII.
Lya/idtdo

•

¦

(-

t^/Draaa.

¦¦•.'¦'...

Cândido da Silva. Braga nasceu na Parahyba, em líp. Muito )cvcm'Mdiltivou as letras, collaboraiido também cm muitas gazetas e revistas. Consta-nos ter escrip.o algumas CbméCias e um livro de versos
;
¦
intitulado «Sombras».
v »-.;. •¦ . •, -•.-¦

•

}

Os Templos de Belém
• _«

primeiro templo que ergueu a Cruz de Christo em Belém, foi
aquelle que, ímmediatamente após a sua chegada, era. i6Í6, fez'
«construir Castello Branco dentro do forte Presépio, —no
mesmo
7?vW $Sr. logar em que avulta a nossa formosa Cathedrai, desde 1777,—sob
a invocação de Nossa Senhora da Graça,
( • )
padroeira da nova povoação, tornando-se logo a egreja matriz.
Segtmdo as ordens que ao seu substituto deixou o Governador Geral
do Brazil Gaspar de Souza, no dia seguinte ao da fundação de Belém, o Padre
Manoel Figueira de Mendonça, companheiro de Castello Branco, assumiu
o
exercício de vigário.
Essa modestíssima capella armada de taipa resistente,—de
que foram
feitas as primeiras construcções em Belém,—ali
permaneceu por muitos annos
1650
ainda
existia), sendo demolida ao depois.
(em
Em seu logar, foi construída outra capella dedicada-á Nossa Senhora
da Graça, de modo que a actual cathedrai
substituiu essa capella- desde
que
1777, c ° terceiro templo construído no mesmo logar.
_ Do arrazamento da segunda capella para a construcção da cathedrai
medeiou muito tempo, durante o qual serviu como Matriz a capella de
São'
Baptista,
erguida
no mesmo logar da actual egreiadesse nome, antes de
João
1630 sendo essa capella o segundo templo aqui'construído. As obras
da
actual egreja datam, pois, de 1772, sendo ella aberta ao culto em 24 de
[unho
de 1777.
Em 1626, o capitão-mór Bento Maciel Parente concedeu uma sua'
casa situada á extremidade da rua do Norte, aos Carmclitos calçados,
a
fundação do seu convento, levantando então elles uma humilde egreja para
construida de taipa, que ali permaneceu até 1690,
foi demolida e construída
quando
outra que demolida por sua vez em 1708, deu logar á construcção
da egreia
}
actual.
&
No mesmo anno de 1626, em [unho, erigia-se em Belém a egreja e
convento de Santo Antônio dos caprichos, os
cm 1717 construíram o
quaes,
Hospício do Una, extincío logo depois, onde fundaram uma aldeia
de indios
das tapas circumvisinhos.
Em 1640, os religiosos João das Mercês e Pedro de k Rua Cirne
fundaram a egreja e convento das Mercês e Redempção dos Captivos
rcrtencendo aquelles religiosos á ordem dos Mercenários.
O convento e egreja de Santo Alexandre—conhecido
por Cóllmo
ter
nelle
o
Bispo
D.
Frei
Miguel de Bulhões, em 1752, installado o semfo
por
nano creado por alvará de 20 de Maio de 1751—foi fundado
pelos Jesuítas¦
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cm Janeiro de 1653, e passava por ser, no seu interior, o templo mais
bello
de Bekm, pelos seus altares e púlpitos trabalhados em madeira, chegando
ate a dizer o conego Bernardino , de Souza
este templo passa por ser o
que
mais soberbo e majestoso de quantos fundaram no Brazil os
Jesuíta, portuguezes.
Os retábulos das seis capellas lateraes, o tecto da capella-mór, as
des lateraes desta, tudo obra primorosa de talha cm madeira de cedro, pareeram
dourados, e posteriormente foram pintados com tinta branca.
Seus púlpitos são bellissimos, e conservam ainda os
dourados nao somente elles, como os retábulos da capella-mór e primitivos
dos dous altares
do cruzeiro.
Uma parte do convento é, desde 1773, oecupado como
.
palácio episcopai e scminario-maior.
Próximo a este convento e junto ao forte do Castello, existiu a
Cado
Santo
Christo,
da contraria dos Militares, erecta em 1755.
peíla
Foi construído em 1706, o convento de Sào Boaventura,
demolido), pelos religiosos da Conceição da Beira e Minho, no sitio(hoje
chamado
outrora Porto doitçao, dentro dos 132 metros
Velho foram
que
por
José
dados para essa fundação, a contar do igarapé da Comedia dos
hoje
de S. José, c que passa pelos fundos do Arsenal de Marinha. peixes-boi
O de S. José, foi começado em 1 749 pelos religiosos da Piedade
Mede 45 metros de frente e 38 de fundo, e nelle funeciona, desde
24
de outubro de 1843, a cadeia publica.
No largo da Misericórdia existiu a egreja da «Santa Casa de Misericordia», construída em 1650.
A primeira egreja do Rosário da Campina, foi construída
homens de cor, em data ignorada; a segunda foi feita em 172*; e era por
aindi
de
taipa.

Ser]do_ demolida, foi construída a actual, em 1836,
serve de egreja
,
que
¦'¦¦'¦¦
parochialda Trindade.
Data de 1761 a construcção da egreja SantAnna, em forma de cruz
(Trpo.1

í->,L_Vl

Em 1774 foi erguida a primeira ermidade N. S. deNazaretb, na
praça
deste nome; em 1808 a segunda
que foi demolida depois da construcção da
actual egreja, iniciada desde 1852.
A egreja da S. S. Trindade, fechada ha uns vinte e cinco annos
foi
construída em 1869. F um dos menores templos de Belém.
Em 1787, D. Frei Caetano Brandão erigiu uma capellâ no edifício
do
seu hospital,.a praça da Sé,
que tem actualmente o nome desse caridoso
relisiosOi
Fem Belém as seguintes capellas : as das Ordens Terceira de
Carmo, na egreja do mesmo nome, e de S. Francisco da Penitencia, N S do
de Santo Antônio;—e do Senhor dos Navegantes, nesta mesma na egreja
egreja: a
«Passinho»,
á travessa Campos Salles; do Sagrado Coração de
particular do
Jesus, ao Marco da. Légua; a-de «N. S. Auxiliadora», na'travessa Castello
«ranço; uma a rua Montealegre, e duas outras mais : uma em «Canudos»
e
a segunda, a avenida Sao João.

Explorações identificas io Amazonas -oo século MI
i^OI o século XVIII o glorioso periodo das mais extraordinárias expiorações scientificas no grande e desconhecido valle amazônico. O
espirito investigador da Europa estava cançado de ouvir narrativas
imaginosas dos aventureiros que andavam atraz das fabulosas fortunas que, ou já se tinham exgottado ou jamais existiram.
Em 1741,0 hollandez Nicolau Hortsman partiu de Panamáribo, hoje capital da Guyana daquella nacionalidade, ao norte da America do
Sul, procurando o Eldorado encantado. Depois de
percorrer o Essequibo, que
desceu até ao Rupupuri, passou por um braço deste ao Lago Amacú ou Parimé ou Laguna Dourada, em cujas margens dizia-se existir a lendária riqueza;
mas ali encontrou_ apenas a verdejancia das florestas da Amazônia e as
pobres choças dos indios do Pirara, que ali viviam felizes na sua farta pobreza, ignorando que o mundo inteiro os procurava,
para que dessem contados
mealheiros de ouro, que a seiencia dos akhimistas nao tinha conseguido descobrir dentro das retortas dos seus laboratórios, de
que nem as pegadas ensanguentadas de milhares de guerreiros havia durante
dofs séculos
quasi
achado o paradeiro.
O íeliz e desilludido cavalheiro desceu o rio Branco e depois o Negro
o, pelo Amazonas, regressou para a sua colônia.
^ Nicolau Hortsman desmentiu, perante o mundo inteiro a existência
das fabulosas riquezas do Eldorado, prestando o extraordinário serviço de
impedir que outros visionários continuassem ali a offérecer em holocausto
a sua fortuna e a sua vida.
O sr. dr. Oliveira Lima, em 1908, parece ter encontrado em Vienna
d Áustria, numa livraria de antiquarios, um exemplar da obra de Hortsman
que, em língua neerlandeza, assegurava ao mundo inteiro a inveracidade do
Eldorado.
Tratando das nossas primeiras explorações scientificas, nesse século,
assim se exprime o dr. Henrique Santa Rosa:
«Em 1720, Bernardo Pereira Berredo,
governador, historiographo,
que deixou aos vindouros o seu próprio monumento, mandou Diogo Pinto
da Gaya explorar o rio Araguaya, em um percurso de mais de [80 léguas; e,
dois annos depois, a mandado de Joio Maia da Gama, seguia Franascodè
Mello Palheta a explorar o Madeira além das cachoeiras, até Santa Cruz de
Ias Cajubebas, e de regresso passava-se para o rio egro e rit) ranço, nas
fronteiras septentrionaes. »
. La Condamine (Charles Mane de), membro do Instituto de Franca,
\
scientista e litterato, percorreu esta parte da America do Sul, chefiando uma
commissão da qual fazia parte Bouguer, com o fim de deter-muiar a
grandeZ~\*-\rf

^^mMM^U
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A' margem do Amazonas caudaloso,
A' sombra dos cedreiros seculares.
Uma pobre choupana se debruça
Envolta nos palmares.
A palha em noite de luar alveja,
Como um cysne que fosse abandonado
A5 triste solidão dessa de.Vôsa,
Sem noiva e sem noivado.
Ali viviam dois indios namorados
Longe dos seus e longe da cidade;
Elles faziam do amor seu universo
Em plena soledade.
A janella de pau, que dá ao poente,
Descerra-se feliz quando o sol nasce,
E o rostinho gentil da sertaneja
Deslumbra-se vivace.
Accendia-se a lareira e o pobre indio,
Um altivo rapaz de vinte annos,
Tocava a rude flauta de embiraua,
Bem longe aos desenganos.
Depois bandos gracís de borboletas,
E as trancas das baunilias odorantes,
Pareciam saudar na matta-virgem
Aquelle par de amantes.
E a natureza semelhava um sonho !
O sol, sosinho, em busca do Poente,
Fazia a tarde,—abobada de luz,
Engrinaldada e quente.

'Í8

ANNUARIO

DE BELÉM

Descem tristes do alto dos cedreiros,
Sombras enormes e murmúrios lentos;
E o par volta da faina extenuado,
Sem outros desalentos.

junto dum fosso enorme, num cedreiro antigo,
Como num túnel régio um tigre se agasalha,
Monarcha das selvas, revelação da força,
Convicto de si, o seu terror espalha.
E foi por lá que o par em devaneios,
Já quasi aquella hora de sol posto,
Passou de volta á choça solitária,
No entardecer de Agosto.

Contam depois que a lera transformara
A choupana em pelago de sangue,
Que nos furores convertera tudo,
Numa tapera langue.
Mas que ainda existe a choça solitária,
Como um cysne que fosse abandonado
A' triste solidão dessas devêsas.
Sem noiva e sem noivado.
Que a janella
Cerra-se subtil
E que o tigre
Fazendo

de pau, que dá ao poente,
quando o sol desce,
se occtilta tristemente,
extranha prece.

Guarda escondido a um canto da choupana,
Dois corações mui fortemente unidos,
Rubros, sangrentos, palpitantes, vivos,
Dois corações feridos !
E até hoje,
Sob trancas
Apparece a
Aquelle par

á luz da lua cheia,
de flores odorantes.
vagar na matta virgem
de amantes ...
^edra

de Bd^^SÍ d"SS^Í

L^aóraL

* M°' « ***#*> federa, na Delegacia Fisca-

Primeiros viajantes do Amazonas
SÉCULO XVI1
U\ ssegurado no mundo civilisado o descobrimento do Brazil
pelos portuguezes e de
W^y outras terras da America pela coroa da Hespanha, as demais nações europeas, despeitadas por essa preferencia legitimada, e aguçadas pela cúbica, á vista das narrativas exageradas das riquezas que diziam ali existirem, destacaram diversos aventureiros que de
varias partes da Europa, armando seguras embarcações, sabiam a
piratear os mares e a visitar as costas do Continente descoberto.
Já antes disso, com o fim de regularisar os descobrimentos e conquistas das índias
pelos portuguezes, discriminando-as das outras terras na America, de que os hespanhoes
já se achavam de posse, o Pontífice Romano Alexandre VI, cuja autoridade naquelle
tempo era o arbitro das nações christàes do Occidente, determinara,
bulla de 4 de
Março de 1493, que o mundo descoberto e conquistado fosse divididopelaem dois hemisphenos, por uma linha imaginaria de Norte a Sul, ficando o Occidental á Hespanha e o
oriental a Portugal.
Não havia então soberano christào que ouzasse insurgir-se contra uma determinação
pontifícia ('). Entretanto, se elles não apparelharam, por sua conta as esquadrilhas que
saiam-lhes dos portos, com o fito no corso e em novos descobrimentos, nem
isso
deixavam de auxiliar indiretamente os armadores e multiplicar repetidamente asporconcessoes de cartas de marcas. Foi Francisco I, de França,
quem deu a esse respeito o grito
de alarma: «O mar é de todos», disse elle.
Houve então uma multidão de navios e navegadores
que, infestando os mares,
chegaram até ás costas da Amazônia, em viagens tào suecessivas, como contestadas',
levando para a Europa narrativas surprehendentes
que pareciam fruetos da imaginação,
ouvidas da bocea de outros pilotos, com o fim de entreter as ambições dos
que^podíam
em
novas
empreitadas.
gastar
Foi a edade de ouro dos corsários. A pirataria no alto mar, tornou-se um meio de
vida; travaram-se verdadeiros combates no Oceano e a machadinha de abordagem fazia
baldear, de uns para outros navios, as riquezas dos mundos descobertos.
O celebre e riquíssimo armador francez Joáo Ango, mais tarde Visconde de Dieppe,
fez-se salientar pelas aventurosas emprezas dos seus capitães, cujas façanhas chegaram a
intimidar os próprios soberanos de Portugal e Hespanha,
que reclamaram, por meio das
relações diplomáticas, contra esse ouzado atravessador,
que no alto mar interrompia o
transporte regular das fortunas das coroas e os primeiros traços administrativos das novas
colônias.
O rei de França, a quem foram dirigidas estas reclamações,
prometteu providenciar, cassando as cartas de marca concedidas ao temeroso armador; mas os
piratas cominuaram por sua conta, cem mais ouzadia, na infernal empreza, até
parecendo resolvidos
a estabelecerem-se nas terras dos pirateados.
João Affonso, cognominado o Francez, porém de nacionalidade portugueza, esteve
em serviço do riquíssimo armador de Dieppe e, conhecedor das derrotas dos
pilotos da sua
pátria, de cujas viagens ao Brazil havia sido algumas vezes companheiro, facilmente dirigiu
navios piratas para as costas do Novo Mundo, sendo,
porém, fácil de contestar a sua viaao
Amazonas,
cuja noticia parece apenas ter ouvido da narrativa falsa de algum
gem
companheiro.
(1) Vide tratado de Tordesillas em 149
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' faVOieudas Pelas lntn8as e trab,L^° de Az^'d°' está vinculado
o

————_^_—

(2) Escudos de Historia IV.iv..tsj
pags. 223 e 22,.
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Ravardière voltou ao Maranhão onde, depois de vencido
• levado preso para Lisboa, sendo encarcerado, durante três annos,pelos portuguezes. foi
na Torre de Belém,
donde sahiu devido á influencia de altas personagens da sua
Voltando á França, serviu como almirante da frota dospátria.
protestantes da Rochéllà
fallecendo com 6o annos de edade em 163 1.
(3)
Em 1637, dois leigos franciscanos, frei André de Toledo e frei Domingos de Brieda
vieram por ordem superior acompanhando a expedição do capitão
[oão de Palácios, a qual
tinha sido organizada em Quito, com o fim do descobrimento e catechese
do Amazonas.
de
Palácios
e
grande parte do pessoal da expedição foram mortos, no rio
^ João
Aguanco, pelos índios e n cabe 11 ad os. Os franciscanos, salvos daquelle
morticínio
continuaram a viagem até ao Pará e dahi dirigiram-se ao Maranhão, á easa do
governador
do Estado, Jacome Raymundo de Noronha, a
deram
noticia
da
viagem que acabaquem
vam de fazer.
1
Foi, devido a essas informações, que aquelle
governador portuguez mandou preuma
expedição
parar
que foi julgada na colônia como um acto de temeridade.
O próprio governador queria ir em pessoa commandar a arriscada empreza, mas
foi dissuadido de tal intento pelos conselhos dos
principaes da terra, e até porque não
o
tempo da sua ausência, nem prever a serie de acontecimentos, talvez
poderia precisar
funestos, para a nascente capitania, com a nomeação de substituto no seu logar.
'quein
Procurou, entre os officiaes portuguezes,
por maior valor e maior somma
de ouzadia lhe parecia capaz de emprehender e levar a bom
êxito a arriscada tarefa. Foi
led.ro Teixeira encarregado desta missão, sendo nomeado capitão-mór e
general do Estado
com plenos poderes para tudo decidir com independência de accão na espinhosa
e delicada
viagem que ia emprehender.
Foram nomeados : como seu mestre de campo, o capitão Antônio de Azambuja •
como sargento-mor Felippe Contrim ; e como commandantes da forca de infantaria
que
levava, os capitães Pedro Favella e Pedro de Abreu.
A expedição sahiu de S. Luiz para Belém em 25 de
julho de 1637 e, tomando
alguns contingentes de força armada em Belém, seguiu
para o Tocantins, indo nas praias
de Lameta apparelhar novas embarcações e tomar ali reforços
dos indios, que passavam
ser
os
valorosos
mais
e os mais leaes companheiros de todas as tribus existentes no
por
Amazônia.
(3) Veaux, companheiro do aventureiro Riffault, tendo conseguido provocar o interesse de Henrique
i\ pela oceupaçao das terras abandonadas
portuguezes, dera ensejo a que Daniel de La Touchc e Francisco de Kasilly senhores da La Ravardièrepelos
e RasilK- se viesseni installar em ij.94 na «Ilha Grande»
que
passou a ser S Luiz do Maranhão, bem acolhidos pelos Tupinambás. Dahi explorando ao longo da costa
passaram as aldeias de Cumà e Caeté, e com um reforço de indígenas se
ás águas do Gram-Pará*
"'
indo ter em 1613 aos nos dos Pacaiares e Parisop, conforme foi relatado passaram
capuchinho Ivres dTivreux 'a
pelo
nao se sabe ao
em que parte do Tocantins assentou La Touche os seus arraiaes, mas suppõem-.se
que
sua exploração certo
internou-se pelo Pacajá.
[
As memórias de Ivres dT.vreux e Cláudio dVYbbevilIe
que também vieram de Franca com Ravardière
apesar de mverosimeis em certos
sào
entretanto dignas de apreço pelas informações que revelam
pontos,
colhidas dos naturaes.
'
Não demorou mais que um anno Ravardière nas terras
paraenses, pois que em 1614 era obrigado a
correr em auxilio da colônia de S. Luiz ameaçada da approximaçâo
dos portuguezes vindos de Pernambuco
l oclos conhecem perfeitamente os incidentes dessas
luetas entre os portuguezes e lrancezes
nas quaes a (rente de Ravardière e Du Pratz se apresentaramprimeiras
a combater primeiramente [eronvmo de Albuquerque e Diogo ue Campos em Guaxinduba e mais tarde contra Ravardière, [eronvmo de Albuquerque e
Alexandre de Moura, governador
geral da armada e conquista, resultando a capitulação de 3 de Novembro
de 10.5 e o domínio definitivo dos
portuguezes nas terras do Maranhão.
Durante o periodo do armistício e após a capitulação, o
procedimento de Ravardière (oi de extrema
tida guia e gentileza transmittindo aos
informações
valiosas e mappas da região do norte faciliportuguezes
ando assim a Alexandre de Moura levar avante a colonisação do extremo norte,
como se achava encarregado
\). Uaspar de Souza, governador geral do Brazil.
_ ^ A1 Francisco Caldeira de Castello Branco, com o titulo de capitão-mór, descobridor e primeiro conquisu.dcr do Amazonas, (01 conhada a valorosa empreza,. deixando o porto de S. Luiz em 25 de Dezembro
de. Km, com três navios e trezentos homens, entre os
quaes os officiaes Bento Maciel Parente Pedro Teixeira _ edro da Costa Favella, Avrcs Chichorro,
Jacome de Noronha, Pedro Baião de Abreu e Feliciano
uoeino de Carvalho, e como piloto mór Antônio Vicente
Cochado.
Em fins de Janeiro ou principio de Fevereiro de 1616 entrava a
pequena Trota nas águas do Guaiará
t na ponta de terra, após chamada «do Castello», era collocada a
pedra fundamental desta cidvJ : com a
construcção do forte «Prcsepe» levantado
Caldeira.—H.
Santa Ros \
por
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Partiu Pedro íeixeira daquelle porto, em 28 de Outubro do mesmo anno,
com
45 canoas de voga e mais de mil homens, incluindo 70 soldados e os officiaes
já nomeados a exeepçao do mestre de campo
medo,
recusou-se a seguir, sendo substique, por
tmdo pelo brazileiro Bento de Oliveira, filho do Estado de Pernambuco,
no posto'de
coronel.
Devemos aqui consignar que o destemido frei Domingos de Brieda
com os seis
soldados que Unham vindo de Quito, regressaram nessa expedição,
tendo o governador
de
Noronha
enviado
frei André de Toledo, companheiro daquelles, ás cortes de
Jacome
Lisboa e Madnd, para dar noticia daquella viagem ao Amazonas, como
um ultimatum
a
desoccupaçao
dos
extrangeiros,
para
que por ali ainda houvesse.
Pedro Teixeira gastou dois annos e
quarenta e quatro dias naquella espinhosissima
viagem de ida e volta.
t
Os primeiros quatro mezes passaram-se entre fadigas,
e desalentos: muitos
índios haviam morrido e alguns outros desertado; a viagem perigos
resentia-se da falta de pilotos e práticos do no, pelo que, desconhecendo melhor caminho, muitas
vezes eram obria
vencer
maior
correnteza,
gados
á força de sirga e valor de remos.
Receando o completo abandono da
gente ou a revolta na tropa que levava, lemorou-se Pedro Teixeira, em Fevereiro de 1638, de mandar adeante
oito canoas tripoladas
índios
mais
seguros
e
leaes,
sob o commando do coronel Bento de Oliveira que
pelos
como brazileiro, conhecia a lingua dos indios e tinha sobre elles
grande influencia '
Com isto o capitão portuguez conseguiu, nao só estimular a sua
gente, como
estabelecer uma avançada para reconhecer o terreno e estudar melhor
as passagens, assi<*nalando assim o caminho a seguir.
^
Em 5 de Julho de 1638 chegaram á foz do rio Aguarico, onde
tiveram afortuna
de admirar as lindas praias; em
que João de Palácios fora assassinado. Sem duvida temendo eguaes tragédias, ou com o fim de evitar a falta de
mantimentos na expedição
ledro Íeixeira, estabeleceu naquella
praia um destacamento, onde deixou a maior parte
da gente que levava, sob o commando de Pedro Favella. com assistência
de Pedro de Abreu
Continuou elle a viagem com diminuto
sempre nas beiradas os vespessoal,
tigios deixados pelo destemido Bento de Oliveira. procurando
• ¦ . Em y yyy° eheg.u Pedro Teixeira a Paga mi no, povoacão hespanhola sueita a
de Qmto e distante dessa cidade 8o léguas. Viu com satisfaecão
jurisdicção
no porto
as canoas de Bento de Oliveira
que deixara o rio, com a sua correnteza fortíssima, para
continuar a viagem
por terra com a gente que o acompanhava.
Pedro íeixeira demorou-se ahi apenas o tempo restrictamente
necessário para o
descanço dos seus companheiros de
jornada, depois do que continuou a viagem para
Baeça, outra povoaçao hespanhola, onde
alcançar Bento de Oliveira, o intrépido
julgava
batedor daquella aiTiscadissima campanha.
De Pagamino a Baeça gastaram cincoenta dias de viagem, encontrando
nesses losempre
bom
acolhimento
e renovação de viveres e outros confortos
gares
LB,e mais favoreceu a Pedro Teixeira em realizar, com bom
êxito
rJAC,rCUmStanCÍa
tao difficihma empreza, foi estar o reino de Portugal nessa época sob
o dominio de Heso
panna (i5X0—1640),
que fazia com que hespanhoes tratassem a portuguezes quasi
como compatriotas; e sob esse ponto de vista devemos encarar os signaes
de amizade e
a somma de soecorros que prestaram as
povoações e cidades do vice reino do Peru ao
destemido redro íeixeira.
Baeça foi a comitiva portugueza recebida com as mais significativas
Em
demonstrade
apreço
maioraes
da terra e tratada com o mais fidalgo acolhimento, durante
çoes
pelos
os oito dias em que Ia estivera.
Proseguindo a viagem no dia iq de Outubro, chegou Teixeira
á
lupas, onde encontrou o commandante da vanguarda Bento de Oliveira, povoacão de
que se achava
am aguardando a chegada do chefe,
para entrarem juntos triumphantemente na cidade de
Quito.
Efetivamente, por aviso rxebido ahi da Real Audiência
pelo seu presidente Dom
Affonso Peres de Salazar, Pedro Teixeira deveria esperar, á meia légua
de Quito, na egreja
de Nossa Senhora de Guapulo, a commissão composta de todas
as autoridades da
cidade, encarregada de receber a comitiva, com o maior apparato de
festa e respeito
De Pupas marcharam os dois chefes até ao logar indicado
para o inicio dis fXstas
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e dahi entraram na cidade de Quito cercados de um cortejo magestatico e de uma
solemnidade até então desconhecida naquella região central.
O Conde de Chinchon, que era o vice-rei,
por aviso que teve, felicitou a Pedro
leixeira e, por ordem sua de 14 de Novembro, mandou
que nada faltasse para a viagem
de regresso daquelle valente capitão portuguez.
Levantou-se entre a população bespanhola, ali residente, o mais caloroso
enthusiasmo para acompanhar os denodados viajantes em sua volta até Belém e
Maranhão
-porém o vice-rei deu para isso licença a bem
poucos, entre os quaes a frei Christovam da
Cunha e frei André de Artieda, além de quatro religiosos da Ordem dos Mercenários
encarregando aos dois primeiros de escreverem minuciosamente o extenso roteiro
que
seguiriam, depois de estudos já feitos anteriormente na subida,
para remetterem esses roteiros ao rei de Hespanha e Portugal e ás autoridades coloniaes dos
dois
então unidos
Effectivamente, existe a esse respeito uma obra de Christovam paizes
da Cunha intitulada
Novo Descobrimento do Amazonas, que é até agora um bom repositório
dos ractos
históricos daquella época e que foi por muito tempo manuseada, como melhor
guia de
viagem ao magestoso rio.
Em 10 de fevereiro de 1639, Pedro Teixeira deixou
Quito, tomando o caminho
da cidade de Archidona como o mais curto e evitando assim a longa caminhada
que
tinha feito por Pagamino, resolução esta que foi tomada
informações
fidedignas que
pelas
tinha obtido de pessoas conhecedoras do logar. Dahi
passou-se a pé ao rio Napo o que
fez em um só dia e, embarçando-se nas suas canoas
que abi estavam, por aviso antecipado, desceu o Napo até á foz do Aguarico e dahi até ao ponto em que ficara Pedro Favella nas terras pertencentes aos indios encabellados, assim chamados
pelos castelhanos
causa
das
longas
cabelleiras
usavam.
por
que
Na ausência da comitiva, Pedro Favella conseguira formar um acampamento
obtendo dos índios o necessário alimento e trabalho
gratuito; porém, as intrigas dos colonos e a morte de três indios pertencentes á expedição e
que foi classificado como assassinato imputado aos encabellados, fez que o commandante do destacamento se
revoltasse
contra aquellas tnbus, juncando de cadáveres as suas aldeias e aprisionando outros
que
foram constrangidos a preencher os claros no
teria
de
retroceder
pessoal, que
ao Pará
Foi a nodoa de sangue naquella patriótica expedição. Pedro Teixeira, em vez
de
reprehender o seu official por aquellas scenas de crueldade, elle mesmo animou-as,
repetindo o morticínio contra as inerii_.es tribus.
Entretanto, foi extraordinariamente favorável aos futuros destinos do Brazil o
epilogo daquella sanguinolenta victoria. Pedro Teixeira lembrou-se das cartas-patentes
que
tinha levado para tomar conta daquellas terras, em nome de seu rei,
pelo que fez assem
tar na margem do rio do Ouro o marco limitrophe das suas conquistas,
ceremonia que
foi testemunhada pelos officiaes e religiosos da sua comitiva e
determinou ali o
assentamento de uma povoação portugueza, como limite extremo que
do futuro continente
brazueiro.
EJ um; facto tão importante para a nossa historia
geographica, que não nos furtamos ao prazer de aqui transcrever o velho auto de installaçao,
trazido até nós pelos colleccionadores de documentos congêneres:
«Auto de posse:—Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo cie 1639
aos 16 dias do mez de Agosto, defronte das bocainas do rio do Oiro, estando
ahi Pedro
leixeira, capitao-mór por Sua Magestade das entradas e descobrimento de
Quito e rio das
Amazonas; e vindo já de volta do dito descobrimento, mandou vir
perante si capitães,
alferes e soldados de suas companhias, e
presentes todos, lhes communicou e declarou
que elle trazia ordem do Governador do Estado do Maranhão, conforme o regimento
que
tinha o dito Governador de Sua Magestade,
nesse
descobrimento
escolher um sitio
para
melhor
lhe
que
parecesse para nelle se fundar'povoação; e porquanto aquelle em que de
presente estavam lhe parecia conveniente, assim em razão do oiro de que havia noticia
como por serem bons os ares e haver campinas
para todas as plantas, pastos de gados e
criações, lhes pedia seus pareceres,
por terem já visto tudo no descobrimento e no rio :
e logo por todos e cada um foi dito
que em todo o decurso do descobrimento nò.o havia
sitio melhor, mais accommodado e suficiente
para a povoação do queaquell. em que
estavam, pelas razões declaradas : o
que visto pelo capitão-mór, era nome de El-llei Fe-

104

ANNUARIO

DE BELÉM

lippe IV, nosso Senhor, tomou posse pela Coroa de Portugal do dito sitio e mais terras,
rios, navegações e commercios, tomando terras nas mãos, lançando-as ao ar e dizendo em
altas vozes :—Que tomava posse dessas terras e do sitio em nome de El-Rei Eelippe IV,
nosso Senhor, pela Coroa de Portugal. Se havia quem á dita
posse contradissesse ou tivesse embargos que lhe pôr, ahi estava o escrivão da jornada e descobrimento
que lhos
receberia; porquanto ali vinham religiosos da Companhia de
Jesus, por ordem da Real
Audiência de Quito, e porque eram terras remotas e povoadas de muitos indios, não
houye_ por elles nem por outrem quem lhe contradissesse a dita
posse :--pelo que eu
Escrivão tomei terra nas mãos e a dei na mão do capitão-mór, e em nome de El-Rei
Felippe IV, nosso Senhor, o houve por mettido e investido na dita
_
pela Coroa de
Portugal, do sitio, terras, rios, navegações e commercios referidos,posse,
ao qual sitio pôz o
capitão-mór
nome
a Franciscana, do que tudo eu Escrivão fiz este auto de
por
posse
que elle assignou. Testemunhas que presentes foram—o coronel Bento Rodrigues de
Oliveira,-o sargento-mór Felippe de Mattos Cotrin,
o capitão Pedro da Costa Favella,
— o capitão Pedro Bavão de Abreu,—o alferes Fernão
Mendes Gago,--o alferes Bartholomeu Dias de Mattos,—o alferes Antônio Gomes de Oliveira,— o ajudante Maurício de
Aliarte,--o sargento Diogo Rodrigues,- o almoxarife de Sua Magestade Manoel de Mattos
de Oliveira,—o sargento Domingos Gonçalves, -o capitão Domingos Pires da Costa, os
quaes todos aqui também assignaram : e eu João Gomes de Andrade, Escrivão da jornada,
o- escrevi».
^ Foi, por assim dizer, a extraordinária viagem de Pedro Teixeira, em tão propicia
occasião, que determinou a grandeza territorial do nosso
paiz; sem isso, as possessões hespanholas do Pacifico teriam avançado para o Amazonas a dentro, vindo talvez assentar
tendas, junto das margens do Atlântico.
Batidos os Encabelíados, firmado o dominio da coroa
nessa região,
Pedro Teixeira continuou a viagem pelo Amazonas, admirando aportugueza
magestade e a frescura
das suas mattas, terras cheias de futuro e montanhas
presagiadoras da grandiosa pátria que
dali deveria nascer. Navegava sempre distante de terra, com receio dos selvagens
que por
ali habitavam, e aportava nas aldeias, somente
obter
e
noticias
sobre
as
para
provisões
localidades visitadas.
Viu extensas praias de areias, muitas vezes frutíferas e cheias de outros metaes,
conforme cita Christovam da Cunha florestas cheias de madeiras
preciosas, de rezinas e
óleos de valor; viu animaes de novas formas e classificações desconhecidas,
exubepeixes
rantes e de tamanhos consideráveis; viu por toda a
parte mulheres e homens nus, tendo
na cabeça e nos artelhos dós joelhos, na cinta e nos collos vermelhos, variegadas collecções de pennas das bellissimas aves que triumphantemente revoavam de um a outro lado
do rio.
^ Offuseados por tantas bellezas, envolvidos em tantas riquezas naturaes, os companheiros de Teixeira só cuidaram que estavam sós e pobres, quando iam a chegar na
foz do rio Negro (4) que, pela largura do estuário, pareceu-lhes ser a entrada da barra de
Belém. Reclamaram, então, as recompensas dos seus serviços,
prevendo a miséria que os
esperava, a exemplo de anteriores companheiros de iguaes feitos;
quefiam que o capitão
lhes concedesse o aprisionamento dos indios para seus escravos,
que cada qual reclamava
em maior numero, contando por elles os extraordinários serviços
que tinham praticado.
Devido á grande prudência de Pedro Teixeira e aos conselhos dos religiosos seus
companheiros, abortou a conspiração que teria, sem duvida,
por tenebroso fim o assassinato do chefe e o mallogro da expedição quasi a findar.
Confiados nas promessas do seu chefe, os expedicionários continuaram a viagem
da descid? pelo Amazonas, chegando a Belém no dia 12 de Dezembro de 1639, onde
novos serviços á pátria e ao rei os esperavam, com o fim de impedir as invasões extrangeiras e assegurar as conquistas luzitanas naquella região.

(4.) Os nomes de rio Negro e rio Madeira, como são conhecidos, até hoje, esses affluentes do Amazonas, foram dados pelo capitão Pedro Teixeira, perdendo assim os nomes
gentilicos, que possuiam.
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Pedro Teixeira (>) foi pouco tempo depois designado para dirigir a capitania do
Pará, onde continuou a servir lealmente, e não nos consta que a elle e a seus companheiros coubessem outras recompensas, em paga da empreza que tão assignaladamente tinham
levado a cabo.
Após esses exploradores de terras e de riquezas, vieram os «exploradores de almas;;,
grandes e pacíficos missionários de Christo, que se muniam não só da imagem do crucificado e do seu breviario, mas de instrumentos de observação scientifica, reconhecendo as
zonas por onde passavam, levantando as suas cartas geographicas, escrevendo noticias
circumstanciadas sobre o continente descoberto, que foram as primeiras a serem divulgadas no mundo culto. Eis o que, a seu respeito, escreveu o notável historiographo Henrique Santa Rosa, em uma das ultimas conferências pedagógicas de Belém.
«Os jesuítas, aos quaes é impossível negar a obra meritoria que realizaram
pela catechese dos indígenas da America do Sul, embora contra elles muitas vezes se insurgisse
os próprios colonos, como mais tarde teria de persegüii-os a acção do governo, levavam
a sua acção salutar e civilizado ra aos mais recônditos extremos das regiões do Amazonas.
F impossível deixar de recordar como figuras proeminentes dentre elles: o padre
Luiz Figueira.-¦ evangelizad.ò.r dos indios do Xingu, de onde seguiu para Lisboa em busca
de outros religiosos, dos quaes em seu regresso, e quando naufragados já nas águas do
Guajará, em frente á bahia do Sol, onze foram com elle arrastados'até á ilha de Joannes
e ahi exterminados pelos Aruans; o padre João de Souto Maior que iniciou, com Gaspar
Fragoso, as missões da Companhia, tentando iiifructiferamente a catechese dos Nheengaibas e passando 18 mezes entre os indios do Pacajá; finalmente o vulto grandioso da
tribuna portugueza, o padre Antônio Vieira, que teve de arrostar a odiosidade dos
procolonos
tomou
em
favor
liberdade
da
dos
indios,
expoliados
prios
pelo partido que
em
suas lavouras e escravisados além dos prazos dos resgates.
Ficaram memoráveis as numerosas missões que instituiu entre os Cambocass
Mapuazes, Mamavanazes, A najás, Guajarás, Tupinambás, Tapajós, Tucujus e outras tribus
e a surprehendente adhesão que lhe prestaram, submissos e convertidos, os mesmos
Nheengaibas e Aruans, que se mostraram rebeldes á catechese de Souto Mayor.
E não foram somente os jesuítas, mas também os religiosos do Carmo edas Mercês,
como os capuchinhos de Santo Antônio, Conceição e S. José, efficazes collaboradores da
grande obra de civilização, de que deixaram para memória attestados que se perpetuam
em nossa historia.
Não nos passe esquecido outro religioso que por esse tempo evangelizava entre
os Mouras do Solimões, o padre Samuel Fritz, cognominado Apóstolo do Amazonas,
que, descendo em 1689 o rio, confeccionou um dos primeiros mappas- geographicos da
região, e, em virtude da maneira de expressar-se sobre os limites das terras portuguezashespanholas, foi tido como espião, e obrigado a regressar pelos mesmos caminhos
por
onde viera.»
Eis, resumidamente, a historia dos primeiros viajantes do Amazonas :
grandes
homens, grandes tyrannos e grandes victimas. E se a historia deve um culto a todos
os antepassados, quaesquer que fossem os actos por elles praticados, deixamol-os citados
nestas paginas, reclamando para elles a consideração e a estima da posteridade.
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(5) Pedro Teixeira não chegou a tomar conta do governo da capitania do Pará. Tendo sido nomeado
para isso pelo governo hespanhol, e tendo sido, nesse mesmo anno de 1640, declarada a independência de
Portugal, teve o illustre soldado escrúpulos de cumprir uma nomeação, que já não era de governo legal.
Atacado por enfermidades, contrahidas na gloriosa viagem ao Alto Amazonas, havia resolvido ir
procuraK
lenitivos á saúde nos ares pátrios, e também para fazer valer os seus serviços. Já prestes a partir
para a Europa, surprehendeu-o a morte em Belém, em Junho de 1641.
«Pedro Teixeira Molato (como parece ter sido o verdadeiro nome do nosso heroe) não deve ser confundido com o cosmographo portuguez Pedro Teixeira de Albernas. Nasceu em Castanheda em 1570,
da cidade de Coimbra», {Relação da Viagem de Pedro Teixeira, em Boletim da Sociedade Geographicaperto»
de
V
:.
&
Madrid).

Lenda de Nhamundá (*)

¦4

Quando eras pequenino,
E no teu berço de ouro,
Armado sobre um thesouro
Que só o Sói tem assim !
—Filho de um Rei—
purpurino
Eras mais alvo que a aurora,
Que a Luz, o orvalho que irrora
Os roseiraes de um jardim !
Brincavas por entre as minas
De pedrarias sem fim,
Reino de ouro e marfim,
Como a tenda de um Sultão
E louro como as boninas,
Corridas por entre a relva
E te mettias na selva,
Como o filho de um Leão !
Cresceste! —Fauno adorado
Eras o Deus da Floresta
E recebido com festa
Por parte de toda gente !
Naquelle Reino encantado,
Donzella, quasi menina,
Em forma d'uma Collina
Vivia, meiga, innocente.
Travesso, então, como eras,
Beijaste-lhe, um dia, os pés
E volúvel, como és
Não viste o mais que se deu
Ella vestida de heras,
Toucada de violetas,
No meio de borboletas
Após teus passos correu !

(*.) Rio d'aguas negras, afluente Occidental do Amazonas, em cuja ioz, segundo a lenda, viu Orellana
ambas as margens ao Estado do Pará, por posse imme;
moi iaiaZ°naS'
° Pertenceni
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Como fizeste ás demais
no curso do teu caminho,
—Todo franjado de arminhoNão lhe volvestes um olhar !
Entre gemidos e ais,
Volveu a pobre Donzella,
A mais querida e mais bella
Daquelle regio solar !
E definhada e em pranto,
A m a rgu ra da, sentida.
Querendo pôr termo á vida,
Ia a Donzella a morrer !
Mas, um dia por encanto
De uma força estranha e forte
Foge da dor e da morte,
E quer luctar e viver !
E ouvindo queixas, também,
De outras Collinas visinhas
Que enganado tu tinhas
Com doces beijos de amor;
Ante o acerbo desdém
Uma terrível vingança
A todas propõem ! E lança
A sorte sobre a tua côr !
E a sombra toda da matta,
Triste, sinistra, pesada,
Corno uma noite fechada,
Pelo teu corpo cahiu !
Não mais a luz te retrata,
E cego, tonto, ás escuras,
Em vão o dia procuras
E o Céo jamais se te abriu!
Millenios vivestes assim
Dentro da noite a correr,
Cego e louco, a padecer
Dessa tortura o rigor,
Té que um dia, té que emfim,
Numa clareira formosa,
Surgiste á Luz radiosa,
Mas...,—era negra a tua côr!

Cumpriu-se, assim, o castigo:
— A treva entrou-te no seio!
E tu pensando que és feio
Ser branco, talvez o queiras !
Mas deves ter bem comtigo
Que, dspresando as donzellas,
Amastes outras mais bellas :
As Amazonas guerreiras !
_ /

Lsarvavío.

Topographia de Cametá em 1836
Suas producções e outras lembranças
iPifjr|omo

de uns apontamentos do saudoso Padre Franco estes traços
topographicos
da
b
[
então villa de Cametá, em 1836.
'
^^fô
™rSn
, Ay4rl0y
outros informes que em 1899 me deram D. Maria Tucura
J0™ Meados,
e si Kaymundo da Trindade,
e agora os srs. coronel Manoel Pedro d'A Dias
professor José Raymundo Furtado de Mendonça e capitão Marciano Soares três
preciosas
lel.qmasque nas restam de uma
toda
extincta.
geração quasi
A actual cidade que pouco tem augmentado
materialmente nos extremos e fundos
Cr"S- "f lnrt£ n°, IÍUOral
Gahidas da ribanceira* de fôrma que mal sé
•
Pelas
tf^Tt
pode fezer ligeira ideia do que fora outrora a villa, uelo lado do rio.
lusos antigos limites, naquella época: Pelo Norte, a
travessa Dr. Ignacio Moura;
a
Dumonl; (2) e pelos fundos um caminho, com mais de uma
iyy° y'
^^/antos
C°"hec!do entSo Pelonome de
rifa, annos depois alargada, ora occupada
;,¦
Dela r
,?%
Novmhro- interrompida pelo centro da
3
•
praça Deodoro da Fonseca, que se
f-oLiy
communicava com as travessas
que cortavam a villa.
°m° SC Vê? álea em Pecluena> entretanto continha uma
•
f „™ 1
população superior a
6 P0SSl"a "aS
^ e T ruas luxuosas e bellos Predfos terre°s e sobradados,
esnndn 1?7' ""' desmoronados>
y
outros> meio demolidos e, ainda outros completamente
desappi-ecidos
Os .seus arredores eram bastante
povoados.
™dia?õf
fóz.do &™#
maiÍó havia ™a olaria que servia
para
icíinai sal, pieparar cal de,da mariscos ribeirinhos
refinnrÍT
^"cca e
loucas de barro
'
t!o mopéAricnrá existiam
snr-,,yyS-Amai'Sens
sucai movidos a vento e com reprezas d'agua. grandes cannaviaes e dois engenhos de asmen°S
.favorecida (,? fo"™a trabalhava, quer na villa e subúrbios, quer
no in JL?!£f ,"Un;C'pi°1'€f res,.liOS,d£ ^clióca, capim, laranja e diversos outros, e
em des II r ,
é°S dC pataUà' CUma,'Ú' CaStanha' banha de cacau> e oleo
de cc£h|a"
'
indisti,lcta', el\te cultivava carrapato, café, milho, anil, tabaco, algodão,
arroz ci-E"?^0
'
'a ^ í^-em trabalbava em cui;ls e taquarys pintados com rara
perida iiní
?
Ste' a
co"fecdo"ava panno grosso e fino, custosas redes
'
e ', h
fl
I10'
%
nia°'
hcy fazia ex«Hentes tintas da casca do
V„;;,„ ,
piquiá e outros vegetaes; fabrimanàioc*> secca e de tapióca, em
grande escalla, beijús de diversas especies nl n, td
CT t,odoo.d,esvel?; dedicava-se em
plantações de laranjeiras diversas sohlml ?nUelfS
a amadaS !a-an|U1ia,s te G"wtó> abacates>
abacaxV-S tantos e tantos
outro
outios saboiosos
s Io,™ffructos
seria
>enfidonho enumerar.
que

mm

^'^
^ appdlid,? P6' haver M Pom da ™" da «sa do ceiebrc portí.t.-è^™l-i8tVd^XSn
•
7
P'"?
^u o reme de frajitero a um cavallo, sendo
taense a^ta:?9 ^
por isto castigado pelo povo carne(2) EmT85 5--betco do fltáto/o.
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O commereio florescia e a industria e agricultura tinha vida real.
Pena é que em nossos dias, estes meios de preciosas riquezas, verdadeiramente proprios, tenham desapparecido em sua quasi totalidade pela indolência da maioria dos habitantes da zona que só se empregam na extracção da gom ma elástica.
No littoral, a partir da praça Republica, (3) em direcção á foz do rio dessa época
a nossos dias, muitas braçadas de ribanceira aluíram pela impetuosidade da correnteza do
nosso formoso rio Tocantins, levando a metade da rua São Bernardo, na parte Norte, que
tinha uma fila de casas cobertas de palhas de bussú e muitos bons prédios com quintaes
para o rio, plantados de caféeiros, canelleiras, coqueiros e palmeiras; rua esta que ia desembocar na travessa hoje chamada José Bonifácio, (4) cinto da casa em que está o estabelecimento commercial do sr. Carlos de Vasconcellos.
Essa faxa de ribanceira, a excepção de uma ponta saliente de terra que se mettia
muito pelo rio, ao Norte da referida praça Republica, seguindo o mesmo rumo, littoral a
fora, guardava, mais ou menos, a mesma linha.
Nas visinhanças em que se encontra hoje o curro publico, (5) corria o igarapé
Vacca maijó, limite, pelo Norte, das terras patrimoniaes dos officiaes da Câmara do Senado
que lhes foram concedida pelo Donatário em 27 de Maio de 1713.
Abaixo do logar Lampadosa, entre os esquecidos e extinetos sitios Tapicurá e Cidade, (6) estava a Barra, uma espécie do Fortin, em uma ponta de terra que avançava naturalmente muito fora. quasi ao meio do rio, atalaia da villa, em que se achava assestado
um pequeno parque de artilharia ligeira, que salvava nos dias de datas nacionaes e servia
para trocar signaes com a alfândega, ás approximidades e passagens das embarcações que
sulcavam a nossa artéria fluvial.
O igarapé Vacca maijó nascia no grande cavado ainda existente no terreno fronteiro
á casa do sr. major Antônio Gomes Coelho (antigo caminho da Aldeia). Desse igarapé
ignorado de muitos, resta o leito secco, ainda profundo e largo atravessando o fim da rua
15 de Novembro, (7) já extra-raia da prisca villa.
A outra metade subsistente da rua São Bernardo, (8) hoje São João Baptista, morria na
testada da praça das Mercês. Ao lado opposto da praça erguia-se o grande convento dos
Mercenários, (9) hoje completamente desapparecido. Estes frades oecupavam todas as terras
próximas do seu convento, de sorte que não tinham visinhos pelo lado do rio. Por traz
do convento passava uma travessa chamada Medeiros, (10) appellido de um vereador que
nella tinha casa de moradia.
Nos fundos dos prédios em que residem presentemente os srs. tenente-coronel
Luiz Ferreira Alves de Carvalho, tenente Antônio Farias, senr.a Lobato, dr. Silva Miranda,
coronel Basilio Mendonça, não havia propriamente ribanceira, mas uma lomba larga de
terra que descia em rasso, desdobrando-se em várzea e se apoiava ao collo de alvissima e
extensa praia, em que se espalhavam verdejantes coqueiros e oultras palmeiras equatoriaes,
dando por ellas sombreado e de que se aproveitavam as lavadeiras captivas no ardor da
canicula.
(3) Em 1835—praça da Matriz.
» —travessa dos Prazeres.
(4) »
» —nesse logar estava a olaria hoje desapparecida.
(5) »
(6) Em 1836—havia ali um agrupamento de casas todas cobertas de palhas de bussú.
» —rua do Meio.
(7) »
(8) Esta rua mais tarde veiu a ser soalhada de taboas de acapú a começar da parte sul do sobrado
dos herdeiros de Antônio Alves da Silva até ao canto Redondo, em que está o sobrado pertencente ao tenentecoronel Belmiro de Moraes. No regimen
monarchico, por intervenção do saudoso senador conego
Siqueira Mendes tivemos, antes o cães, depois o paredão que vieram impedir a vertiginosa queda da ribanceira, que já tragava o coração da cidade.
(9) Este convento é lembrado aqui por ter sido ahi que Padre Prudencio, em um momento de desanimo entre os vereadores e o povo em 1835 (Janeiro), se oí.ereeeu na qualidade de 2.0 jujz de paz para organizar a defeza da villa contra cs cabanos. O livro de actas desse anno desapparcceu. O que existe presentemente
a respeito são simplesmente notas particulares. Foi por esse mez, que se d<eu começo a construcção da trincheira que fechou a villa e a salvou de ser tomada pelos cabanos.
Esta trincheira começava á beira do rio, subia o becco do- Reducto, entrava pela rua, hoje 16 de Novenibro, corria pela testada da praça Deodoro da Fonseca, ia ter á travessa Dr. Ignacio Moura, antiga do Reiogio, '.circulava por esta, morrendo outra vez ao pé do rio.
(10) Hoje travessa Dr. Ângelo Custodio.
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Cortavam a villa 10 travessas, (n) 5 ruas, (12) 3
praças. (13)
Nao havia calçamento de espécie alguma, nem iUuminação
publica, nem canalizaçao para águas pluviosas.
1Ztl
Matriz, (14) Mercês (15) e SanfAnna
(16) eram os templos. ('***. ) A e^reia Sim'
Anna que substituiu.a primeira matriz
muito tempo, durante a transformação üe
q
sofheu, ruiu, ha muitos annos, e o lugarporestá transformado em
chão
'
Ia uns q«a".Qta e tantos annos, o
governo da então Provincia mandou officialnrnto
mente ,lançar nesse lugar uma pedra commemorativa
serviria de inicio á construcção
de um edifício em que deveria installar-se uma «escolaquenormal».
^onstiucçao
Não passou isso de boa vontade e de
Os cemitérios actuaes não existiam. projectos.
^ entemmentos> conforme o costume da época eram feitos
no interior das
earrín,
wi.1 LI cio.
As escadas publicas eram três : uma em frente á egreja
Matriz, outra pela testada da
travessa dos Mondongos; e a terceira na travessa do
Jacumd.
P
A vil a se communicava com a Aldeia, Cupijó,
Sumaca, Porteiro, Curuçá ce Viceivacca
na, por caminhos de mais de braça de largura
^uiuça

:j

m

Ultimas tentativas dos cabanos em Cametá
Decorriam os últimos dias do mez de Maio de 1836.
Ignorada a transformação
que se operara em 13 e 14 desse me/ naenniml dn nnccn
"" nUmer° d£ 25° VÍenim ^ °dL e ^Z -lS'ieiendida
pèKíi? pS»do10'S
^
** ^ ^ ^™>
^
que ainlW^^S^ EpS^
Aquelles acontecimentos imprevistos, porém, mudaram
completamente de face o
movimento revolucionário, de sorte
que os cabanos do interior ficir Lios dos
capital, sem noticias nem instruccòes.
isoiatios cios da
Pl"udend° estava *emPre attent°> "*> se descuidava,
e tinha fiéis companheirosPad''e
COD:mandados Por4um «1
peradameSe^sSions tx?£

Saraiva, apresentaram-se ines-

C^rCa<iÍa a CãS'ã> Prendemm Venancio Silva,
João Henrique de I ima Manoel F»r"
, A de
i Mendonça e
tado
Antônio Corrêa de Souza
que se achavam nà Sa eímarrann no
ZmpaZüT

"' Prender Seu Pae' 1UC nâo se ach^a distante do
°menS Para

(12) São Bernardo, Meio, Atalaia,
4c* c j.a
(13) Espirito Santo, Matr.i% e Mercês.
PrÍmÍtÍVa 68re;'a M;UrÍZ enl CObena dÊ Pa,haS de ""'-' «™
P-P-«s nos lados. Era menor,
do queÍtctuí.
(15) Era da propriedade exclusiva da rica familia Daniel Valente.
Nio fi/h narre dn t0nvent0
^
Mercenários, como
dos
se
geralmente
pensa.
°
'Meio
(16) Ficava situada á rua do
linie °rc ,/> Aow^o,
\7m,„ „•,,•- • L.zc
,uio canto com a travessa do
quta
..K-s.no nome.
'
(***) A egreja do Divino Espirito Santo jamais se concluiu
Vri Paia
mr, hei
c >,- ll™ majestoso
Lra
••
,
templo
todo
feito
.
ue
de
v,
quasi a.ku
pedra de cantaria.
cim-iri, Na administrarão
,1
;iulLL
ptara
do inte ideiite
Carlos Redv foi demolia ep s.ias
. „
/
serviram para construções diversrs
pedras,
aemolida,
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Alta hora da noite regressou Arêa conduzindo o pae. Arêa protestou a Saraiva
que seu pae facilitaria os meios para a tomada da villa, com a condição de serem respeitados a sua vida e as das pessoas de sua família.
Para effectuar a entrega, João Manoel dos Passos, Saraiva e Manoel Dias, resolveram que Nazario viesse á villa, pela madrugada de 28, trazer carta do chefe para Jacob Pedro
Borges, vulgo Patacho.
Por qualquer accidente nao apromptou Saraiva a dita carta, que motivou retardamento na viagem de Nazario. Só ás 7 horas da manhã, na occasião de entregar a carta a
este, foi obstado por Manoel Dias que a esse tempo appareceu, advertindo ao chefe que
essas linhas podiam ser a causa da descoberta delles, em Cupijó. E melhor seria entender
pessoalmente com seu amigo Patacho, antes que tomassem a villa.
Foi acceito este conselho, sendo incontinente despachado Nazario, com 10 ou 12
homens que levavam ordem de se collocarem na estrada, em logar bem conveniente, para
evitar a communicacão
com a villa.
_»
Nazario, para dissimular sua commissão, trouxe, para vender, meio alqueire de farinha.
Uma hora antes da partida de Nazario, a mandado do chefe, foi João dos Passos
com um troço de cabanos, ao sitio de Hilário José da Silva, em Pacurijó, prender Francisco Ferreira, que veiu amarrado, sendo solto horas depois.
Chegado Nazario á villa, antes de transpor a trincheira, foi falar á sua filha Antonia Claudina, que, na sua ausência, havia ficado em casa situada no centro da praça hoje
chamada Padre Prudencio. (*)
Em conversa, dissera-lhe que estava para haver grande novidade! E que vinha á
villa vender meio alqueire de farinha e comprar tabaco.
Entrando na villa, além de vender e comprar o que desejava em casa commercial
de João Luiz, entendeu-se com o commandante do i.° Ponto. Falou-lhe que estava com
receio dos cabanos que já andavam perto de Cupijó; e para maior segurança sua e de sua
família, ao sentar da lua, por volta das 4 horas da madrugada de 29, domingo, viria
abrigar-se á trincheira. Por isso rogava ao commandante lhe satisfizesse o pedido, ficando
combinado tudo, conforme os desejos de Nazario.
Em vista de tudo lhe ter oceorrido tão propiciamente, tornou ao acampamento dos
cabanos, no Cupijó, meia hora do dia, indo chegar ás 4 da tarde, entre elles.
Visto o bom êxito da commissão, houve grande alvoroço de alegria entre os
rebeldes.
A's 8 horas da noite, veiu cear em casa de Antonia Claudina, filha de Nazario, o
legal de nome Rufino Antônio que fazia parte dos guardas do i.° Ponto, e que com ella
entretinha amores.
Contou-lhe esta, em muita reserva, o que seu pae lhe dissera horas antes.
Incontinente volta á trincheira e dá disto conta aos seus companheiros de ponto, indo
em seguida á casa do commandante geral Padre Prudencio, levar ao seu conhecimento o
que ouvira de Claudina. O Padre mandou immediatamente tocar a rebate, redobrando de
vigilância todos os pontos, conseguindo reunir um corpo de 600 homens, prompto ao
primeiro signal, para repellir o inimigo.
O inopinado rebate tão accelerado que o padre tinha mandado tocar, espalhou o
temor a tristeza em todos os habitantes, pelas circumstancias em que se achavam,os quaes,
ávidos por noticias, abandonaram os seus lares, enchendo as ruas e praças da villa.
Na mesma hora, sem vacillação alguma, e com a energia de homem de commando, padre Prudencio ordenou a immediata retirada de todas as familias da villa para bordo
do brigue «Cacique» e outras embarcações menores, soltas no porto.
Ordens as mais rigorosas deu aos réus auxiliares mais graduados e, estes, aos seuscommandados.
Não devemos esquecer nestas linhas que Luiz Ferreira de Farias, os Tainhas, e
outros contribuíram para a victoria da causa legal.
E nessa memorável noite de 28 para 29 de Maio de 1836, esses intementes carnetaenses, tao incansáveis quanto cumpridores dos deveres patrióticos, com o seu commanC) Naquelle tempo grande serrado. Até pouco tempo, se via emergindo á superfície
tocos de achas de ae.pú. A eucira, planta do quintal, ainda existia, en 1912.
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t0í Ve¥Í° PClf Se8UrallÇa e tranquillidáde do seu torrão amado
celaf
SIy^^Í10"6
da ídmilia
cametaense sobresaltada e chorosa.
A's nove horas da noite mais ou menos de 28, duas horas
após a chegada de fosé
Nazanp do seu retiro 10 acampamento dos cabanos, dispoz
Saraiva a sua gente em ordem
de marcha para a villa, pela entrada do Cupijó, trazendo
os seus
sob\uard
Fazia um luar argenteo.prisioneirosft
A's 3 da madrugada de 29, domingo, chegou Saraiva á
campina do Aricurd apenas
um quarto de hora distante, da villa, onde mandou fazer alto
1 par de
por meia hora, "seu
çai com os seus companheiros, e esperar o completo declinada
lua para ò
oceaso.
Ahi lhes fallou, dizendo
que já estavam ás portas da villa, e que de uma só
investida cumpria transporem o
portão do i°
Em seguida mandou explorar o terrenoponto. um
por
piquete, em quanto o resto da
foiça se adiantava lentamente
o
lado
N. da campina
para
™' ""T"1 am1iudados1 brados de aIerta das s.ntinellas avançadas,
disnems
nV™cf
persas de pioposito, aqui, ah, ao longo da trincheira,
deste brusco contratempo, os assaltantes ficaram confusospelo padre Prudencio Fm vista
e amedrontados
Lcocadio> mais avisado do que os outros
.CaJbao°,S'
perguntou ao priuT'IC
1
._. •
sionen-o
Hilário José da Silva quantos cunhetes de balas tinha cada
ao que lhe re ponto;
cuco
além
de muitas granadas. Assustado então co,/esta noti a
pondeuque
orreu
*Z
S°b
° **> "^ da -esma inipress o
a un_.doC1man £? V°
f^^l &>
° ^ "" t0d° ^^
PoÇ ^
^
Plrado°ladoíSfc^?^' ^
Conta-se que a campina do Aricurá
era muito espaçosa e compacta acima de
metro de altura de matto, ficou machucada que
ela
fuga dos rebX bem a sha
todo o transito por onde passaram.precipitada
¦
*
entre
os Prisioneiros delia aproveitaram-se
para resSíy!.,/fif f' .d°
.°„fas?? Se lrradiavam
.llcs'
os Primeiros clarões do dia, quando
stè Ido Jm
.ín!
|r°líad/-xTJá
José Nazano, chegaram á bocea do caminho do Mu ajuba,
ao ladod irei o 1, ^i-anhm
Send° P01',fste enta° convidado? a virem á villa denunciar
ao
ZtoJT
ia'
os cabanos, proposta
padie
esta por elles regeitada
os.?tb?rios ganhados por José Barbosa da Cunha
que emNseuasinYLlÍ7da"-Can'eh'af^'am
reunid° força sufficiente paroosbater, caso houvesse
a retirada! P1,°'
De facto esta realisou-se, travando-se entre elles um
pequeno tiroteio, do qual feniltaram muitos ferimentos, além de
l
quatro mortes

s
cadeil
Ja
"»¦¦
"**¦*>«
«**-___;',_?_____4_. íf. Sj__?rccoll,ili0

" ^^
encontrorrone^rS13"0

° ^
?*

d° ^

«^^ onde

fim d?S Caba°OS enV. t0mada a villa' degolarem
o dr. Ângelo Custodio e todos

_ __^s^_^E___sre famm Jepois um *¦*"™ ™ ik»"»° í
n. --,„,_?

Se encontrassem resistência dos legaes, deveriam cercar
a villa, até que clieeassem os
soccorros de gente, armas e munições
já em viagem, em grandes batelêe 2 k_ai_n.
VÍnd° d° rÍ° Acarâ' ma"dadP°r Edua''d0 AngS^ía Sg
SaS;h_.aSoLim0eU'°'

L^eccuo

t^/rc
ranço.

A BORBOLETA
J^epidoptero estranho, abandonando a vida,
os ovos foi depor
em tarde de verão, clara, alegre, florida,
no caule de uma flor.
Tempos depois, notei que a brisa perfumosa
apenas um forme ra
Dos ovos que ali vi, que em larva caprichosa,
aos poucos, se tornara.
y\ lagarta era feia e provocava o nojo
a quem a visse andar,
mólle, desengonçada, a se estorcer de rojo,
sustente- a procurar.
Rssim ella viveu de iodos desprezada,
errante pelos prados,
longas noites vernaes, de lua prateada,
purgando os seus peccados.
Quasi sem forças j ', de caminhar cançada,
descanço então lhe approuve
n uma heria gosar; e arrematou pousada
numa folha de couve.
A larva alli ficou a fabricar o ninho,
— o casulo adorado —
cheio de fios de seda, e feito com carinho,
qual um cofre sagrado.
Enclausurou-se assim, buscando a sepultura
no casulo macio,
desdenhando do mundo, isenta da tortura
das chuvas e do frio.

Formou-se então a nympha, aos poucos, lentamente,
subtil e preguiçosa,
— bem como da roseira agreste, redolenie
nasce o boxão de rosa.
Morreram quinze soes. rA aurélia transformou-se :
o casulo-violeta,
seíineo, avelludado, estremeceu, quebrou-se,
— nascendo a borboleta !
Eil-a agora feliz, o pollen sacudindo
das azas multicôres,
ambrosia a sugar, cheia de goso infindo,
no nectario das flores.
Depois, ébria de luz, aíou-se espaço a fora
e do alto cahiu
morta, em verde paul, da vida inda na aurora,
ao terminar o estio.

Larva e aurélia eu fui, bem
e quando um dia, emfim, a
— veiu a desillusão me dar
- veiu a
fatalidade, alegre,

/.

como a mariposa,
vida quiz gosar.
a mão de esposa,
me abraçar !

O/t.i/acA/o (/c ' 'Azeredo.

José Eustachio de Azevedo nasceu em Belém, a 20 de Setembro de 1868 ; poeta, romancista e
jornalista distineto, è um dos escriptores contemporâneos que honram as letras pátrias.
H'-nos agradável recapitular o formoso catalogo das suas obras como
justificativa ao que, com justiça,
dizem delle a imprensa e os que o conhecem atravez dos seus
trabalhos
considerando-o nim dos
primorosos
mais bellos ornamentos da litteratura Brazileira».
Eis o interessante capitulo das suas obras : Orcbidêas, Nevoeiros, Brasil, A Viuva,
(romance) Aiüholo«ia
Amazônica, Dtyhs-de prosa, Musa Esteei ica, Vindimas, 0 Eterno Thema, Alva Fifi, Farraposf
A Irmã Celeste,
Salve Portugal, e uma cóllaboração selectar com o
de
Rolla,
especialmente
na- Folha do
pseudonymo
Jacques
Norte, onde ha i> annos vem trabalhando com dedicação invejável. Eustachio de Azevedo, como traduetor
tem um punhado de bellos romances traduzidos do francez taes como La Belle Inciole e La Mereuse. de
'
Charles Aubert; Theodora, extraindo do drama de Yictorien Sardou, traduzido
Petros Batzeros / a
por
marque des quatre e Un crime è-trange de ConanDovle; o Dedalo drama de Paul Hervieu e() Euvenenador
romance de Hadon ííill.

1815-1915

(*)

tri-—'- hemos de celebrar
"áfel
^-va^ °nC-C'a/"eCld°
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)U1'Z° CntlC° d0S homens de letl'a e d* todas
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'^»
~
á
de re^do proemial
- repe&ate-^.. S?' •"^ ^ ^eb.110 da Silva
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as 2ri
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commemoração do grande apóstolo das índias,—-S. Francisco Xavier, consoante escreve
o celebre chronista brazileno (brazileno) da companhia de Jesus,
padre José de Moraes
nas suas Memórias para a historia das extinctas províncias do Maranhan e Gram-Pará.
O illustrado intellectual Arthur Vianna nega tudo isso, baseando-se em documentos
outros, mas não precisa a data, nem desmancha o nó gordio...
O que diz o amigo sobre a matéria ? — Como zeloso investigador de fados- e
elucidador de datas — desejamos immenso que o eminente autor da —'Historia Geral do
Ceará—mos diga algo com relação a tão debatida quào intrincada
questão.—
Com a devida venía vamos transcrever à\0 Cearense a resposta
que nos deu o
emérito .historiador nativista, o douto clinico Barão de Studart. Eíl-a :
-•-Nao
possuo infelizmente um só exemplar dos jornaes paraenses oecupando-se
da questão, que por certo deveria ter sido luminosa e importante, attendendo-se aos dotes
daquelles que nella se envolveram e o assumpto sobre que versou.
Ha uma corrente quasi unanime de opiniões a considerar como realizado a ? de
Dezembro de i6ij o facto importantíssimo da fundação da povoacão de Belém do Pará
por Francisco Caldeira de Castello Branco.
Vão nella Pereira de Berredo, o primeiro a adoptai-a, o Jesuíta José de Moraes,
Southev, Baiena, Accioli, Barão de Guajará, Todos elles escreveram
que a expedição
partira do Maranhão quando já avançado o mez de Novembro, e aportara a Belém a 3 do
mez seguinte.
Em_ opposição, porém, ao dizer unanime desses autores de rara competência
surgem dois outros a contrarial-os e a afíirmar que a sahida da expedição se dera a 2;
de Dezembro.
São elles Adolpho de Varnhagem, o illustre autor da Historia Geral do Brazil,
que em breve terá sua terceira edição esplendidamente annotada por Capistrano de Abreu,
e Lúcio dVVzevedo, o autor dos Estudos de Historia Paraense. Disse-o o
primeiro, em
uma^simples nota ao seu notável trabalho, firmando-se na asseveração do capitão André
Pereira, que foi um dos expedicionários; aílirmou-o o segundo, firmando-se no testemunho do citado André Pereira, e mais ainda num precioso documento
pertencente á Bibliotheca de Évora, numa chronica manuscripta devida á
penna do Jesuíta Jacynt4io de
Carvalho, ido por duas vezes ao Pará, em 1695 e x722.
Peço venia para trazer ao debate um ligeiro adminiculo. Não andou certo Varnhagem em dizer que Francisco Caldeira dera á nova povoacão o nome de Nossa Senhora de
Belém, mas acertou quando adapta o testemunho de André Pereira.
Mui avisado foi Lúcio de Azevedo em acostar-se a Varnhagem, e feliz em poder trazer
á discussão a luz que se projeeta do precioso trecho do chronista da Companhia de Jesus.
Venho coliocar-me ao lado d'esses dois baseando-me em precioso documento,
que
será o terceiro e que ora offereço aos historiadores paraenses. Virá elle completar a André
Pereira e ao Jesuíta Carvalho, sendo que em data, si é quasi comtemporaneo do
primeiro
de
muitos
annos
ao
segundo.
precedeu
Conhecemos todos a Manoel Severim de Faria, Chantre da Sé de Évora, como o
fora seu tio Balthazar de Faria Severim, e irmãode Frei Christovão de Lisboa, mais tarde
bispo de Angola e cujo nome está tão ligado á historia do antigo Estado do Maranhão.
1 ois é a Severim de Faria que me soecorri para afíirmar positivamente
que
Francisco Caldeira sahiu do Maranhão a 2; de Dezembro. Possuo delle cópia amhentica
das Relações que escrevi ora a Diogo do Couto ora ao padre Francisco Dias, ora a este,
ora aquelle outro amigo sobre os suecessos de Portugal e de suas colônias. D'esse
pre~
cioso manuscripto, que está inédito e do qual publicarei com annotações o
que se refere
ao Brazil, por occasião da commemoração do tricentenario do descobrimento do Ceará
(1903), transcrevo a Relação que principia de 1 de Março de 161S até todo Fevereiro de ióiy
a qual diz assim :
«—Do Brazil chegou a frota a salvamento. A nova
povoacão do Maranhão, depois
de lançarem os Francezes fora, vay em augmento, e d'ahi se mandou fazer de novo outra
Fortaleza na bocea do Rio das Amazonas
q' he o q' demarca o Brazil do outro continente
do Peru. Para este descobrimento nomeou S. Magestade por capitão-mór Francisco Caldeira de Castello Branco, com o titulo de Descobridor e
primeiro conquistador do dito
Rio, e por piloto mór a Antônio Vicente.
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" 2i teWaniro de i6iS, tomarão
porto na bocca do Rio
em ulimrirt^1'1!1"0

Ieiola., das quaes mandarão algumas, e esperanças
de Minas segundo

de fóíi ?2L
A
texpeA
e,í° m0Sfr0U a eSqUÍTÇa
°S
*
Pri-eiros Descd,l,Í ,
S màrã^srò

Estas novas chegarão muv tarde ao Rmo nnm^iiml.mM, n,i
idaBahia.se
q
Pi
vay
ordinariamente
ílnd'l(]
com vento para o MirmlvTn p
'

íaò pui rena a a ata cie ] de Dezembro '

da f""da^ ^a
edade de iSSda Gnm-pS? ±'r7 - f™ ^° ^ " ^
UCeutenarl°
hemos forçosamente de rememorar no
•>de Dezembro
I '
futuro dia
próximo mtuio
d h 25
jioximo
de 1915
Jnvante Deo Virgineqae Matre.
""T ^ ^ c «^elecimento da cidade
do GúaSS, no'Slft^~ LP,Tí^a
Ze^TÍr
" *** &M" ^«te celebre acontecimento 1 uma vez relegada a em de d,flCmC
'"'""'
3

6:o/ieao- ti/yjjej

de

cJfí/i/itx/orô

'fea
íp»; útul "taasio fiis is Camilo"
poóriibi do
/ymV-Foi nomeado instruetor militar
o 2 > tenente
Amadeu Pereira de Magalhães.

12 de hovemho de ipip—Concluíram
o curso
ceberam o grau de bacharel em sciencias e letrase reos
alumnos Angela Elvira Soares, Helvécia Mello,
Tj de M«m.de rpop—Circular do
Autoministério da mo Alves Sobral
,
Bentes, Antônio Firmo Cardoso,
e negócios interiores, recommendando
Justiça
que, Arnaldo Valente Lobo, Renato Américo Santa
entrando em execução o regimen
Rosa
de madureza, de- Carlos Arnobio
branco, Francisco" Iiermano de Vas°bs^\das as disposições do regulamento
conceitos e W ladimir Silva Santos.
uonT,™
Cr) mnasio Nacional.
7 de Setembro de i9n~Yo\ inaugurada a
'yOuluWçde rpo9-U\ n. ,.082,
de
àiictóriamdo
i
ttratos
no salão de honra da Congregação,galeria
.elo, nu. do Qymnasio Paes de Carvalho,
com os
equiparado
dos professores, conego Manoel
f
ao Gym-ríasio D. Pedro II.
de
Siqueira
José
Men'
des, dr. Joaquim Pedro Corrêa de
Freitas, dr. Amenco Marques Santa Rosa, dr.
28 de Outubro de r^-Foram dispensados
João Antônio Luiz
do exa- Coelho monsenhor Domiciano
me de madure/a os alumnos do 6» anno.
Cardoso e dr Hildebrando Barjona de Miranda.
190p~.C0nclu.iram o curso e receberam
o grau de
12 de Novembro de icju-Concluíram
bachare.s em sciencias e lettras,
o curso e reos alumnos Coris ceberam ograir.de bacharel
fcsmerma da S.lva, Alberto l.eào
em sciencias e letras os
de Salles ('J
alumnos Arnaldo Pereira de Moraes,
Coutmho de Oliveira, Homero Teixeira
Oscarina MarI.ohmò
ms Penalber Anna Rita Travassos
da Rosa, Malvina
Ferreira dos Santos, Raul Travassos
20 de Janeiro de ujjo-O decreto
da Rosa, Alarico
n. r .66] deu Barros Barata Mario
n:)vo regulamento ao Gymnasio
de
Lima
Lages e Ravnumdo de
Paes de Carvalho Oliveira Moreira.

uioio ia navegação a .apor no Amazonas
I

I

de janeiro de 1852, do porto de Belém do Pará, com destino
'}/%&
^^M'i.°
a Manaus, antiga cidade da Barra do Rio Negro, como até então era
^vy conhecida,
partiu o primeiro vapor denominado ((Marajó)), da companhia de Commereio e Navegação do Amazonas, iniciando assim o mais
vantajoso de todos os melhoramentos, que esta vasta região carecia para o
desenvolvimento e progresso do seu commereio, população e fortuna
publica e particular.
Na sessão legislativa da Câmara temporária de 1850, oecupando-se
desce importante assumpto, expressou-se Tenreiro Aranha da maneira segumte:
»

Tratarei da navegação do Amazonas e da necessidade que ha de
animar e proteger esta navegação, como disse, desse mediterrâneo^ pelo qual
temos communicações, navegando pelos seus afluentes, com Maranhão,
Goyaz e Matto-Grosso, províncias do Império, e se pode ir aos paizes visinhos do Peru, Bolivia, Nova Granada, (hoje Confederação dos Estados Unidos da Columbia), Equador, Venezuela e ás possessões das nações da Europa,
como são Demerary e Suriname.
Nes^a mesma sessão legislativa, o deputado paraense Bernardo de
Souza Franco (depois Yisconde de Souza Franco) salientou a sua persistência
e constância de propagandista, sobre a grandiosa idéa da navegação a vapor do
rio Annt^oiuts, e outros da vastíssima Provincia do Pará, que então se extendia do rio Turiassú ao igarapé de Santo Antônio, em Tabatinga, no r\ho Amazonas, em uma superfície superior a de quasi todos os paizes da America.
Externou-se da maneira seguinte:
«O nobre deputado pela Bahia, o sr. Wanderley, (1) teve o cuidado
de apresentar uma emenda, consignando que a quantia concedida na lei para
a compra de um vapor, íosse empregada na navegação do Amazonas.
((Entretanto, mandarei mais uma emenda para, quando o governo
estiver habilitado, empregar ali dous.))
Em 1826, os americanos do Norte, mandaram um grande vapor,
com avultado carregamento, o qual, com escala pelo Pará, fosse até ao Peru.
O governo desta Província participou para o do Rio de janeiro, e dali
vieram ordens que não consentisse em tal viagem.»
aEm 1838, 39 e 40, leis provinciaes foram promulgadas concedendo
privilégios, isenções e até meios pecuniários para se estabelecer a navegação,
a vapor, no interior do Amazonas.
Cf

0) Deputado Wanderley, depois Barão de Cotegipe.
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«Unia embarcação a vapor veiu dos Estados Unidos e o
proprietano era brasileiro, estabelecido no Pará; mas a falta de meios
e de consignadeficiência
do Thesouro provincial, esse vapor voltou para os F ' Uniçao por
dos, e não se estabeleceu a companhia».
'
Nesse tempo, tratavam de constituir, na Franca e na In»laterri
companhias de navegação a vapor
para o Amazonas, e dahi se pcxWollbdr
que muitos interesses esta navegação havia de produzir, e
que grandes desejos tinham as nações estrangeiras de navegarem esse
rio.
grande
Os estadistas norte-americanos daquelle tempo muito se
esforçaram
a
conquista
commercial
para
do nosso grande rio, dizendo alguns ser aquillo
gcographicamente, muito natural, pois que «as águas do Amazonas, atravéssando. as correntes oceânicas, iatn.se reunir, na ilha de
Cuba, ás águas 4que
desciam do Mississipy».
&
uma campanha tremenda, sustentada no Parlamento
F°? ir,eir° nm
por Souza
ia ° na in_pr.nsa' P°r TaVilres Bastos> nas sua* Cartas
San.
f, sob o
assgnadas
pseudonymo de Um Solitário, boje compendiadas em um
volume de inexcedivel valor histórico e scientifico.
SÓ fOÍ abCrt° *° commcrcio internacional á de
7
SetembR?in°S^niaZ°naS
-c; >. o-

O mestre escola
Ide e ensinai.,
Jesus.
A Pátria paraense e aos meus collégas.

Na lucta sacrosanta, onde a ra:ão dominei,
Na lucta, que ennobrcce e eleva os seus hereôs,
Que o cérebro transforma em mágica officina,
Da qual resplende lu\, na
qual se fundem soes:
Na lucta, em que o saber matiza os arrebôes
Da nossa consciência—emanação divina-—
Que, em ve~ de dar e morte e trevas, deixa, após,
Uns cânticos de pet^, bemdicla e crvstallina:
ha lucta, em que. na dextra o
gládio não transiu?"
Nem dardo, e da meiralha ou lücMento óbu\
Não ouve-se o bramir que mata,
que desola...
Divisa-se, bondoso, humillimo, sereno,
Cumprindo a Ordenação do
grande Nazareno.,
O apóstolo do bem, chamado—mestre-escola.
%
XX ô cuo

muito Í^S^nol^°y^{
gogico na Escola Normal SSt™
prosa deliciosa e poesias ouer^r„___^ 1^

cte

Uarr>a/Ao.

fez ali os seus estudos primários, cursando com
% £b««é sraimUm°^ L' completando depois o curso
pedaTJí^í
^^^^^^^S^^^

I

wmÊ alvoroço

que notamos no publico paraense para a condigna celebração do TriI
*VW
lif centenário da fundação da formosa cidade de Belém, capital do Givmi-Párá,
|P vae dando impulso ás idéas e á penna de quantos se sentem com força e boa
vontade para no papel traçar os conceitos, que de natural soem inspirar acontecimentos
de tal ordem. Estamos como assistindo á uma festa das intelligencias, em que todas; á porfía,
á alacres e applicadas procuram dar relevo ás idéas, cujo objectivo será de envestigar e provar
um facto memorável, e cVelle tirar as illações, que são tão proveitosas e que ainda mais
o illustram.
A historia e a litteratura estão empenhadas n'este momentoso assumpto; aquella é
a fonte dos factos, a prescrutadora d'elles, a critica ajuizada e severa dos mesmos, a sciencia,
que, de um acontecimento ás vezes minimo, tira as mais vultuosas conseqüências para os
annaes da humanidade. Os factos notáveis das nações, reunidos, estudados, com pulsados
e criticados com justiça e imparcialidade, são um thezouro, são um código precioso, um
espelho crvstalino, onde se miram estas nações, ufanas de suas heróicas acções e de suas
victoriosas batalhas na sua defeza e na sua cultura.
Também a litteratura não fica mdifferente aos feitos históricos, porque para serem
elles dignos dos annaes e de passarem á posteridade, é mister que appareçam na imprensa,
e que nos livros e nos jornaes recebam a sagração da publicidade e da opinião, severa
julgadora; ora, dificilmente os gestos humanos ganhariam fama, se não fossem escriptos
na prosa limpa e ínim estylo primoroso. Quanto mais fôr castigada a dicção do histonador tanto mais será elle lido, tanto mais serão apreciados os factos por elle relatados.
Após estas idéas preliminares, cumpre-nos entrar no assumpto, declarado na epigraphe acima, e ir considerando na medida de nossas forças o Tricentenario da Fundação
de Belém, perante a historia.
Todos sabemos que nos tempos coloniaes, e das conquistas, nem ainda formada, nem
estudada e nem escripta estava a historia paraense, podemos mesmo dizer que ella não
existia ainda, assim como não existia a historia do Brazil; colônia ainda, e parece que como
colônia não se gabava de possuir annaes, visto como a metrópole, centralisando tudo na
sua vasta administração, também centralisava os feitos gloriosos de seus filhos, e
não queria admittir, que uma colônia apparecesse de fronte erguida e mostrasse á nação,
ao rei e ao governo as suas mais gloriosas proesas. Quanto as colônias e as conquistas
realisavam de heroismo e de grande, ao rei soberano de Portugal se devia attribuir. O direito
e a justiça de então eram que, pelo facto de ser colônia, não tinha nem podia ter autonomia nem liberdade.
Mas no correr dos tempos, novos horizontes despontaram para o Brazil, e para este
rincão do Pará. O Natal do anno de 1615, a bahia de S. Marcos de Maranhão no dia 25
de Dezembro d'estc mesmo anno, o patriota luso Francisco Caldeira Castello Branco, a
sua celebre esquadrilha, seus companheiros entre os quaes o piloto real Cochado, sua
partida de Maranhão, sua derrota assaz demorada á ordem de Alexandre de Moura, as
ordenações que recebera e que trouxera, a entrada na barra do Gram-Pará, o fundear nas
'¦
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águas bauenas do Guajara o espanto dos índios com a chegada
de tão estranhos hospedes, o desembarque do chefe e da
guarnição alli onde hoje existe o forte do Castello os
primeiros estauelecimentos, a conquista realisada e as doiradas esperanças, e, afinal aquella
primeira pedra lançada no fecundo terreno da futura cidade, o rei tomando
posse^conqu.sta chave do Amazonas por intermédio de seu lugar tenente Castello Branco,
tudo
pen™4Til hlSt°na patriiV tud0 s5° filctos harmônicos, que annunciam a
v hS, V
ad7' qU£ C°m ° eaalteÇerem * «Ção dos conquistadores, enalteciam,
no,
Um a"Ças de mv
Povo no™> de "™ nação nova, a surgir na aurora do
Pf
m s mtuios
seus
f rn-n destinos
e de uma nova civilisacão
^ *¥ ^ nascei,7d'alli expandiu-se, cresceu, avolumou-se,
e se foi
consrmiíf0™
constituindo
e escrevendo com ricos documentos, com memoráveis
monumentos que
floje registamos alegre, e que outros hão de
^
gerar no futuro das eras.
** S0CÍedad,es> assim com;> em todos os
povos constituídos ou por ainda
consrir,,1;,'-11 lí?''"5
U:rivata W?*.ie*W> ^ se canta,
que enche a alma*pátria de
X
,
n ?''e accende o enthus.asmo em todos
llll°'^
os corações, que provoca W, e
auVl
h de satisfação a uma nacionalidade inteira.
que enehe
Tal a data do brado do Ipyranga, tal
d0^SC0Y'mST d° Brazi1' do descobrimento3 do Amazonas,
zo as ScoSffí
da conquista do rmenp'
Gram-Pará. Estas duas ultimas são as datas mais
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impios em negar a efficacia da religião nos descobrimentos do Brazil e suas capitanias,
jamais poderão prevalecer, porque aquella efficacia Fora tão real, que no juizo dos historiadores sisudos dir-se-hia, que aquelles celebres navegantes iam na sua derrota e por
sobre as ondas do Oceano, obedecendo á uma voz suave e inspiradora do alto; a um
Deus que os movia, que os guiava, os animava, e discortinava perante elles essas terras
infinitas, esses mundos deslumbrantes, onde todos num esforço commum, missionários e
guerreiros, os apóstolos da fé e os apóstolos das descobertas, e todos apóstolos da civilisação conjugavam os seus intuitos e actividades pelas glorias da pátria e da palavra de
Christo.
Uns e outros eram os arautos da grande luz, que illumina a todo o homem,
que vem a este mundo, uns e outros zelavam os domínios portuguezes, zelando ao
mesmo tempo a dilatação da fé e da religião do Crucificado.
Os missionários no Pará, como em todo o Brazil, durante o periodo das desçobertas e das conquistas foram um dos maiores factores da civilisacão, da instrucção e do
policiamento dos novos povos conquistados; foram ainda, como diz abalizado pensador,
os gua/das avançadas, os batedores gloriosos da civilisacão do novo mundo.
O Pará logo
nos princípios de seus primeiros estabelecimentos sentira a acção vigorosa e benéfica
d'esses abnegados apóstolos, que não trepidavam em sacrificar a vida pela salvação das
almas.
A historia do Pará colônia é a historia de um povo que em boa hora e com boa
estrella nascera para desempenhar papel saliente no meio das outras unidades da pátria;
a historia da funi.açao de sua mimosa capital, d'esse primeiro cimento, destinado a suster
um tão formoso edifício, é a mesma que se repete de vez emquaildo no berço de novas
sociedades, ao nascedouro de uma nova geração, acalentada pela esperança e abençoada
Ainda hoje a capitai de Belém do Pará nos mostra os monumentos da sua
por Deus.
linda aurora, as ruas de seus primeiros dias, as praças do seu alvorecer e os templos, que
abençoaram a sua primeira edade rodeada de aspirações grandes de uma população, que
ao desabroehar .já prenunciava o brilhantismo, com que mais tarde se havia de apresentar
perante as sociedades cultas.
Olhemos agora para o Amazonas, o gigante dos rios, cuja grandeza parece remoutar aos tempos mytologicos, cujas filhas fabulosas tiveram estatuas nos templos da civilisação grega e latina, e cuja extraordinária fama se espalhara no universo.
Essa veia
immensa, que ia por cm communicação todos os povos da America do Sul e do mundo,
fora também descoberta e a adquirida ao rei lusitano e aos vastos domínios de Portugal,
justamente na época em que os galeões de Francisco Caldeira Castello Branco sulcavam
as águas guajarinas e tomavam conta deste novo continente.
Quem não vê que a obra de Pedro Teixeira maravilhosamente coincidira com a
do enviado de Alexandre.de Moura? Quem não está vendo, que o denodo destes dois
heróes dos descobrimentos está inseparavelmente unido ao plano da sua victoria final
sobre a fóz e toio o valle do grande rio? Nao ha negar, que Castello Branco, descobrindo
e fundando o Pará e Pedro Teixeira descobrindo o Amazonas, obedeciam a um decreto
da providencia, e os annaes históricos, embora não quizessem, tinham por força de consignar este grande feito entre os mais assignalados em suas paginas immortaes.
A estes dois campeões da civilisacão moderna, a estes dois patriotas lusos e destemidos soldados, guiados por assim dizer por uma bússola divina, a estes dois vagões
assignalados, que partindo das praias lusitanas, vieram aportar n'estas novas plagas e mestas
novas regiões de um mundo ainda ignoto, a estes dois eminentes vultos da monaichia
portugueza e da humanidade devemos o segredo de ter encontrado a chave prodigiosa da
abertura do Amazonas, e a chave outra não é que a nossa formosa e brilhante capital de
Belém. A grandeza de Belém reflúe á grandeza do Amazonas, e a grandeza do Amazonas
reflúe á de Belém.
Estudando ainda os factos d'aquelles tempos, em que o império lusitano adquirira
tamanhos domínios, lemos os decretos e as instrucções da metrópole sobre" a tomada de
posse do Cabo do Norte e os estabelecimentos a se inaugurarem alli, para a garantia e manutenção de posse e para a defeza d'aquelles domínios contra a invasão dos hollandezes,'
dos francezes e dos inglezes. Parece que d'ahi datam as conquistas das colônias franceza,
ingleza e hollandeza para além do Cabo do Norte, repelidos que foram das margens do
Amazonas e desesperados de estabelecer e construir arraiaes e fortalezas na fóz domesmo
-
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rio. Não esqueçamos, que também no Cabo do Norte os missionários da Companhia de
Jesus tiveram ordem do governo central para fundarem catecheses, pregarem o Evangelho
e erigirem egrejas para os actos e cerimonias do culto catholicò, tão convencido estava o
mesmo governo, que sem o elemento religioso não podia sortir o effeito desejado o heroismo dos seus vassallos n oestes memoráveis descobrimentos. O Amazonas é esse novo
gigante Adamastor, acenando alviçareiro para os gloriosos e impávidos nautas, e'convidando-os ao seu convívio e a participar dos seus immensos thezouros e das yertilissimas terras, por elle regadas; não é mais o Adamastor dos Luziadas ameaçando
céo e
'ao
terra, e pretendendo, com o seu braço possante, barrar a passagem do mar
Cama e
seus companheiros; é antes o Adamastor amigo, o gigante dos rios, a abrir a sua enorme
e infinita artéria e a dos seus innumeros affluentes aos obreiros alcançáveis e sublimes da
regeneração das tribus selvagens e dos progressos da humanidade e da civilisacão. Francisco Caldeira Castello Branco deu á pátria mais um rico e vastíssimo Estado e Pedro
leixeira deu á pátria e ao mundo o mais estupendo, volumoso e admirável dos rios !

ii
Enthusjastas que somos do Tricentenario da fundação de Belém e dos
primordios
de suas chronicas, não podemos nos furtar ao desejo de
fôrma
esboçar o
por qualquer
útil
e
agradável
ás
letras
fora o facto vultuoso, que commemoramos. E/pois,
quanto
tem elle exercitado a penna de exímio., escriptores, como Júlio Cezar, Santa Helena Magno^
Ferreira Penna e Domingos Raiol, e ainda está exercitando com louvável afan e soffreguidão todos os brazileiros e extrangeirosaqui residentes, que sabem comprehender a importan.cia e a solemne data do acontecimento, que está
preoecupando a attencão publica do
Pará e fora do Pará.
Chegados que somos na segunda parte do nosso trabalho, trabalho aliás
que tanto
nos agrada e nos disperta o patriótico zelo e amor
por nossas gloriosas tradições,
queremos expressar agora alguns conceitos sobre os effeitos, que o Tricentenario produziu
e pôde ainda continuar a produzir no nosso meio litterario.
Se a litteratura é o conjuneto de todos os monumentos escriptos, dignos de nota
e applaudidos dos críticos; se é o conjuneto de obras do espirito, do talento e do
gênio,
as quaes realçam os seus autores e mais a
d-élles-,
os múltiplos
pátria
quem negará
assumptos e tão variados d'este Tricentenario secular não hajam "de serque tractados com
cannno nos livros, nos jornaes, nas brochuras, nas memórias, nas theses, nas revistas e
até em bellos reclames? Esta grande idéa está assoberbando e avassaliando todos os espiritos; o programma e as theses distribuídas á innuineras intelligencias e
que estão sendo
tractadas e argumentadas com proficiência
por todos aquelles, que julgam bem pensado o
carregar da sua pedra para tão celebre monumento, forma um espectaculo espiritual, um
torneio mental por certo merecedor dos applausos unanimes d'esta Capital e de todo o
Estado do Gram-Pará.
"Vede:
Nas águas guajarinas sulcadas pela vez
primeira pela expedição de Castello
Branco se espelham a sciencia náutica e o tino navegador
d'esses celebres argonautas
usos, que tantos novos mundos deram a coroa lusitana; 11'ellas miram-se a riqueza e
fartura dos peixes, com que se hão de sustentar tantas tribus aldeadas, bebendo as noções
da vida religiosa e social, e
que já dantes alimentavam tantos indios erradios pelos rios
pelas selvas e pelos montes.
Espelha-se a coragem dos exploradores, dos
da metrópole e dos apostoguerreiros
los üa fé, no desbravar, no
preparar, no semear os germens de uma nova sociedade, de
uma civilisacão que hoje no embrião e bem humilde, mas
amanhã ha de assombrar
que
o mundo com seus gigantescos progressos.
bspelna-se a alma lusa e a virtude dos enviados de Deus, cheios de energia, de
perseverança e de amor á pátria e á Egreja de Christo. Espelha-se o ideal de uma nação
no nascedouro, mas que em breve irá sentar-se no banquete das mais adiantadas.
Espelhase, emfim, o carro tnumphal do
progresso, que é incessante, que não pára, que não retrocede, que não desanima,
que cada vez mais empolga o espirito publico e observador,
e vai marcando os seus esplendorosos estádios e as suas nunca acabadas
conquistas. E- que
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as boas letras são provas de que a humanidade caminha, e caminha sempre para a perfectibilidade, isto está na sua índole, na sua essência, e os poetas e prosadores, e os mais
altos gênios, assim como os mais modestos entendimentos o attestam todos os dias, todos
os annos e em todos os séculos!
Oh, como será fecunda e creadora a poesia em face das formosuras da natureza
novamente descoberta, em face dos primores de suas flores, do aroma de suas rosas, do
murmúrio suave de seus arroios, do melodioso canto do sabiá, dos gorgcios maviosos e
encantadores do rouxinol, da alvura de suas garças, dos bandos sem numero de suas a\es
íiiulticôres, da ambrosia de seus valles e campos, da riqueza de suas pérolas, do ouro fino
de suas minas, do diamante caro de suas montanhas, dos fructos de suas arvores, da elegancia de suas palmeiras; como ha de inspirar sublimemente a quantos vates apparecerem o
paiz dos palmares, o farfalhar dos seus leques da palmeira, a sua altura esbelta que parece buscar as nuvens mais altas; emfim, como será bella a penna e o géstro do poeta
contemplando e cantando em ritlimos sublimes a magestade e a riqueza da terra privilegiada, que se chama Pará, que se chama Brazil!
Só o Amazonas fora assumpto para as levantadas estrophes de um poema épico, e
se ainda este não foi escripto, um não sei que me diz que ha de sèl-o um dia. E pois, o
Amazonas é um mundo e a conquista d'elle por Pedro Texeira bem merece ser cantada
nos metros inspirados de uma epopéa. Também o Amazonas tem sua historia, e daria
matéria para um gênio cantar-lhe as magnificiencias, as riquezas deslumbrantes. Como
outr'ora as nymplias mandadas por Neptuno e por Juno procuravam estorvar a navegação
dos celebres galeões do Gama, em caminho das índias, assim também era de ver n um
poema genial as Amazonas, creação mytologica, atirando se nas águas barrentas e caudalosas do rio-gigante, para impedir a frota, que quizera ir desvendar os seus thezouros e
mysterios.
Volvendo agora á nossa formosa Belém, que de encantos, que de singeleza, que
de primor, quantas coisas agradáveis, alegres, e dignas de uma prosa limada e de umas
estrophes sublimes alli ii'aquelle local tão simples, tão humilde, mas que já revela o futuro de uma cidade importante, e de uma sociedade culta. Se o propheta annunciou que
Belém de fuda não seria a menor das cidades do reino da Judéa, porque dVlla -sairia e
n-eÍlà nasceria o Salvador da humanidade, o Christo Senhor, lambem não será profonar a
comparação, se naquella data, em que fora lançada a primeira pedra da futura cidade, os
briosos aventureiros prophetisnssem, dizendo: «E tu, ó Belém futura, não serás a menor
entre as capitães que se hão de crear e levantar n'este grande e opulento Brazil; pois, lias
de crescer na fóz do guinde rio, e serás rival e talvez maior ainda do que aquellas, que
te hão precedido no tempo e na edade. Serás o vestihulo do Pantheon da Amazônia, e
lias de attral.ir ao teu seio e á tua progressiva civilisacão e cultura os extrangeiros de
todos os continentes, e os admiradores da tua ri sonha physionomia e dos teus ricos e
i n veja ve i s pa n o ra m as !»
Convém aqui lembrar que não nos tem faltado escripiores no Pará que tão alto
levantaram a;, bellezas dVsta rica zona que habitamos. Em prosa eloqüente e em versos de
uma lyra bem inspirada, esta nobre terra fora objecto do estro de Júlio César, de Santa Helena
Magno, de Theodorico Magno, de João do Rego, de Natividade Lima, de Frederico
Rhossard e outros; e do estylo fluente de Domingos Raiol, de Ferreira Penna, Baena, e
outros; da eloqüência arrebatadora de D. Romualdo e de D. Antônio de Macedo Costa; e
da sciencia de Humbold, Agassis, e tantos outros sábios naturalistas, que puzeram em destaque merecido as nossas riquezas naturaes.
Também da penna e inspiração dos nossos poetas cairam as gloriíicaçòes dos nossos
grandes homens, do; vultos proe ninentes, do. abnegados pitriotas, que tão alto erguerám o renome e o prestigio da teria paraense. E por isso não podemos nos furtar ao prazer
de aqui citar um bello soneto de Júlio Cezar, em que celebra o nome e mais a fama do
grande patriota paraense Conego Baptista Campos :
Se a vista do pomposo monumento
Que um heróe os feitos rememora,
Da pátria a gratidão mais avigora
O justo, o nobre, o puro sentimento;
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Muito mais respeitoso acatamento,
O' filhos do Pará, vos deve agora
Esta casa inspirar onde inda mora
A sombra de um varão—pátrio
portento.—
Nesta humilde esquecida residência,
De aspecto pobre, de modesta vista
Se escoou fecundissima existência.
Vosso preito um heróe aqui conquista;
Tirae, pois, os chapéos em continência
A' memória do Conego Baptista.

Do mesmo mavioso poeta citamos aqui lindas estrophes sobre
Belém,
mosa capital:
> a nossa forPrinceza de gigantes namorada,
. Que não perde o pudor da infância rude,
Pelas chuvas do céo vívificada, '
Da belleza gozando a plenitude;
Sempre ingênua, singela e descuidosa
Vaes vivendo em perpetua juventude,
Sem o saberes, dando mil venturas.
Ao sol que o mel te sorve ás Faces
puras.
Antes de pormos remate á estas despretenciosas
considerações, seja-nos licito er-uei'-'
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Precisamos aqui ainda repetir umas idéas, que algures dissemos sobre este momentoso assumpto e estabelecendo com lealdade o principio verdadeiro, em que se estriba a
missão da catechese. Foi ella que para este continente attrahira todas as ordens religiosas,
todos os missionários, que aqui desembarcaram, vindos de Portugal. Os templos, que aqui
fizeram e deixaram^ demonstram quaes eram, e seus diversos nomes. O que.podemos
dizer, em resumo, é que fizeram imnienso bem á primitiva colônia, e abnegadamente
auxiliaram o governo da metrópole em todos os factos administrativos que neste fecundo
terreno realizaram os capitães-móres. Trabalharam como grandes patriotas e como verdadeiros apóstolos da religião do Homem-Deus !
Como ainda hoje na Republica, na Egreja, e como também no regimen decaindo,
era a catechese um ramo do serviço publico, nos tempos da colônia e da conquista. Havia antigamente no império, na receita geral, uma verba especial, destinada á civilização
dos indios. E' certo, que com esta verba não se fazia muito, mas sempre se fazia alguma
coisa em beneficio, de tantos milhares de indios espalhados nos sertões de nossas mattas.
Devemos confessai que mesmo no tempo do império o serviço da catechese nem sempre
era feito, como fora para desejar, dos poderes públicos. O governo queria fiizer tudo por si
sem o auxilio do poder ecclesiastico, tão necessário no assumpto, e por isso seus esforços
não eram coroados, uns com os resultados desejados, outros eram de todo inutilizados
é, que se gastava muito dinheiro e pouco
pela fiilta de methodo e de boa direcção. Verdade
.
se fazia.
do gomovimento
houve
nao
no
logo
Com o advento da Republica,
principio,
verno para a catechese. Mais tarde reapparecera a verba do orçamento federal, e resolveu
o ministro dr. Toledo dar um grande impulso ao serviço, e ficou o governo apparelhado
coronel Rondou, nomeado director supara encetal-o; e foi o illustre militar hrazileiro,
corrido todos os sertões brazileiros, tem tratem
elle
missão.
espinhosa
tão
de
Já
premo
balhado como um heróe, mas terá alcançado os desejados resultados? O tempo nol-o dirá
melhor que os seus luminosos relatórios, documentos do seu heroísmo !
Ao lado do governo, trabalham na catechese os missionários de varias^ ordens^ relinos tempos coloniaes. Não ha
giosas, e a sua acção santa e benéfica é hoje a mesma que
Estado no Brazil, onde elles não estejam estabelecidos, e cuidando da catechese dos nossos
innumeros selvicolas. E diremos com verdadeiro aproveitamento e successo.
! A idéa de
Quem diz catechese, diz civilização, instrucção, religião e progresso
catechese é uma idéa muito complexa, que bem souberam alcançar os nossos antepassados. Ella significa também um trabalho methodico, constante e de longo fôlego,, que só
o christiauismo pôde inspirar e amparar em todo o seu vigor. A' catechese, não erramos
afiançando, que devemos em grande parte, a conquista do vasto território do Brazil, e a
do povo e da nação brazileira.
formação
J
Foi ella que, com seu apostolado de muitos annos, lançou os^fundamentos dessa
raça nova, oriunda da tupy, do europeu e do africano, e que depois veiu a ser a raça
brazileira. Que somma incalculável de trabalhos e dissabores não custaram aos primeiros
colonizadores do Brazil o eatechizar e o civilizar dos selvagens, derramados então pela
vastíssima costa do nosso continente?! Ahi estão as missões, e os trabalhos apostólicos
dos jesuítas, Padres Anchieta, Nobrega, Vieira, e outros varões illustres, que não pouparani a vida na civilização do gentio/Suas obras ficaram como o documento perenne do
enorme influxo da religião na civilização dos povos e das nacionalidades^ E' que naquelle
tempo a cruz embarcava nas mesmas nãos, que os impávidos aventureiros, para a conquista de novas gerações á fé de Christo.
Camões disse : «- A fé e o império iam dilatando! » A fé e a cruz, e a sombra
d'ellas, o reino e os domínios luzitanos se iam dilatando. Esta é a verdade, que está escrié ainda um grande^e
pia nos Lityiadas, livro, que, não é somente um grande poema,
immortal monumento histórico ! Sem Deus não ha catechese, e sem a pratica da religião
não pôde haver progresso na catechese. Tudo o que não fôr isto, é malhar em ferro frio.
E' só pela influencia doce, suave e salutar da Santa Egreja, que os nossos indios, ainda
tão numerosos pelos iiivios sertões brazileiros, hão de vir ao grêmio da sociedade e da
.
civilização
"Salvemoderna
Religião Divina! Tu que inspiraste aos denpdacios argonautas luzitanos na
conquista d'esta jóia brazileira, na rundação de uma cidade de futurosos destinos; que
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inspiraste a fé e o patriotismo de Francisco Caldeira de Castello Branco
em dar o sublime
nome que deu, a edade que fundou; em collocar a sua
arrojada e auspiciosa empre/a
soo o amparo, a sombra do celestial manto da Mãe Santíssima,
Senhora de Belém e da
Graça; que mspiraste a fé dos illustres e santos missionários
no pregar do Evangelho:e
no salvar das almas, nestas novas terras; em catechisar
e civilizar os indios, dominadore:s
então d esta vasta região americana;
que abençoaste, emlim, o berço deste povo, d.sti
>tá
-idade, deste Estado, para as
glorias do Christo Redemptor, e da civilização! Salve!
Uo/ieya c/o.u> àe ^nãracle

Continha

^n/feíro.

Mar

Continha de fada,
Brilhando de noite
N'arêa molhada
Nas praias do mar:
Espera.... não fujas,
Não fujas nas ondas
Correndo,
Tremendo,
Brilhando ao luar.

Não fujas, não fujas
Na ré a de prata,
Espera, não fujas....
Oh ! vem me contar
Segredos dos anjos,
Que dormem boiando
Nas ondas — os louros
Anjinhos do mar.

Conta-me os segredos
Dos louros anjinhos,
Que á noite suspiram,
Desmaiam de amor;
Dos louros anjinhos
Que riem contentes,
Saltando,
Brincando,
Das águas na flor.

Da virgem formosa
Dos castos amores,
Que acorda mini .'alma
Num doce seis mar;
E os ternos enlevos
Dos sonhos que sonha,
Erguida,
Perdida
Nas nuvens do ar.

Conta-me os segredos
Dos astros que tremem,
Que tremem, palpitam
Brilhando sem véo;
E a doce harmonia
Que a terra desprende
Aos gratos perfumes
Das rosas do céo.

Acaso por ella
Vicejam as flores ?
Por ei ia os perfumes
Que vem da soidão ?
Por ella se azulam
Os céos e suspiram
As noites formosas
De doce verão ?

Se, quando as estrellas
Se arfogam nas águas,
Os anjos se abraçam,
Se beijam de amor;
Ou quando é mais forte
No mar a ardentia,
E a lua
Fiuctua
Num doce pai Io r.

Não fujas—Da virgem
Dos castos amores
Vem lindos mvsterios
Contar-me ao luar;
E desses anjinhos,
Que vivem sorrindo,
Brincando,
Nadando
Nas ondas do mar.

Ai ! quando vagueio
De noite sosinho,
Na praia deserta
Banhada de luz :
Parece que os vejo....
Que lindos cabellos !
Que brilhos celestes
Nos olhos azues !

E sonham e dormem
Da noite ao releu to.
E a terra parece
Também suspirar;
As ondas apenas
Soluçam nas praias
Aéreos
Mvsterios
Dos anjos do mar.

Ai ! linda continha,
Espera. . . não fujas
Êfarêa brilhante
Que a onda molhou.
Agora. . . Não paras !
Ai! louca que segues
A onda que ao seio
Dos mares voltou !
Alevamlrp lloil.iijues ilr Souza.
o

JÉSontam-se já quasi dois séculos depois do assentamento da i.a pedra da
Brazil, quer sob_o
do
bellos
mais
templos
dos
um
do
Pará,
basílica
linda
IP
no trabalho de decoração
arehitectonica,
concepção
vista
da
quer
de
ponto
interna.
Para satisfazer a natural curiosidade do leitor, aqui damos os capitães
apontamentos históricos sobre o magestoso templo.
Fundando esta cidade, o capitão Francisco Caldeira de Castello Branco
collocou-a sob o patronato de Nossa Senhora da Graça, e tez —construir uma
capella para a Virgem, dentro do forte—Presépio de Belém , entncheiramento de madeira levantado sobre a ponta hoje oceupada pelo Gaste-lo.
Muitos annos depois, fez-se erguer no logar onde hoje vemos essa
formosa basílica, uma egrejinha de taipa, dedicada á Nossa Senhora da Graça,
que ficou sendo a matriz.
Com mais alguns annos de intervallo, veiu a ser Reconstruída a capella
de Nossa Senhora da Graça, que de novo tornou a cahir em ruínas.
Construcções de taipa, si bem que muito resistentes relativamente, nao
podiam ter a duração das obras de pedra e cal.
A bulla apostólica de 13 de Novembro de 1720, constituiu o 1 ara
bispado suffrageneo do patriarchado de Lisboa, e concedeu á matriz de Nossa
Senhora da Graça os direitos e honras de sé episcopal.
No aviso regio em que se deu esta noticia ao governador do Para,
acerescentou-se que D. João V ordenava a construcção de ama cathedrai, a
qual desejava se desse toda a magniíiciencia possível.
Entretanto, chegada ao Pará, esta noticia, em 1723, só em 1740, isto
é, 25 annos depois, no dia 3 de Maio, lançou o 27 bispo da nossa diocese,
D. Frei Guilherme de Sào José, a primeira pedra do edifício.
Houve nesse dia uma grande festa, á qual compareceram o governa
Gurjão, to
Estado Francisco Pedro de Mendonça
-^
.
capA,.ctw b~..—- do
.lor e capitão-oeneral
uor
cabido, as autoridades civis e militares, e as irmandades religiosas
Depois do assentamento da pedra, celebrou o bispo missa de pontificai, com o Santíssimo Sacramento exposto.
Sete annos depois, em 23 de Dezembro, achando-se o corpo da egreja
construído até ao arco da capella-mór, Dom Frei Miguel de Bulhões, 3.° bispo
do Pará, benzeu o templo e trasladou no dia siguinte, véspera de Natal, em
solemne procissão, o Santissimo Sacramento, da capella de São João Baptista
.
para a nova egreja.
Em 1761, o quarto bispo do Pará, Dom Frei João de São José eQueiroz, mandou suspender os trabalhos da capella-mór, de modo que as com-
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municações para a corte, os
pareceres e as decisões, transmittidas por navios
de vela demoraram por cinco annos as obras da cathedral
Havia duvida sobre a resistência das
paredes da capella-mór para
"
' m'f os.cnfcnhdrOS GasPar J°ã0 GeraIdo Gronfc ts e
mSPÍE.
rCalhcU'°S'
%
dcp°!S de Proficiente exame, declararam ser Mimdado o receio
Setembl'° de lV.h dandGO cabid0 da sé,
por terminadas as
obras d^Ê£
obiasda
tathedial,fC passou o coro do cruzeiro
o presbiterio da capella-mór
para
Decorreram portanto, 23 annos entre o lançamento
da primeira pedra
e a conclusão das obras, sendo, o tempo de trabalho
effeetivó 18 annos, por
causa da interrupção de cinco annos, supracitada.
Na edificação da frontaria até ao cruzeiro
gastaram-se 7 annos- nas
tom* e parte da capella-mór, 6 annos; e na terminação
desta l no resto das
ULHcLS, ^ clullOS.
O primitivo altar-mór e os altares do cruzeiro eram
rico trabalho de
entalhe em madeira, sendo o retábulo do
primeiro oecupado por um quadro
^^ **
obra d° Pittt0r Rdl'° Alexandrino de
Carvaltó ^
^
Os painés que revestiam os dez altares da nave e dos quaes aRins
ainda existem, foram ali collocados cm
&
princípios de 1776
Dom
Antônio de Macedo Costa, o
.
bispo, de tão grande e
merecida nomeada, foi o transformador da preclaro
sé antiga na sé moderna nessa
ros uma íehquia inestimável do seu
gemo artístico.
-OBO-

Epbtóes Jo Lyceu Paraonso" actual "Gymnasio Paes ie Carvalho"
12 de Novembro de 1911. — Prestaram exame
de
madureza, os candidatos da i.a e única turmaLuiz Lameira Ramos,
João Alfredo Auzier Bentes
Álvaro de; Magalhães Costa, Benjamin de
Souza,'
Carlos Elpidio do Nascimento, Miguel de
Lima
Castello Branco, Lycurgo Santiago; Antônio
de
Lima Lages, Canuto da Costa Azevedo,
Joào de
Lima Lages, Manfredo Lamberg, Alberto Pereira
de
Moraes João Renato de Souza, Virginio Farias
Alves
da Cunha, Fehnto Alves de Souza, Diogeiies
Ferreira
de Lemos Casemiro Comes da Silva,
da Silva
"e
Rosado Mecenas Sylvio Pinheiro PortoJayme
Júlio Gouvea de Andrade.
3 de Agosto de 15^/2-Decreto n. 1.920 deu novo
regulamento ao Gymnasio, sendo creacfas
as
de noções de hygiene, de instrucção ei viça cadeiras
e noções
geraes de direito, e de educação physica, e extineta a
cadeira de mecânica. Ficam em disponibilidade,
com
vencimentos mtegraes, os
professores cuthedraticos de
portuguez dr. Paulino de Almeida Brito, e de arithmetica e álgebra, o dr. Ignacio Baptista de
Moura.
12 de Novembro de 1912-Concluiram
o curso e receberam o grau de bacharel em sciencias
e letras os
alumnas Maria Solon Leitão, Guiomar
Brigido, oaquim Gomes Diniz Climerio Machado de Mendonça,
João Gualbmo Alves de Campos e Augusto Ceia.
de Moura Palha Júnior.

30 de Novembro de _ 0/2—Em sessào solenne da
Congregação Í01 inaugurado o retrato do saudoso
professor dr. Felinto de Gouvêa Cunha Barreto, cathedratico de litteratura.
11 de Fevereiro de 1913— Inauguração dos retratos
dos drs. Enéas Martins, Ignacio Moura e Paulino
brito no salão de honra da Congregação, e do de
dr
Firmo Cardoso, director, no salão da directoria.
12 de Novembro de 1913—Concluíram o curso
ceberam o grau de bacharel em sciencias e lettrase reos
alumnos Aurora de Castro Marques, CassiIda
Rosa
-Ambrosina
Brinco,
Franco
ir
1 7?n
Manoel
Gomes Ferreira
de Araújo, Francisco de Figueiredo'
Raymundo da Costa Rocha.
Jorge Travassos da
Rosa, José de Oliveira Castro,
Joào Prisco dos Santos.
29 de Novembro de 1913—Lei n. 1.403 approvando
a reforma feita no Gymnasio
pelo decreto n 1661.
com varias alterações.
12 de Novembro de i914—Concluíram o curso
e
receberam o grau de bacharel em sciencias
e letras
os alumnos Cannen Felicio de Souza, Victoria
Lobato
1 ma, Luiz de Oliveira Serra, Cícero de Moura
Neiva
Aurélio C dos Santos, Abraham Obadia,
Manoel'
1 aranhos Guimarães, Lourival Azambuja, Hamilton
Barata Aprigio Ribeiro de Oliveira e
Joaquim Travassos da Rosa.
De 6 de Janeiro de 1906 até /*>/_¦—Director
dr \ntomo Firmo Dias Cardoso
Júnior.

Visões de His íoria
J.

Trechos do art. 2.° do Cap. XVII da
« Historia da Arte », publicado n'«0 Jornal»
de 9 de Novembro de 1909.

I
láora

o século XVII, consolidadas somente quatro das do/c Capitanias hereditárias semeadas
«1* por D. Joào III, pois nem todos os seus donatários puderam resistir ao ataque combinado dos corsários e dos indios, a maior porção do território do Brasil continuava abandonada e perdida, sem minima oecupação effectivà que perfizesse a formalidade da posse, mormente no oeste e nos extremos do norte e do sul, e com certeza nunca mais faria parte
do patrimônio brasileiro se a republica de Hollanda e Flandres, liberta do throno hespanhol desde 1579, dominando de chofre os mares d'Ásia e dWmerica e arrebatando-lhe
possessões e nãos e thesoiros durante meio século, nao houvesse forçado Hespanha, no
auge do terror e da impotência, a ceder a Portugal, então tributário seu (1580 a 1640)
e seu irmão na perda das conquistas e no eclypse da civilisaçáo, toda essa mesma região
desoecupada de oeste e norte e sul que lhe conferira o meridiano geographico do tratado
de Tordesilhas, a qual doutro modo escaparia ao dominio de ambos, abrindo assim aos
portugueses locaes e brasileiros natos o ensejo de num esforço hercúleo e digno de
ra em oração perpetua expellirem pelas armas os estrangeiros recem-intrusos e incluírem
para sempre no mappa da raça latina o celeiro do maior rio do mundo.
A continuidade de insuccessds nas campanhas dVVsia, até sua perda final no primeiro quartel do século XVII, por si só derivou a attenção das infortunadas metrópoles,
ameaçadas da mesma invasão estrangeira nas suas inconsistentes colônias americanas, para
a imme.dia.ta consolidação material destas.
De Olinda, arvorada em sede de governo geral por Felippe III, saíram para o
norte as hostes eoloniaes que, de toda parte expulsando franceses e ingleses e hollandeses
e normandos fortificados e afugentando ou exterminando seus adiados indígenas, fundaram Parahyba em 1588 com o ouvidor geral Martim Leitão, Rio Grande do Norte em
1599 com o capitão-mór Manoel Mascarenhas Homem, Ceará em 1613 com Martim.
Soares Moreno, Maranhão em 1615 com. Jeronvmo de Albuquerque, Pará em 1616 com.
Francisco Caldeira de Castello Branco, e tomaram a primeira posse de 1276 léguas do
rio Amazonas até ao Napo com Pedro íeixeira em 1639.
Bahia mantinha em respeito a região central do Brasil a leste, emquanto o oeste
estava virtualmente segregado de absorpção dos Andes pela oecupação dos Jesuítas.
E de São Paulo marcharam sem cessar em meio século, sem ordem regia e em
contrariedade ao próprio dominio hespanhol, indomitas caravanas também brasileiras,
sobre Paraguay e Uruguay e Paraná, que não edificaram colônias permanentes, mas
descobriram o oiro e o diamante sobre que ellas se edificariam, e cujas estrondosas victorias levantaram de vez, na fuga precipitada dos vencidos para bnge do braço aterrador
dos extermmadores de Ciudad Real e Villa Rica e La Guahyra, tamanha linha de fronteira meridional, fora dos termos do tratado, que foi dado crear dentro delia, sem mór
litígio, em 1674 Piauhy com Domingos Affonso Mafrense, em 1680 Sacramento e Rio
Grande do Sul, que em 1738 se constituiu em capitania, em 1692 Santa Catharina com
João Felix Antunes, em 1697 Minas Geraes, que em 1720 se fez capitania, em 1719
¦Matto Grosso com Paschoal Moreira Cabral,
em 1726 Goyaz com Bartholomeo Bueno.
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_ Do azar pois de Hespanha, fugitiva a pressão estrangeira, eis resultante sobre a
própria posse de territórios hespanhoes a extensão perpetua do Brasil,
que em vão Hollanda tentaria romper arrebatando
por 24 annos o trecho mais povoado e consistente do
incommensurável deserto geographico : a capitania de Pernambuco
Trechos de carta para um pintor de
quadro histórico, em 24 de Janeiro de 190&

u
O que todos os chron.stas do século XVI e começo do XVII
Tur.pynambas do Rio de Janeiro, depois de terem sido definitivamente dizem é que os
derrotados por
balema em 1572, por evitarem imminente escravidão
que a tradição de superioridade da
sua raça nao tolerava, emigraram aos milhões
para o norte do Brasil, fasendo, sob o commando dos seus caciques legendários, esse êxodo
homerico de mais de mil léguas dhmo
da maior celebração, que é o facto mais heróico dos
da historia sufamerícana.
La Kavardiere e Jeronymo de Albuquerque primordios
os encontraram em 1614 e 1615 no
Maranhão, commandados em numero de 12.000
pelo mesmo centenário Japyassú que
os havia convocado no Rio para o êxodo formidável.
J
Caldeira, fundador de Belém, os encontrou em 1616
no Pará ao mando de
:
1 aia~assu.
Bento Maciel nos annos seguintes foi forçado,
por irreductiveis á escravidão a
™ **»?»** 6 C^ e ^ *
^ «*» »*** que We
delde-m T^lf
E foi da bocca delles que Pedro Teixeira e Christobál
dAcuna em 1639 e La
á°S TuPynambaranás, ã foz do rio Madeira,
ai^S^^miT'Ty"
historiaçao
va
desse êxodo colossal que se estendeu da bahia de Guanabara
até ás cord.lheiras do Peru e recolheram ainda no nascedouro a
poética lenda das M ulÔÍs me tetras Amasonas, que em 1542 Orellana e Carvajal houveram
afim de poderem
descer o gigantesco no a que ellas legaram o nome.de pelejar,
poueiem
Pois bem. Os hulios Tupynambás, esses famozos
navegadores e guerreiros que
encheram de assombro, durante um século inteiro de
dojb£ Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará e guerras as nadrrrí da h4tnrh
iM^M^r^^
Jean de Lery, que viveu entre cs Tupynambás do Rio todo o anno de
1^7 e
publicou em 1578 a sua Histoire d'un voyageau Bresil, escreve no cap. VIlí
"7
«Les sauvages Tupynambás, avec les
quels j'ai demeuré et freqüente
"" ""' SOnt seulement W«HÍr, comme vous diriez
ties S^/?'
espagnols ou T™
provençaux.y)
^ ^ °'S hes^anhoes e os Ptbvençaes,
por serem abaçamdos, não são
brancos?116'"
ly$ mÚg° histori;ul01' d° Pará, no seu drama
A sorte de Francisco Cal/.;,-, /'rmy?
d'\
<W*a do Grão-Pará, assevera
qúé ^ ,ei /
Niin Shfdo Sue Z"'af".''d^

d0
&"*&dt^21»í4aoS"'no,va pom,sucz Antonio dc Dras> ™ dosW-

escrevei^', yf^!^'

"° ^ D**M™ Histo™ <
^raphico do Maranhão,

«Os actuaes indios Manajós, das cabeceiras
do rio Tocantins são
descendentes dos lupynambás e notáveis
por sua côr alva c olhos a~m4
O testemunho de vista de um chronista coetaneo
._
do século XVI mie teve o,-,-,
siao de conhecer a
primitiva raça dos indios do Brasil em sen e do de pu es- ethn c

't>e
°s
de
mais
^yss^t
;a;:issroutnis
C0.nfirmam> Parece ^ bastam,
houve' e outras nsõe
quando não
se
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Trechos do artigo ((Repovoamento da
Amasonia,» publicado n' «O Jornal» de 29
de Novembro de 1908.

Existe-t-il en Europe quelque race purê?
L'histoire répond que non, et Ia physiologfie
enseigfne que ce «melange» a eté un «bienfait».
M. Block.

III

A Sciencia preceitua e a historia humana e a própria historia brasileira attestam
que, na convivência de duas raças, que habitam o mesmo território sob a égide da
mesma lei e da mesma crença, a raça inferior ceds, natural e gradualmente, ao pre dominio da superior, á sua economia orgânica, a sua fôrma, á sua côr, a ponto de, em dado
periodo de tempo dcsapparecerem todos os seus vestígios característicos ethnicos de inferioridade e formar com a superior tim nove; corpo harmônico e cob.eso, homogêneo, de
egual força e egual intelligencia, como é curial ver entre nós nos milhares de exemplos
históricos é vivos com que a transfusão do sangue glorificou a litteratura, a sciencia, a
arte, a jurisprudência, a religião, a política, a imprensa, a oratória e a milícia nacionaes,
salvo se a lei ou o costume da raça superior perturbar o trabalho da natureza e condemnar
a isolamento integra! a inferior, encravada no seu meio, mas como uni ente separado.
O trabalho é todo da natureza e só delia.
E' lei scientiiica, como a do movimento cósmico, que dentro da orbita natural
não tem trégua nem excepção.
O instituto humano da escravidão e o ódio de raça, com que leis e costumes
sociaes de certos povos fortes affrontaram o preceito, são excepçòes que dilataram á natureza a obra da unificação da raça da Terra, mantendo-a nessa trégua de momento em
que ella esperou da civilisacão delles o desapparecimento do instituto anti-naturai da ercravidão ([contra naturam, dizia o romano) e espera o do edio de raça para recomeçar o
seu trabalho interrompido de purificação do homem.
Determinou a Sciencia que, por acto dessa mesma lei de selecção natural, verdadeiro fiscal de Deus, que transformou em hulha, na secção do reino vegetal, o despojo
do triumpho pretérito da flora que nos cobre a superfície viva dos continentes por sobre
a da revolução geológica, derradeira e continua a converter em alimento do vencedor de
nossa floresta virgem o cerne do vencido, e pelo qual foi concedido ao primate humano,
sobre o destroço animal de infinitas espécies desapparecidas, o throno phylogenico, ficava
preestipulado ao monarcha eleito um único tributo á natureza : a integridade da sua côr.
Das três raças do planeta, a branca, a amarei Ia; a negra, uma só o dominaria : a
branca, que tem o esqueleto mais conformado a deposito da intelligencia dominaticia.
Quem puzér os olhos sobre o mappa humano verá que, a despeito das guerras
santas entre as três raças da historia, que são os meios de conservação instinetiva de sua
côr em estado de pureza, a esta hora já se pôde dizer que toda a Europa e America e
Oceania são um campo branco compacto e na Ásia e África as innumeras malhas regionaes
do branco e as mestiças abertas na pelle geographica do amarello e do negro, como
brechas paia o assalto definitivo, indicam que o momento da trégua cessou, afim de continuar o trabalho da absorpção integral dellas duas e do seu desapparecimento fatal, tanto
mais breves e menos dolorosos quanto mais depressa ellas assimilarem os processos
políticos e econômicos de civilisacão do assaltante invicto, portadores no seu bojo de
cavallo de Trova da mina da trahicão ethnica.
Trahicão, nao ! O patriotismo, uma das fôrmas do nacionalismo, ganha em ceder
á unidade da espécie humana e á uniformidade da alta civilisacão para que o mundo
caminha a passo certo.
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O phenomeno deu-se no Brasil, como em toda
parte, com vantagem para o
brasileiro
e
I progresso
para a civilisacão geral. E já passou, a despeito do enorme aíazo
de tempo creado pelo instituto social do captiveiro duplo do Índio
e do negro.
«Tenho para mim, dizia sabiamente o
Abreu e Lima em
1059, que a abolição da escravidão na Americageneral
será o
de partida para
a decadência e desapparecimento total da raça ethiope noponto
nosso Continente
como ja aconteceu em Portugal e suas ilhas. »
já é facto consummado a predieção.
Lisboa foi o maior balcão dessa mercadoria humana. Ella
de Portugal, dos archipelagos dos Açores, Madeira, Sào Thomé pejou todo o território
ePGabo Ve.de d. s_ s
C0U1 nlÍ"1Ò0S
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Só Sevilha contrabalançava em competição esse trafico, de
aspecto deshumano
engulo em interesse econômico por todos os europeus, mas
de interesse real somente
para a digmhcaçao ethmca do homem pela elevação da intelligencia ao nivel aeraf
Para o território do Brasil é dado suppôr
que, de 1500 a 1888, em%88 annos
vieram, a razão de 40.000 por anno, 15.520.000 escravos
africanos.
'
Percorrendo o seu desenho ethnico no mappa da nossa
historia civil vê-se oue
ia em 1645, segundo uma epístola de Joào Fernandes Vieira, um
dos heróes da cuem
hollandesa, coexistiam em Pernambuco 20 mil brancos contra
a cifra maior de í
i
negros, cuja proporção pode ser estendida sem erro a todas
as outras capitanias E em
1820, segundo recenseamento official, ainda habitavam
em todo o Brasil 1800000
" "^ "^
° ^^
de 2.000 oS»_.
negros^"™
^adèrápte
^
Somos hoje 25 milhões, como amanhã seremos
50.
Onde está actualmente essa raça ethiope tão
proliferado., e sempre preponderante
em cifra; que e feito da deformidade do seu esqueleto,
da bocalidade ce seu me lec o e¦
especialmente da pureza da sua côr?
mtenecto
O instituto artificial da escravidão, isolando-a nos limites
da senzala, .oa<_u-a um
momento a coexistir comnosco em estado de relativa
pureza, até que, por factode su
abolição, abreviado pelas assimilações da antecipação latina,
a natureza ei ni.dee__.1i
continua
dia a dia a propinar, he o desapparecimentoot.í
gradualmente^
comun
sando-a com insenr-lhe fragmentariamente e
por fim integr_r-lhe o nosso o4'nisn o po
n
deroso e o privilegio de nossa intelligencia.
ufanismo
O mesmo phenomeno sepultara
para sempre a côr de toda a enorme raça amarei Ia

re,£anom
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E' verdade que ha controvérsia sobre o numero total
dos indios do Brazil no mo
mento de sua descoberta e até V_.rih._ge_, contra todas
as regras,
d,u .mirem
quantidade a culpa escravista da política jesuíta fracassada, rebaixo para
u-ò a
«
,/V;
somente, a despeito da immensidade do território onde
elles
mil nomes de tribus colossaes, a receberem a todo momento pullularam ní h tor' só'
na ponta desu as fl. as a.
legiões sempre renovadas dos colonos brancos invasores.
Quem, porém, pezar maduramente o poder do nosso braço colonisador
pelo do
pequeno exercito de 40 mil portugueses que em
parcellas subjugou pelas um s todo o
pode,- niilatar da índia, engrossado do auxilio turco, ou
peIo desse punhado dl nau
hstas que metteu em escravidão
perpetua, em princípios do século XV ]muni C0Si
fora das fronteiras, a 300 mil indios
platinos de La Guahvra, e contraste, ào racio. nio
denvante deste acto e de todos os outros
muitos deste quilate, o argume to das cemé ns
de guerras duradouras e continuas
por todo o nosso território, multipli ca das em ..emito
locaes incontáveis que ofereciam batalhas
de mais de 30 mil arcas'.SSaVuu S.
de muitos centenares de pirogas tripuladas de
per si por uma''e duSC Sn s de «te. "
• enos, e das successivas v.ctonas,
parciaes mas estrondosas, quer teia-este qíei nav
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em que se degladiaram heroicamente dois séculos inteiros, o XVI e o XVII, nações
desarmadas mas innumeraveis de Tobajaras, Tamoyos, Aymorés, Carijós, Tupynambás,
Cahetés, Potyguares, Nbeengahybas, Tapuyas e mil outras, contra as armas das legiões
aguerridas dos colonos brancos, que muita vez ellas desbarataram por completo em São
Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, e em toda a parte, e reler depois nas
chronicas de então a confirmação da exorbitância numérica dos celebres descimenios legaes de
indios do sertão para o captiveiro que proseguiram ao triumpho final do colono na costa
do Atlântico, penderá de preferencia para o lado do calculo daquelles que, baseados nos
relatos officiaes de Orellana, Carvajal e Acuna, os quaes asseveram, como testemunhas de
vista,, de 1542 a 1639, que o povoamento de ambas as margens da bacia do Amazonas
era tão intenso, que «o som do machado de pedra duma aldeia era ouvido tia outra e as aldeias
se prolongavam duas e ires e mais léguas de margens a dentro do território amasonico,» avaliam
aproximadamente, como Abreu e Lima, em cerca de cem milhões o numero total dos
indios brasileiros na éra da descoberta.
Simão de Vasconcellos, chronista da Companhia de Jesus nessa éra, affirma que a
população de uma só dessas nações, a dos Tapuyas, era tão excessiva, «que alguns a tiveram
por maior (jne a de ioda a Europa junta».
Antônio Vieira testemunha que no começo do século XVII ((foram encontradas
de São Luiz a Gurupá mais de 500 povoações de indios, todos mui numerosas, e aigumas dellas tanto que deitavam 4 e 5.000 arcos», o que eleva a muitos milhões a
população total desse trecho. Até 1652 os colonos «mataram por esta costa mais de
dois milhões de indios».
Parece, á primeira vista, que, sob o pezo ethnieo de tamanha cifra de amarellos,
ainda quando a exactidão estatistica redusisse a muito menos os cálculos do chronista e
do historiador, devera ter desapparecido na mixtão o diminutissimo núcleo branco dos
milhares de latinos que os enfrentaram.
E' visto, porém, que aquelles é que perderam a sua cor pura e desappareceram
para semp-e, integrando-se no corpo da nação destes, principalmente desde o momento
em que o marquez de Pombal, por alvará de 8 de Maio de 1758, decretou a cessação do
seu captiveiro.
Eram desenas de milhões e desappareceram por completo, pode-se dizer, em curto
prazo, perdendo a sua fôrma e a sua boçalidade e a sua cor, naturalmente, isto é, por
simples obra da natureza, no convívio da raça superior a que auxiliaram em alta doze na
formação da nacionalidade e da pátria.
De certo contribuiu em bôa parte para esse fim o morticínio de guerras offensivas
até ao exterminio de tribus inteiras, como é exemplo local entre mil a hecatombe, de
milhões de Tupynambás do Pará por Bento Maciel Parente, guerras tanto mais incongruentes com o fito latino em certos casos, como neste, quanto é exacto que esses legendarios Tupynambás, que três quartos de século oppuzeram aos milhões as suas flechas ao
captiveiro no Rio até o dia em que em 1572, batidos por Salema, fugiram para o Norte
e inundaram Pernambuco e Maranhão e toda a costa maritimii do Pará e toda a bacia do
Amasonas até á fralda das cordilheiras dos Andes no Peru, eram bramvs, de formas esculpturaes perfeitas, intelligentes, actives, capazes de alta civilisação rápida, como attestam,
entre outros, Baena, Ivres dTvreux e principalmente Jean de Lery, o maior chronista
contemporâneo, que viveu um anno inteiro entre elles no Rio, em 1557,6 assevera cathegoricamente serem elles em estado de pureza basanes como os hespanhoes ou os provençaes, e como comprovam eloqüentemente esses restos puros de seus descendentes, os
Manajós e outros, ainda hoje sobreviventes na cabeceira do Tocantins, os quaes, na phrase
textuai de Cezar Marques «são brancos e de olhos arjies »; e por conseqüência bastava
seguramente que a seu tempo a lei da colonisação luza não estendesse até a elles o laço
afugentado.!* do captiveiro para obter francamente a mesma alliança e cooperação em que
se mantiveram sempre, cerca de meio século, sem minima quebra da íe jurada, com os
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franceses de Villegaignon no Rio e com os de Riffault e Des Vaux e Rasilly e La Ravardière, no Maranhão.
Mas de facto o que assolou-os em massa, orgânica e fundamentalmente, sem a
dor do captiveiro, da guerra, da nostalgia e do extermínio pela fome nas transmigrações,
foi a mão secreta da natureza, que não permitte a perpetuação da heterogeneidade de
raças livres vivendo em có.mmuiihao civil e estabeleceu em lei scientifica eterna que,
por mínimo de mais, como no caso foi, é sempre, sem excepção, no tempo e no espaço,
o esqueleto, o sangue, o temperamento, o inteilecto e a cor da raça mais forte que
prevalecem.
Eis porque desappareceu a grande raça amarella da America toda. E' privilegio da.
raça branca. O planeta lhe pertence.

Cpaej-

C/Darrefâo.

O mais antigo poeta paraense
Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, pae do Dr. João Baptista de
Figueiredo Tenreiro Aranha, é o mais antigo poeta, de que sabemos noticia
pela Antologia da Litteratura Amazonense.
Floresceu no fim do século XVIII, irradiando pelo alvorecer do século
seguinte; pertencia a escola clássica, e deixou um repositório de sonetos e
poesias admiráveis.
Era um repentista de boa nota. Quando as tropas paraenses regressaram,em 1808, da campanha de Cayena, o governador do Pará offereceu, em
Palácio, um banquete ao mundo official, para commemorar o glorioso feito.
Ali estava o poeta Tenreiro Aranha. Vendo-se sobre um castello de doces
uma bandeira nacional, com um verso de Luiz de Camões, um dos assistentes
tirou aquella flamula e oítereceu-a ao poeta.
Tenreiro Aranha, levantai! do-se, leu em voz alta o que ali estava
escripto:
<( Do luso invicto as Armas Triumphantes »

nha,

Um frêmito de enthusiasmo percorreu a assistência, e Tenreiro Araem voz firme, glosou o mote com o seguinte soneto :
Os crimes inundavam, toda a Terra,
E vários monstros no Averno concebidos;
Na Corsega e no Sena produzidos,
A todos os mortaes faziam guerra.
A im piedade, a perfídia e o mais que encerra
Pandora nos seus cofres denegridos,
Entre lugubres ais, entre gemidos,
Da face do Universo a paz desterra.
Porém, a tanto mal, o Céu que é justo,
Já põe termo, suscita mil Atlantes,
Lopes, Silveira, Palafox sem susto.
Suscita outros Heróes da Pátria amantes,
E faz e]ue brilhem no Brazil adusto
Do Luso Invicto as Armas Triumphantes.

A ARTE BRAZILICA ATRAVEZ DA CERÂMICA DA ILHA DE MARAJÓ

€•____.
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me canso de visitar os ricos salões do Museu Goeldi, jóia preciosíssima que
'c/q
possue a cidade de Belém do Grão Pará.
Naquella atmosGosto de lá ir nos dias tranquillos que não são de visita publica.
e curiosos
phera silenciosa, envolvendo eras longínquas e diferentes naquelles raros
especimens expostos, eu deixo passar minha imaginação sobre cada objecto, producto da
intelligencia de uma não pequena parte da humanidade, tão afastado da luz intellectual,
do progresso e da civilização. Prendem-me o espirito, sobretudo, aquelles fragmentos
da cerâmica indígena encontrada na vasta ilha de Marajó. Embora executassem elles, os
nossos selvicolas, vasos de uso doméstico ou funerário com fôrmas humanas, não era,
entretanto, na zona amniada dos seres que elles iam, de preferencia, buscar os elementos
característicos para comporem a ornamentação dos seus vasos ou utensílios.
Não era, pois, na grandiosa natureza que os cercava incessantemente, onde elles
Os
ião procurar a decoração artística com que, vaidosos, enriqueciam os seus objectos.
seus desenhos complicados e trabalhosos eram feitos de pura imaginação e, poderemos
Sem o insavançar, caracteristieamente geométricas, puros exemplos de desenho linear.
trumento moderno que os auxiliasse na pureza das linhas rectas ou curvas, elles tinham
a intuição da symetria na divisão geral do objecto, cuja face devia ser decorada, da harmonia não só dos detalhes como'do conjuneto da ornamentação, do equilíbrio dos assumptos escolhidos, emfim havia uma orientação pre-estudada para ornamentação de cada
objecto a ser decorado.
Assim, a ornamentação exterior de uma urna, executada acenas a traço, gravando
na superfície o necessário para destacar um fundo de um relevo, é dirigida no sentido
de uma tanga, simples objecto
permittido pela fôrma dessa urna, ao passo que a decoração
triangular, ligeiramente connexo e de applicação dedicada e graciosa para uso feminino,
é extremamente cuidada e reflectida e caprichosamente executada.
N'esse objecto pequenino e de fôrma não commum, a preocupação intellectual do
artista indígena evitou as linhas pesadas; a combinação d'estas com a fôrma exterior triangular é a do mais dedicado effeito, juntando-se a esse desenho linear uma coloração
em três tons ou nuauces da mesma tinta.
Ha um fragamento de um prato, talvez, ou cousa que a isso se assemelhe, cm que
a ornamentação escolhida e executada, lembra a cruz gammée dos antigos gregos cheia de
um symbolismo inexplicável; contornando em ornato linear outras linhas, singelas em
seu traçado e sobriamente repetidas, dão ao conjuneto uma simplicidade e uma riqueza de
re.rosto que não sei se poder-se-hia achar tão feliz decoração applicada a uma pequena,
duzida e simples superfície.
Ha trabalhos de desenho linear executados tão cuidadosamente, tao mtelligentemente que nos faz seismar o que produziriam esses selvagens se a luz inapagavel da mstruecão indicasse a facilidade de execução, entregando-lhes instrumentos de precisão^e
nitidez. Sóbrios na fôrma, sóbrios na coloração, os indígenas, de Marajó nos legaram nao
seu gosto artístico, notando-se, por elles,
pequena mé.se de documentos interessantes do
a preoecupacão de um goso para os olhos com ornamentações graciosas, de um prazer
intellectual em se cercarem de elementos, superiores ás brutaes e exclusivas necessidades
da vida material. Nota-se em todos aquelles fragmentos da curiosa cerâmica de Marajó
a execução preconcebida de uma ornamentação regular, intellig.nte com o intuito de
enriquecer uma superfície simples para uma satisracçao superior.
Ainda vem confirmar esta asserção, o facto de terem os artistas marajoaraso cuidado de distinguir o que nós, actualmente, classificamos de fundo, rosacea, frisa, borda dura,
silvado, etc.
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Nesses vasos, tangas, utensílios vários, etc, os ornatos lineares, que contornam
uma aresta, uma beira, sendo differentes dos que decoram a parte central da superfície,
mesmo por que a collocação é differente, teem, entretanto, relações de concordância com
estes, harmonizando-se entre si, completando-se naturalmente, necessariamente.
Além
disso, a maneira de execução vária, conforme o fim a que se destina o objecto; um pouco
rude, mas enérgica, linhas largas e grandes detalhes nos vasos de certo vulto ou tamanho,
delicado e caprichoso de pequeninas linhas que se entrelaçam com justeza cuidadosamente
executado para um aspecto que agrade, num objecto pequeno e de uso pessoal, eis as
duas principaes maneiras de execusão nos variados e poucos objectos que possue o nosso
riquíssimo museu regional, o Museu Goeldi, por parte de tão intelligentes e tão perseguidos artistas que foram os indígenas da grande nação dos Aruans e de seus descendemtes e das suas ramificações.
Deante d'aquelles ornatos, buscados na imaginação ponderada e meticulosa do artista indígena, quantos elementos variados e interessantes poder-se-ião utilisar para a decoração de uma infinidade de objectos de uso commum e de luxo! N'esse caiacteristico e
original repositório de documentação artística dos nossos selvicolas bem poderiam inspirar-se as nossas fabricas de louça commum, aoenvezde se deixarem invadir por productos
estrangeiros mercantis ou de outros Estados, inexpressivos e banaes.
Aos que vibram diante de uma partícula d'arte, muitas vezes incomprehendida,
uma visita a essa época brazilica que passou, se impõe.
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Ruge o caudaloso rio,—o sem rival no inundo,
As vaglts atirando ás pedras da beirada;
A cannarana desce, em grupos enlaçada,
E o cedro passa lesto e some-se no fundo,
Qual cm dia de invertia, horrifico, iracundo,
Solta rouco trovão horrenda mrmlhada,
Tal, das águas a flor, de fauce escancarada,
0 enorme jacaré se mostra furibundo.
O esquivo peixe-boi occiilta-se medroso.. .
Remette-lhe o ar pão, com prospera destreza,
O velho pescador que espreita cuidadoso;
No enitanto, o curumin, alli tia correnteza,
Feliz e sem temorJ na Ygárd jubiloso,
Conduz na saraedra a tartarupn bre:a.
*"
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Dr. Antônio Fernandes Bello, actual juiz de direito da comarca de Óbidos, nasceu neste Estado, e
htterato exímio, primoroso poeta, cujas trovas sao muitas dellas entoadas em modinhas
populares.

Tricentenario k fundação io Bolam o Pedro Toizsin
A SUA VIAGEM DE CAMETÁ AO PERU
^__r

. ¦

AT

^?&l-1:í.M. dos homens que mais se destacaram pelos seus serviços prestados ao capitão-mór
íí^ãkj do Pará, Francisco Caldeira Castello Branco, foi o valoroso Pedro Teixeira.
Por
isso, junto do nome illustre do fundador de Belém occupa logar saliente o nome do
capitão-__._ór da grande conquista civilisadora do Amazonas—Pedro Teixeira.
Lançados os primeiros fundamentos da cidade de Nossa Senhora de Belém no local
que ao seu fundador pareceu apropriado, Castello Branco tratou logo de construir o forte
-Castello,— e, accossado
que merecidamente tem o seu nome,
pelas necessidades inesperadas que lhe sobrevieram, fez seguir a Pedro Teixeira, por terra, para Maranhão, a 7
de março de _6i6.
Depois de uma longa e penosa viagem de dois mezes chegou ao
nosso Estado visinho.
Sem demora, Pedro Teixeira volta, já por mar, com Custodio Valente, obtidos
os soccorros necessários do então governador do Maranhão, Jeronymo d'Albuquerque.
Alexandre de Moura, ao mando de quem Castello Branco veio fundar a nova capitania,
nesse tempo já estava na de Pernambuco.
No mesmo anno de 1616, Pedro Teixeira destróe os hollandezes de alguns
pontos ao norte do Amazonas, e ataca em duas frágeis canoas um navio dessa operosa
nação, o qual.é por elle tomado, incendiado e a respectiva artilharia trazida para o Forte
do Castello.
Depois de curado dos ferimentos recebidos nessa audaciosa lucta, Pedro. Teixeira
vae pacificar Caeté, hoje Bragança, segundo o illustre historiador paraense dr. Manoel
Barata, e o districto da «Ilha de todos os Santos» rebellados, 1617.
Com a morte de Jeronymo de Albuquerque, 1619, que foi capitão-mór do Pará,
posteriormente á revolta que depôz e prendeu a Castello Branco e acclamou a Balthasar
Rodrigues de Mello, para substituil-o, o nome do honrado Pedro Teixeira foi um dos
suffragados para capitão-mór do Pará, vencendo porém, o de Bento Maciel, 1624, por
decisão do recurso para o governo geral.
A Teixeira coube então a commissão de abrir a communicacão
terrestre-fiuviai
_»
entre Pará e Maranhão.
Tendo Bento Maciel de ir ao Amazonas em auxilio de Luiz Aranha de Vasconcellos, que havia trazido do governo da metrópole ordens especiaes para reconhecer o riomar e expulsar os extrangeiros dahi, Pedro Teixeira foi um dos capitães escolhidos para
essa viagem, que foi coroada de bom êxito.
Em 13 de dezembro de 1633, o capitão-general do Estado do Maranhão, Francisco
Coelho de Carvalho doou a seu filho Feliciano Coelho uma grande exteneão de terras,
cujos limites começavam na primeira cachoeira do Tocantins, provavelmente na das
Guaribas, e terminavam nas terras dos Tapuyussús, que se presume ser em Alemquer,
visto que o rio dos Tapuyussús «secrè», diz o sr. Visconde de Porto Seguro, «ser o desaguadouro oriental do lago de Surubiu, não longe do logar onde se vê hoje Alemquer;;.
Feliciano Coelho fundou em 1635, como sede de sua capitania, a villa de Cametá,
á margem esquerda do Tocantins, quatro milhas e meia abaixo da actual cidade de
Cametá.
Pois bem: foi dessa villa de Cametá que em 1637, seguiu o destemido Pedro Teixeira, como capitão-mór, para a arriscada expedição do Peru.
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A viagem foi mandada fazer pelo provedor Jacome Raymundo de Noronha,
que
governava interinamente o Estado do Maranhão, por morte/1636, do seu primeiro governádor Francisco Coelho de Carvalho, fallecido em Cametá e sepultado na egreja da
mesma villa.
A partida de Pedro Teixeira necessariamente devia ser revestida de imponência.
A sua comitiva era illustre.
Acompanhavam-no, o coronel Bento Rodrigues de Oliveira e capitão Pedro da
Costa Favella, seus immediatos; os mercenários religiosos freis Affonso de Armejo, como
superior; Diogo da Conceição, João das Mercês e Pedro de Ia Rua Cirae, Domingos de
Bneba, franciscano (que com 6 praças regressava ac Peru), capitão Pedro Baião de Abreu
e o sargento-mór Felippe de Mattos Cotrim.
A. frota compunha-se de 47 canoas reforçadas e de bom
porte (construídas mesmo
em Cametá), com 70 soldados portuguezes, 1.200 indios flecheiros, mulheres e crianças.
No dizer do dr. Mattoso Maia, o total dos viajantes era de 2.000
pessoas.
E' de crer que ao embarque dos expedicionários, como era costume nesse tempo,
precedesse missa solenne celebrada na egreja do actual Cametá-tapéra.
O nosso bello Tocantins, ufano por hospedar essa valorosa frota, bejava-a. e embalava-a com as suas maretas, que, num sorriso dócil, iam morrer na alva
por onde
o embarque dos intemeratos viajantes se realizava, deixando elles impressos,praia
ahi, as suas
pegadas que as christalinas águas tocantinas não deixaram permanecer por muito tempo,
para não augmentar as saudades dos que ficaram.
. Ao tempo da partida de Pedro Teixeira
_
já decorria um anno que o fundador da
primitiva Cametá tinha se retirado para a Europa, deixando ali um collegio de jesuítas e
um engenho nas immediações da sede de sua capitania.
Nesse mesmo anno de 1637 ° governo da metrópole confirmou a doação a Feliciano Coelho.
A viagem do capitão-mór Pedro Teixeira foi demorada: teve elle de estar em
Quito, e depois seguir a pé até Baeza, á espera das ordens emanadas do vice-rei conde de
Chinchon.
Despachado, fez-se logo de viagem, trazendo em sua companhia os padres Christovam de Acuna e André de Arthieda, reitor do collegio de Cuecas e lente* de theologia
em Quito, respectivamente.
A' margem esquerda de Napo, confluência com o Amazonas, «na fralda dos
Andes confrontando o Peru», como explica o dr. Ignacio Moura, Teixeira assentou
um
de
com
as
armas
de Portugal, 16 de agosto de 1638, chegando ao Pará a 12
padrão
posse
de dezembro de 1639.
Estava, emfim, realizado o projecto que vinha desde d.
João III— de uma viagem
Amazonas
acima
—somente
até
ás
minas
do Peru oriental
pelo
mandada executar pelo
de
Raymundo
Noronha.
governo
Jacome
Pouco tempo depois da chegada exploradora, Pedro Teixeira
galgou
por alguns
4
dias o governo do Pará.
'
Quando elle se preparava para deixar a terra que encheu de valiosos serviços
para
ir descançar no pátrio ninho, falleceu em 1640; felizmente
honra
do povo paraense
para
nao em logar extranho — o Pará era sua segunda Pátria.
A noticia das grandes fectas a realizarem-se, breve em Belém, em honra
de sua
fundação incentivou-nos para escrever estas toscas linhas, somente na sincera intenção
de
como paraense e, especialmente como cametaense, rendermos homenagens a
esta memoravel data histórica de Cametá — 28 de outubro-- em honra de Pedro Teixeira.

M.

C.

O Triumhhador
t^/jCo-

i/icíi/o

./,

iY2v. Io /no

i/e

tJ/Laceito-

Salve triumphador! após 22 annos
De renhido luetáf, de fervida poriia,
Succedeu a bonança aos vendavaes insanos,
E o frescor do arrebol ao sol do meio dia.
Gloria ao Deus que, ao te
Da vida entre o combate,
Fez da n.oute do horror a
E prostou aos teus pés da
Venceste!
A voz do
No duello
A verdade

ouvir a supplica submissa
em meio dos perigos,
aurora da justiça,
Egreja os inimigos.

Pôde mais que o cárcere e o destino
exemplo teu—reverberante luz! —
travado entre a verdade e o erro
venceu, e com a verdade a Cruz.

Sim, pois, hoje, Senhor,
Mirando em teu passado
Chama-te vencedor; e os
Deslumbram-se á luz de

a turba dos ingratos,
o rastro do heroismo,
que te deram tratos
invicto civismo:

Tu soffreste demais! Na fronte de decano
Nevou-se o teu cabello aos sopros da afflicçao,
Foi elle come -a espuma alvissima do oceano
Que fluetua na praia após o furacão.
Mas venceste; á virtude o soffrimento acerbo
Cedeu, bem como cede a treva á claridade;
Se não moveu aos maus a forca do teu verbo,
Cegou-os o explendor da tua caridade !
Emtanto,
Tentando
Oh ! Terá
De almas

se algum dia a orei do mal eimier-s
inda uma vez a Egreja derruir,
ella então o solido alicerce
dadas por ti, robustas, ao Porvir.

1 *

Loj/a
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E o favonio do céo que as forças retempera,
Que a caridade em ti fez vicejar então,
A alma envolverá em doce athmosphera
De heroísmo e de fé—d nova geração.
Nos te saudámos, pois, oh pae dos desgraçados !
O teu excelso nome e os grandes feitos teus
São da instrucção, oh nobre artifice, gravados
Pelo dedo de Deus no mármore dos céos.
cAac)te
Estevám

Gôâevão âa

L^ojà'a

Geixeiza.

da Costa Teixeira, natural de Cairary neste Estado, é oriundo de antepassados illustres.

sua família, uma collectanea de poesias da sua lavra, que muito lustre lhe dariam se Viessem um dia á luz da
publicidade.
7M7

/B4

/?j#

ária de Medicis

08)

viagem do sr. de Ia Ravctrdière está ligada a uma circumstancia venturosa
que não é possível esquecer na historia dos povos. Assim como o nome
de Izabel de Castella, em 1492, se immortalizou na incorporação da flotilha,
com a qual Christovam Colombo fez o descobrimento da America, empenhando, segundo alguns chronistas, as suas próprias jóias, para apparelhar os
navios hespanhoes que teriam de divisar as ribas ambicionadas do Novo
Mundo, assim também, em 1609, a rainha da França, Maria de Medicis, afim
de alentar o espirito de Ia Ravardière,-paxa os descobrimentos e conquistas do
Norte do Brazil, offereceu-lhe uma bandeira onde, sobre o fundo azul, estavam
esculpidas as armas de França, fazendo talhar sobre o becke da proa a figura
dodelphim, depois Luiz XIII, e, sobre a roda do leme, a figura da própria
Rainha, sob a qual, fez gravar o dístico : Tanti dux fcemina facti, que poderemos traduzir: «A mulher é a guia de tão extraordinário acontecimento)).
Recordando essa aventurosa circumstancia, o meu talentoso collega,
dr, Henrique Santa Rosa, em eloqüentes termos, reclamou o concurso das
senhoras brazileiras, em prol da solemnisação do Centenário da Fundação de
Belém.
A feliz phrase da viuva de Henrique IV deve continuar a servir de
senha a esta cruzada patriótica, que tem por objecto solemnizar os extraordinarios feitos dos nossos antepassados ; a palavra de Maria de Medicis deverá
palpitar em nossos lábios, como o balbucio indicador para o desvendo mysterioso do nosso futuro.
^sa/i a cio

iJ/Cou ta.

Explorações Scientificas na Amazônia
SÉCULO XIX
de conhecer os
transferencia da família real para o Brazil assegurou a necessidade
votada a indifferença
w - v recursos econômicos da grande colônia que até então parecia
vencedor em S.
e ao menosprezo da metrópole. O almirante William Smith, glorioso
e a conquista
Toao d'Acre, 1799, representando o poder da Inglaterra contra a tyrannia
D João Vi para o Brazil.
de Bonaparte na Europa, foi encarregado de proteger a retirada de
do Guajará, onde tomou
Do Rio de Janeiro partiu o illustre marinheiro para as águas
tropas paraenses, que foram
o commando naval da esquadra, encarregada de transportar as
Cayenna cu,a praça forte
effectuar, ao mando do coronel Manoel Marques, o serco de
da Amazônia levara-o
foi tomada em 1808. A perspectiva da natureza virgem e opulenta
do grande valle, effeetuanapós muitos annos, da victoria as explorações scientificas ao N.
.
•
,
do em 1829 estudos dos affluentes superiores do no Amazonas..
commissionados
Spix,
e
por
Martins
lá antes dessa época, dois sábios allemães,
sciencias. percorreram
Maximiliano José, rei da Baviéra e grande protector das artes e das
as nossas riquezas natuas nascentes dos affluentes superiores do Amazonas, estudando
.
raes na sua notável obra Reise in Braylien.
da com« E nesse mesmo anno, segundo o dr. Henrique Santa Rosa, o interesse
Tavares de Carvalho
municacão interna do paiz fazia que o tenente coronel Paula
de estabelecer relações
Governador de Matto-Grosso, procurando conhecer a facilidade Peixoto de Azevedo,
com o Pará, organiza-se a expedição confiada ao tenente Antônio
e verificar a viagem pelo
com o fim de explorar o Paranatinga, affluente do Tapajós
nn°S
e o padre Alcides
Em 1827, Eduardo Poeppig, dedicado a estudos de botânica,
a Estudos, na vastíssima
d'Orbigny,em observações ethnologicas, também procederam
aos .cientistas do mundo
região que começava a'excitar, cada vez mais, a curiosidade
inteiro,
nações extrata«E interesse commercial não provocava menos estimulo entre as
levaram a^ effeito o tenente
as
explorações,
realizadas
que
foram
causa
esta
e,
geiras
por
W. Smith. e D. Lowe^m
inglez Lister Raw em 1829, D. Pedro de Beltram em 1834, e
o Pachitea, o Ucayali
1836, principalmente nos affluentes superiores como sejam
6 OUtl'°Comecaram,
não
então, a ser publicadas diversas obras sobre a região amazônica
na Europa Apparece.am
só em latim, como em todas as linguas que então se falavam
e o Compêndio das Eras
em Í833 a Chorographia de Ignacio&de Accioly Cerqueira e Silva
seu Ensaio Chorographco
de Antônio Baena, que seis annos depois deu á publicidade o
assignalado o
« Três nomes celebres, segundo o dr. Santa Rosa, tinham de deixar
ligam. Em i; logai o
?e
les
a
e
trabalhos
os
ainda
notáveis
mais
que
1843
e
anno de
Condes de: UuoU e de
dos
companhia
em
Xingu,
rio
o
subindo
da
Prússia
de Adalberto
o do Conde de
Depois
Sul
de
latitude
e
até
exploração
.0*
sua
a
lavando
4"
Bismark, e
de Lima ao Iara,
expedição
sua
a
fraucez,
do
conta
realizando
governo
Castelnau
por
o de Tardyde Monestendendo-se pelo Tocantins até S. João das Barras, hnalmente de Fleunot de Langle,
travei commandante do Brigue La Boulonaise, que acompanhado
«Ç^T^f^
Duj dfo e La Serrec de KerVilly, levaram a effeito importantes
trabalhos mais ou menos
ainda hoje dignos de alto apreço e que foram os primeiros
completes, publicados para a navegação do Amazonas.»
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_ _ Assim como julgamos ter sido a comitiva de Adalberto da Prússia a primeira
missão scientifica, que subiu o rio Xingu, também o Conde Gastelnau
foi o primeiro
sábio europeu, que mais avançou pelas águas do Tocantins.
. .Bní 1847. Caetano d'Osculati, scientista italiano, desceu de Quito até ao Napo e
dahi ate a embocadura do Amazonas, levando
o seu paiz conhecimentos úteis sobre
aquella região tao promettedora ás applicações para
utilitárias, que começavam então a surgir
110 mundo europeu.
&
¦ 1 Emw8í,8' ch^áram *}}~lé,m> onde residiram por algum tempo dois notáveis sábios
inglezes WiUiam Bates e Alfredo Wallace, sendo este um dos discípulos
e amigos mal
íntimos de Darwin, para o qual levou contingentes valiosissimos,
que lhe serviram nos
seus estudos de analyse. O primeiro nas suas explorações
do baixo-Tocantins, Moiú
Tapajós, Amazonas, Jutahy, Tefté e
Japurá, e o segundo, do Tocantins, Marajó, Mexiana!
Capim Guama, Amazonas, Rio Branco até ao Cucuhy e Uapés
até ás cachoeiras
Esses dois sábios organizaram e remetteram
para os museus da Inglaterra grarides
collecções de insectos e plantas da Amazônia,
que até hoje ainda ali figuram como
amostras da nossa ainda maior riqueza natural naquelle
tempo
Também foi Wallace que escreveu a
primeira obra sobre as nossas fructas e as
nossas plantas domesticas.
Não se pôde esquecer, sem lastimável injustiça, o nome de W.
Chandless que
procedeu a extraordinários estudos geographicos no alto-Amazonas, desde o Arinos, Turuá
^ *° Pu'"US e A(lun7> deixando ° seu nome
perpetuado em um daqiielles
aífluenTs5
g,0vemodo Brazil Pro^iraya então estudar devidamente as condições de naveonWIM?
Amaz0I]as,e ° me,h?r mei0 de acáütelàr os seus interesses'econômicos,
ante ítí Ul°f
a «avegaçao internacional; dessa commissão foi encarregado
o d ri„ -rn >í f^fado
AZ£Ved0' d£P01S Barã° d° LadaH0'

** ProCedeU a -aS

exíirSst^SÊÍTtSéí05"

hly
,estudíí)so' Fouto de Magalhães percorreu, nas suas explorações, o
rio TorStin°c 'mÍf°'ndo,sob5tudo
a« suas c^diÇôes ethnographicas e
geographicas,
deixSn nm
deixando
n 0'Selvagem obra immorredoura ao seu nome e aquella feracissima
região.
LmZf A§a s.siz e sua encantadora esposa
percorreram, em estudos naturalistas sobietudo
nstas,
sohlnl a. vasta região do baixo-Amaz.onas,
cassificando geologicamente as suas
°S Sp£dmenS ÍCt>'°lo"ÍCOS'
vastissima ^
«§ SJosamel
ty
Peil^fesmdaua
dC AgfSSÍf S°bre ° m<X}° d£ fol'maçSo da bacia amazônica,
tinha
snvá^SS^0
oor
po sua vez de se. impugnada algum tempo depois por fames Orton,
que, percorrendo os
mbutanos superiores do Amazonas, o Guaporé e o'
Bem, Maranon ^o Napo teve

ri^y^Liix
_

!"°'v,c ie™"por ,em * "y|,°",es' *'»

Domingos Soares Ferreira Penná,

erudito

brazileiro,
a seu turno o'
lV!rÍÓ' comP'eta"do ab - estüdSspercorreu
de Scako Fr n o de
A^W^V%d°
Almeida beua, e de Affonso Desmcourt no rio Tapajós.
Em 1876, o modesto padre
paraense [osé Nicolino de Souza, conhecedor de um
tÍnha

Tm^âym qUe

1Íd°' £1? ur- Üf CaSaS rd,-iOS;,S de F'-^Ç^ piorou o 1 o
"aSCenteS> desc°bnnd° a vastissima reSiao d°*

nossos campos
4n s . oâtovf i;
'
Irov,den,cla
nos c0»fi™ e de que, infelizmente, ainda
qUC
níSiZ
nao
tomamos a devidaS'
posse, para o completo engrandecimentò do nosso Estado.
PrcTdid°S pelos engenheiros paraenses Antônio
Tocintime lotn°nnLn°tar0S ?'su;d°s
^ MU"anda n° ri° TapajÓS £m
^ « noTrombetas
I^y^^Z^
da .SerinSueil'a>
maravilhoso produeto começava a receber as
ahplicicõeseÍI<i!^ít
fuÍ°,
"1CltOU a avalancbe de exploradores de toda a natureza,
sobre os
fovfos se,SÍ rníT À
**-' *"**?
Predestinada ™- O coroid La r explorou de
d? fe?^
^tU>
§82 a 1887 o extenso território
banhado
^
nL
^P'°101
de Dios,
Guapore e Aquiry; e o coronel Chureh, no Madre pelo iiuxy Beni Madree
de Dio se Mámorf na a
regÍS°'
foi "amamente inau^rada^Dev ní
^^
registrados
Kfe?í
fíi^ de explorações
^
os trabalhos
procedidos pela-primeira commissão'de engnheiro
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a quem foram confiados os estudos da E. F. Madeira-Mamoré, entre os quaes devem ser
citados o:s nomes de C. Morsing, Alexandre Haag e Julius Pinckas.
Temos prazer de transcrever o que sobre outros exploradores disse o dr. Henna commemoração do Tricentenario
que Santa Rosa, em uma conferência scientifica para
,
de Belém.
da
interesse
« Um explorador ardoroso e infatigavel, a principio extimulado pelo
expansão colonial do seu paiz, foi sem duvida Henn Coudreau, que, em 1882, buscando
elementos para a sonhada « France equinociale », realizou as suas importantes viagens de
Cayenna a Macapá, de Manaus a Cayenna pelo Uapés e afflentes e de Manaus ás cacho.
.
eiras do Rio Branco pelo Trombetas.»
dos
um
principaes pro« Enthusiasta da natureza amazônica, tornou-se mais tarde
Estado das_ explorações que
pagandistas das terras paraenses, quando encarregado pelo
realizou, de 1895 a 1899, ao lado de sua esposa, pelas secçoes encachoeiradas do Tapajós,
Xingu, Tocantins, Araguaya, Cuminã, Jamundá e Trombetas, em cujas margens teria de
tomoar para não mais se erguer.»
cc O governo provincial do Amazonas também não se descurava de auxiliar as
explorações,°e o nome de Barbosa Rodrigues, á frente de respectivo Museu,_ salientou-se
com dis.incção nos estudos botânicos e ethnographicos a que se dedicou, deixando variadas memórias.»
«Oanno de 1884 tinha de se tornar memorável pela surpreza da exploração
emprehendida pelos drs. Carlos von den Steinen, Othon Clauss e Guilherme von den
Steinen, que vindos de Cuyabá a Paranatinga, se internaram pelos sertões do Xmgú entre as tribus dos Bacairys, Batovi e Kulisen, empenhados de psychiatria nevrologica e em
investigações de antropologia e etimologia.»
VE de novo, em 1888, voltarama os mesmos logares Carlos e Guilherme von den
Steinen, então acompanhados dos naturalistas Ebrenreiçh e Vogel, completando as suas
melhores indicações sobre aquella
preciosas observações, que ainda hoje constituem as
região.»
.
relevantes
pelos seus
cc Como estes, e sem nos oecuparmos dos que se tornaram
feitos de acção patriótica, na defeza do nosso território ou no desenvolvimento mtellectual e material do nosso meio e da nossa região, outros nomes poderiam ser lembrados,
muitos delles trazendo exclarecimentos novos sobre zonas anteriormente percorridas,
como seja o mappa do Paranatinga até ao Tapajós levantado em 1889 pelos officiaes
Oscar de Miranda e Antônio Telles Pires, vindos de Matto-Grosso, e as informações
colhidas pelo Conde Ermano de Stradelli entre os indios Uapés e do Rio Branco no
mesmo anno referido.»
Pelo meado desse século, outras excursões scientificas eram feitas na Guyana
Ingleza, merecendo mais accentuada citação a de Roberto Sckamburgo, que visitou o
baixo Corentyn, no Esseguibo, onde precedendo a Humboidt, já estivera o notável 1 adre
Gibi, não devendo também ser esquecido o reverendo Padre Brett, que, em uma mteressante obra, tão bizarramente se oecupou da existencia_ das Ycamiabas^ ou amazonas, pi
de phantazias, para a sua real
quando o aspecto lendário do valle começava a ser despido
.
existência scientif ca.
A geographia determinava as posições e dimensões desse novo mundo. Herndan
estudou a^ nascentes do Amazonas, achando-as a 5.500 metros acima do nível do mar,
e Maury calculou a superfície hydrographica do valle em 2.048.480 milhas quadradas,
proclamando-a a mais vasta do mundo inteiro.
Coube ao fim desse século, tão fértil de explorações scientificas para a nossa
região, a creação de um verdadeiro instituto de sciencias naturaes, com a reorganização, a
13 de Maio de 1891, do antigo Museu Paraense, hoje Museu Goeldi, para o qual foram
contractados professores de reconhecida competência, na Europa, e que para nós trouxeram,
além dos seus conhecimentos seientifkos, verdadeira cata a novas explorações, múltiplos
analyses, generalização na classificação das espécies, delimitação quasi completa da nossa
as ultimas linhas aos aspectos
dado
tem
Duke
Adolpho
na
botânica',
quasi
qual
geographia
estudados. Emilio Goeldi, suecedido mais tarde por Jacques Huber, tornaram-se ambos
dignos da gratidão nacional, elevando o museu do Pará á cathegona dos de primeira
ordem no mundo civilizado. O Boletim do Museu Paraense de Historia Natural e bt/mo-
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grapha, cuja publicação, impressa no Estado, desde i.° de Julho de 1894, em volumes
tnmensaes de mais de 300 pgs. cada um, com
quadros estatísticos, demographicos e gravnras dos specimens estudados, forma uma obra de inestimável valor e
profunda sabedoria.
Foi pelo anno de 1896, que o escriptor destas linhas subindo curso
do Tocantins,
fazendo nelle um estudo complexo, até á sua confluência com o rio Araguaya. Convidado
a fazer parte do congresso de Americanistas, reunido em Setembro de 1908, em Vienna
d Áustria, depois de ali apresentar os meus trabalhos de exploração, fiz
em
Paris, a minha obra cc De Belém a S. João de Araguaya », cuja leitura mereceupublicar
do gênio
de Ruy Barbosa o endereço de uma carta ao auetor, classificando-a de «livro importantissimo».
Além de uma critica muito honrosa da Sociedade de Geographia do Rio de
Janeiro, recebi, a este respeito, outra carta do notável historiador brazileiro Rocha Pombo,
dei qual destaco, com o meu agradecimento, os seguintes trechos : « O Sr. nesta obra,
nao revela só a sua indiscutível competência de
profissional : revela também a sua
alma de brazileiro, incendiada d'aquellas magestades do nosso alto sertão; e, a meugrande
ver,
sem denunciar pelo menos nesse intuito, deu-nos uma obra de espirito e de mais alto
valor; obra ao mesmo tempo de scientistae de
poeta, parecendo que seu único esforço esteve
em conter o natural e justo enthusiasmo
que sentiu em presença das maravilhas da terra.»
Eis em ligeiros traços, o inventario de tudo
que a sciencia e os scientistas fízeram em trabalhos fecundos e eternos,
para a região da Amazônia, durante esse lapso da
historia humana, que os contemporâneos classificaram de «Século das Luzes».

cr

Ja/iaeco t. '/Lot
Jiotita.

A SEMIR A MIS
Filha!
Teu coração é feito dos arminhos !
E nelle se baloiça a pomba de esperança !
Teus olhos são dois astros, vividos, azues,
Teu riso o cjue tu és, travessa flor, creança !
Encanta a tua fala, o riso teu imita
As volatas de amor das operas dos beijos,
Da alegre passarada a troupe doidejante
Que corta o espaço azul em mysticos adejos.
Flor que odor trescala os dias meus enchendo
De perfume ideal, ignoto, rescendente,
Que do calix da rosa aligero se evóla
Como o fumo que brota a myrrha do Oriente;
*. *

Quando tocar a neve os meus cabellos pretos
E á alma a indifferença, o tédio desta vida,
Consola-me a amargura, alenta-me a existência
Com o teu amor de filha, oh, pérola querida !
vuteo

tf

*JuAa.

^T' forma7do
.cm jurisprudência pela faculdade do Recife, foi poeta encantador
rithínico
oI^m!!.!'
iitlimico. O
seu bello livro de versos Bscuivonetas
foi o maior legado á sua familia paupérrima e honrada.

To cantina
Água possante, murmura, pesada,
cheia da forca hercúlea, illuminada
da locantina vida,
ella que, em pasmos, a attenção nos prende,
da magestade como que vaidosa,
ao nosso olhar, intérmiha, se estende
tal esíria de cor indefinida
eu qua. i niysíeriosa
por suas muito súbitas mudanças:
densa, umas vezes; e outras, clara, pura;
aqui, barrenta; além, verdinea-escura,
tomando, á tarde, pelas horas mansas
erepusculares,
da luz do so] sob o irradiante efFeiío,
uns tons mais bellos, de fagueiro aspeito,
mas sempre estranhos, sempre irregulares ...
Ila, no âmbito sombrio,
das ilhas verdejani.es
que poniilham, gentis, o grande rio,
riquezas empolgantes:
no solo prodigioso
onde o labor de músculos potentes
de oiro acharia um reino fabuloso,
medram, robustas, todas as sementes,
—tudo
progride em ricas florações,
pois, vibra a seiva, eternamente, ali:
a portentosa e esplendida madeira
propicia a quasi eternas construcções,
e a arvore fértil da ampla seringueira,
,-.: do cacau, da castanha e do assahv.
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Entre outros mais thesoiros de que ainda
essas regiões soberbas se povoam,
nota-se,—desde a variação infinda
de aves brilhantes, caras,
que sobre o verde, harmônicas, revoam
(bem como as garças de plumagcm íina,
sedosa e aivinitente)—
a bella caça múltipla e excellcnte,
uma alluvião de raras
hervas, cujo valor, a medicina
julgaria impagável, certamente.
Ha, em synthese, além dos mil primores
que das ilhas se occultam no amplo seio,
preciosos fructos, adoráveis flores
de variegada essência, inda hoje,—creio —
virgem do olhar dos bons exploradores.
-X-

Fecundo Tocantins, essa __radcza
tua, maravilhosa,
que harpa abrangel-a poderá, num canto?
Quem logrará sondar-te a natureza
da exuberância immensa, vigorosa,
ou retratar-te, em versos de oiro, o encanto?...
Tu que, sublime, tanto aos brandos luares
como aos lampejos vividos solares,
paysagens, sempre, de uma alviçareira
e áurea poesia, altíloqua, apresentas,
és bem,— por tudo que de excelso ostentas,—
um pedaço da Terra Brazileira!
^yZyreô*

c£almeira.

Os primeiros Qzpedicionaribs ics mm pas ln Spm
Carta importante sobre a expedição do padre Nicolino

Óbidos, 3 cie Janeiro de 1894.

Amigo e sr. dr. Justo Chermont. De volta da expedição que, por vossa ordem, emprehendi ao alto Cuminã, apresso-me em dar-vos estas noticias, emquanto ponho em
ordem as minhas notas, para apresentar-vos o meu ^relatório.
O principal"fim d'esta expedição, foi verificar por mim próprio a existência e
qualidade de uns famosos campos para criação, que se dizia existirem ao sul das cordilheiras que correm entre o território brasileiro e os das guyanas ingleza, hollandeza e
franceza.
Por affirmação do sr. presidente da Intendencia e outros conceituados cidadãos de
Óbidos, soube que, nos tempos antigos, nem se filiava d'esses campos, nem se suspeitava
de sua existência. Quando, porém, o padre Nicolino fazia estudos theologicos no seminário
de Aix, em França, o velho padre Jesuila que dirigia este estabelecimento lhe mostrou
um manuscripto redigido em latim pelos missionários da Companhia de Jesus, o qual
continha o itinerário de uma expedição feita desde o Orenoco até ao Prata.
N'esse manuscripto, encontrou o padre Nicolino notas preciosas relativas aquellas
regiões, especialmente a noticia da existência de vastos campos ao sul das cordilheiras de
Tumucumaque. Regressando ao Paia e nomeado vigário de Óbidos, era 1875, procurou
os pretos mocambos do Trombetas e os indios selvagens que andam errantes pelo valle
daquelle grande rio, e interrogou-os acerca daquellas regiões. AhVmaram-lhe os mais
velhos que taes campos existiam e que por ahi viviam tribus de indios mansos e quasi
brancos.
Então o padre Nicolino, nascido as margens do Jamundá, vale do Trombetas,
sentindo correr em suas veias largas dose de sangue aborigine, cedendo o impulso do
ardente amor que consagrava ao seu berço natal e á religião de que era ministro zeloso,
christã.
protestou descobrir esses" campos e chamar as tribus selvagens ao seio da civilização
Em 1876 emprehendeu a primeira expedição, sahindo do baixo Trombetas a 25
de novembro, e avistou os campos a 25 de janeiro do anno seguinte. Não encontrou
nenhum gentio, que com tanto afan procurava, e teve de regressar sem demora, porque
faltaram os recursos.
Sahindo de Óbidos em 11 de outubro de 1877, emprehendeu segunda expedição,
Foi longe, mas teve de
grande parte da qual foi feita, por terra e atravez das florestas.
recuar antes de chegar aos campos, passando com sua gente horriveis privações e fome.
Em 1882 emprehendeu terceira viagem, penetrando pelas florestas com incrível
audácia.
Já não faltava muito para encontrar o aldeamento dos gentios e encontrar os
encantados campos, quando violento ataque de febre e vômitos negros, em poucos minutos
lhe arrebataram a vida preciosa.
Com a morte du padre Nicolino, a idéa destas explorações foi cahindo em esqueMas, no anno passado (1893) sobreveiu a grande cheia do Amazonas, que decimento.
vastou as fazendas de criação de gado na comarca de Óbidos em todo o baixo Amazonas.
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Então, o distinctõ sr. presidente da lntendencia de Óbidos e outros importantes fazendeiros lançaram as suas vistas para esses immensos e ricos campos,
que estão realmente nas
condições nao somente de salvar de tal ruina a industria
pastoril, mas ainda de eleval-a
ao mais alto grau de prosperidade.
Nao dispondo a lntendencia Municipal de Óbidos de recursos suficientes
para
emprehender tal exploração, recorreu ao governo do Estado e vos dignastes de encarregarme d esta commissão, fazendo-me sentir
quanto vos afligia a calamidade que pesa sobre
a industria pastoril do baixo Amazonas.
Chegando a Óbidos, encontrei da parte dos
cidadãos o mais lisongeiro
principaes
acolhimento e o sr. Vicente Augusto de Figueiredo,
presidente da lntendencia Municipal
tem feito tu de.quanto é possível para facilitar-me o. desempenho da minha
commissão'
San de Óbidos a 6 de outubro de 1893, segui
Amazonas até á foz do Cuminà.
Subi pelo Uimina transpondo muitos kilometros depelo
formidáveis cachoeiras, que tornam
este no totalmente iniiavegavél.
No meio da nossa viagem, ficámos reduzidos a uma só canoa, tendo ficado
outra
quebrada em uma das mais perigosas cachoeiras.
Parte da sente teve que caminhar até
construímos
uma ubá da casca da arvore de tauary.
que
Chegados á foz do Urucuriana, afluente do Cuminã,
pensava o pratico que com
dois dias de viagem por este rio alcançaríamos os campos.
Entrámos por este rio, fu-in~
do das cachoeiras do Cuminã
Mas dez dias levámos perdidos no Urucuriana, tortuoso
e sombrio, cortando a machado grossos madeiros
que a cada passo atravessavam de uma
a outra margem; As febres começaram de atacar-nos
com mais intensidade.
Afilia]
desenganados, tivemos de descer toda a extensão do Urucuriana
havíamos subido ê
seguimos de novo pelo Cuminã acima. Encontrámos á margem que
esquerda dYste rio um
aldeamento de índios selvagens. Tanto
que nos avistaram correram, e só ouvimos choro
de crianças, gritos de alarma e latidos de cães.
Dois< selvagens que mais adeante encontrámos em uma ubá
de casca de arvore
também fugiram. Debalde chamamol-os á falia. Deixei-lhes
presentes. Quando regressámos'
verificamos que haviam recolhido os
presentes, fugindo ainda. Anezar dos esforços que
fizemos, nao nos foi possível fallar-lhes. Possuem algumas ferramentas
provenientes da coloma hollandeza de Sunna, que lhes fica muito mais
próxima do que a cidade de Óbidos.
Alcançamos. cmfim, os campos
que com tanto afan procurávamos.
No cimo de
uma bellissima collina de 400 metros de altura,
que se ergue no meio dos campos, á
margem do Cuminã, despida de arvores, mas coberta
de verde alcatifa, de abundante e
fina telva, a 28 de novembro, ao amanhecer, tive a satisfação
de vêr içada a bandeira do
Club Repu.b hcano do Para, ao lado da
qual também tremulava a bandeira brasileira
Do alto desta collina com um óculo de alcance, avista-se
muito ao longe, do
-,01-te, longa cadeia de elevadas montanhas
que correm no rumo Este-Oeste. Quando a
neblina da manha se foi dissipando, destacaram-se
no borisonte as curvas phantasticas e
caprichosas destas cordilheiras que são certamente as de Tumucumaque
e outras, que'se
nas
fronteiras
do Brasil com as Guvanas estrangeiras.
prolongam
Do lado do Sul ha
larga zona de mattas virgens,
que com rudes trabalhos conseguimos vencer desde a margem do Amazonas. Admiram-se também abi florestas de rica fauna e de flora tão opulenta, que e impossível havel-as mais opulentas em
outra qualquer parte do mundo
Do lado de Leste nao se avistam os limites dos immensos
campos, que provávelmente seesvendem ate as cabeceiras .do Oyapock, Amapá,
Araguary e Aporema.
Do
lado de Oeste, também vao a
de
vista
esses
campos
perder
certamente se extendem
alem dos campos do Rio Branco, até á fronteira Occidental que
do Estado do Amazonas
Nomeio desta área immensamente
grande, erguem-se centenares e milhares de
mU,t0S na. ^ agUa Cl'ystali"a' cujas margens são orladas
por extensas
fil
hlasíKI'
de mututiseuos e assahyseiros,
que se contam aos milhares.
O Cumma com largura de 250 metros, bastante fundo e
com poucas e pequenas
de N- a S. atravessa perpendicularmente os campos, recebido
d
um e outo
uníe
otitrAhflfd°
lado affluentes de abundantes e frescas águas.
O curso sunerior do Cuminã
v seus affluentes, represados pela cachoeira do curso médio, constitue
uma vantagem im-
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Extendem-se estes magníficos campos em planalto muito elevado. Esta grande
altura acima do'nível do mar, os constantes ventos do N. que muito abrandam a temperatura, e outras condições locaes, influem poderosamente para. tornar o clima temperado
,
e muito saudável.
Em conclusão, repetirei o que vos disse na ultima carta, a industria pastoril que nao
das grandes enchentes, encontrará nestes
causa
Amazonas,
baixo
no
por
prospera'
pode
maravilhosos campos, uma fonte inexgottavel de incalculáveis riquezas.
Com todo o respeito tenho a honra de subscrever-me amigo obrigado

(3)r.) ^/o.

Q/fb.

C/o/içaU>ej

üocanânô.

cac

MARAVILHOSO!
ijPiVUANDO, cm 1842, visitou o rio Xingu, 110 Fará, o principe Adalberto da
e
W$$> Prússia, acompanhado do seu mordomo, o scientista conde de Uriola,
do seu medico, o dr. Bismark, irmão do grande chanceller de ferro, incorporaram-se a essa comitiva os nossos illustres conterrâneos, padre Torquato Antonio de Souza, antigo vigário de Parintins, outrora villa Nova da Rainha, c
...
seu irmão major José Leocadio de Souza.
Guiados pelos dois brazileiros, a expedição alleniã seguiu no acima ate
ao logar chamado Piranhacuara, acima das ultimas cachoeiras, em terreno
hoje cultivado e explorado pelo coronel José Porphirio de Miranda Júnior.
Ali havia, nesse tempo, uma tribu de indios Mundurucús, já afeita ao
trato dos brancos, pois que os jesuitas tinham estabelecido nessa paragem
muitas missões, sendo Missões o nome por que era conhecido o logar.
O principe Adalberto assistiu ao tratamento feito por um pagé, gen-uinamente indígena, em outro indio, que queixava-se de dores no estômago.
Depois dos cantos rituaes ao maracá, o pagé extrahiu, com a própria bocea, do
exterior do estômago doente uns bichos, que elle asseverou aos assistentes
serem os causadores do mal.
Adalberto, (ingindo-se com dores no braço, pediu ao pagé que fizesse
sobre elle a mesma operação. Este, em pé no centro da assembléa, depois
de alguns instantes, saecudiu a cabeça levemente, murmurando : «O carnui
não tem doença, mas se quer vou tirar-lhe o mal, que possa vir)).. Cantou,
fumou, tocou o maracá, tomou o atuiu (aguardente de mandioca) e debruumas folhas trazidas
çando-se sobre o braço do principe que friecionou com
do matto, disse em sua lingua algumas palavras cabalisticas e chupou o logar;
dividiu as folhas que tinha entre as duas mãos e escarrou sobre e Ias, sahindo
do meio do escarro uma borboleta, que vou para a matta...
Os assistentes ficaram maravilhados, e Adalberto, com a. sua bonhomia, sorriu-se para o selvagem e perguntou, aos companheiros: ccSerá verdade o que assistimos ou teríamos sido suggestionado por um pelotiqueiro ?!
O que mais me admirou foi este homem ter guardado, por tanto tempo,
aquelle insecto na bocea, fallando-nos e cantando, como se nada ali existisse».
liste facto foi-nos narrado pelo ethnographo Bento Aranha, que ouviu
do padre Torquato, em Manaus, c do sr. José Leocadio, em Souzel, achando-se
então presente o engenheiro Antônio Gonçalves Tocantins.

ARU-ITÁ
(Estudo paleogeogpaphico e glottico sobpe a opigem e a
significação do Vocábulo — « 7*r>uitá » — antiga
taba indígena sita no canal do—Guajaná).
7_/r-~

omo já verificámos e vamos demonstrar no nosso—«Memorial acerca do Tricentenário da Fundação do Gram-Parã,» —-Nobrega, Anehieta, Aspicuelta,
Leonardo Nunes, Luiz da Gran, Ignacio dAzevedo, Francisco Pires,
José
Lopes, Figueira, Malagrida, Francisco Duarte, Manoel Gomes, Diogo Nunes,
José de Moraes, Vasconcellos, Vieira e seus innumeros e denodados irmãos
de habito escreveram os compêndios mais importantes da nossa ethnographia e linguistica
americana, bem como a elles devemos os capítulos mais bellos e
primorosos da nossa
historia nacional Razão bastante, pois, teve o escriptor
portuguez Pinheiro Chagas, aliás
insuspeito, quando asseverou que o «Brasil
foi obra dos missionários».
Pondo de parte as simples observações
que fizemos sobre os phenomenos telluricos
do valle amazônico, e das porvindouras revoluções
geológicas dAmerica do Sul, vejamos
que rezam as chromcas dos egrégios
padres da Companhia de Jesus acerca da fundação
da capitania da Vigia e das suas aldeias limitrophes.
Depois das capitanias do MaramunhamQ") e Parã-uaçú, a
primeira e a mais antiga
foi a do rio Gürttpy (de gurít, guella, e
py, estreita), aonde existiu um grande colleeio
jesuitico de que íoi primeiro lente de Theologia, e missionário, o illustre philologo
Padre Salvador do Valle. (Vid. o nosso romance Mandü).
A segunda foi a do Cud-été
(de cita, cintura, e été, extensa, por causa da enorme
cintura que forma o no que a banha), a
qual teve por donatário um Porteiro-môr da casa
do duque de brz-gança, (\) de nome José de Mello e Sou^a,
que, por ser nobre e bragantino
tirou- he o pífio nome ethnico-indiano de—cuâ été-t deu-lhe
a nobrecente denominação
'da
de villa de bra-gança (!) que vingou depois da extineção completa da formosa
taba
nação Apohanga moradora no
catechisada pelo celebre jesuíta
grande Rio do Péryà,
Padre Bentes Alvares.já
)
—A terceira capitania foi a da Vigia
:—attendam e vejam bem.
D. João IV, rei de Portugal, cognominado o restaiirador,
pelo anno de 1654 mais
ou menos depois da expulsão dos hollandezes de Pernambuco, dera
amplos poderes a um
nobre cavalheiro, de nome dom
Jorge Gomes Alemo (da Provincia d'Algarve), homem
de negocio e possuidor de
grandes cabedaes, para fundar uma villa na capitania do Grama 1 a.
Foi a esta povoa d'Alamo que todos os historiadores de nota,
nacionaes quer
estrangeiros, deram desde o seu inicio coloniense -o nome vulgar de—quer
Vigia; e nenhuma
chromca coéva diz que a villa fundada
por Jorge dAJamo tivesse ab inilio nome indo-brazileno. O appelhdo que ainda hoje
possue foi-lhe dado desde o começo da sua fundação
colonial.
(-) Ko tocante do vocábulo, tupy—Maiwmtnham, svncopado e converso
signilica «águas que correm revoluteando, águas revoltas, marulhosas, etc.,» consagro em Maranham—e que
no meu livro a cePtfimgene^a da Língua Fupy vel Indo-bra^lena» algumas
relativas
a
este
assumpto.
paginas,
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Portanto, a aberrada voz d'uríritã (!), que alguns corographos paraenses áj-üntaram
abesanicamente ao paiuá da Vigia, he de mera invenção moderna, e constitue em face da
sciencia e da lingüística americana um verdadeiro contrasenso philologico, como vamos
demonstrar.
As pristinas tabas e capitanias do Gram-Pará, como dissemos, foram —¦ Gurupy,
Cuaelé, Mojuhy, Sakaka, Mortygura, Cayá, Itacuruçà Piráuéri, Aricarà e Paru, c somente
estas foram mais tarde pombalicamente alcunhadas de: «vizeu, bra-gança, odivelas, salvaterra, conde, oeiras, pombal, souzel e almeirim» ! Re fere nten. ente a nobre capitania de
Vigia, hoje cidade, municipio, comarca e parochia do mesmo nome, proethnologicamente
falando, foi sempre conhecida com este predicamento geographico.
Logo, em nenhuma chronica contemporânea da fundação vigileriga se lê escripto o
appellido tfurúitá—, verdadeira antonymia, que apesar de ser composta de vocábulos tupycos, offerece um sentido absolutamente contrario a predicação que se lhe quiz dar contra
todas as regras do formoso idioma tupy.
D. Jorge d'Alamo depois de lhe dar principio (1645 —1654) com ° próprio nome
de Vigia, fracassou no negocio, e, não podendo mais contribuir com os gastos que fizera
para levar a cabo o começado, abandonou-a por completo, e foi-se embora em companhia
do celebre Padre Antônio Vieira para a capitania do Maramunham e d'ahi para a serra da
Ibiapaba, onde naturalmente finou-se no seio dos indios Tabavaras ou Poty-guãras do
Ceará. He bem certo o anexim :—os extremos se tocam ! . . .
O então governador da capitania do Gram-Pará, tenente-general Gomes Freire d5Andrade, conhecendo que D. Jorge Gomes d'Alamo a deixara tão pouco avultada, e quçrendo reduzil-a á melhor fôrma, fez que ficasse então ella pertencendo ao real dominio da
coroa portugueza em 1685.
O erudito Padre José de Moraes, missionário da aldeia do Cabú ou Tupinambá
-A Historia da Companhia de Jesus na Provim
(hoje de collares!) cm sua importante obra
cia do Pará, na pag. 195, assim falava, no anno de 1759, da Vigia: «Tem bons ares e he
muito farta de peixes. . .e mariscos:» Ora a palavra por que no tupy se traduz no plural
~hz—Ârú-itá ou aroaiu eulá, como dizem as velhas, signi(ou dual)—o vocábulo marisco
caindo abundância, fertilidade etc,. Não estará aqui a origem da corruptela ou versão
tfuruitáQ), da velha taba indiana dos índios Guajaruâras? Lie o que vamos verificar.
:j:

*

:•:

Pelo que acabámos de expender,a villa da Vigia, que seu proprietário Jorge Gomes
d'Alamo abandonara, por improductiva, e que o capitão mor do Gram-Pará, tenente-general Gomes Freire de Andrade, fizera reverter á coroa portugueza, até á éra christan de
1685 ainda não conhecia, como primogênita da capitania paraense, o seu celebrisaio e
histórico cesto de pedra (sic), o tal urúiláÇ) de que nos fala o auetor do Valle amazônico,
e ulteriormente o Sr. Barão do Guajará, no seu importante livro— Motins Políticos, tom.
IV, pag. 323.
Ora, não encontrando nós em nenhuma chronica coéva dos Jesuitas que habitaram
Vigia in illo tempo re.. . e nella fundaram aldeias, missões, collegios, fazendas e egrejas
monumentaes, (tal a que ora serve de matriz), repetimos, não deparando com aquella
vel itá-papaleontologica arca de pedra ou, como dir-se-ia em lidimo tupy-vivo, Itá-rúrú
nácú (nunca jamais—///-//-//./); he factivel que possamos désencaval-a em alguma archeographia, archivo publico ou Torre de Tombo !
E de feito, quem tiver a pachorra ou antes, a paciência de embrenhar-se neste
mare-magnum de papeis e documentos velhos de que se compõem # os Archivos do Paia,
verá com os seus'próprios olhos e com os perserutadores d'um Lúcio de Azevedo;-—que
nunca jamais aquelle bahú de pedra (urú-ilá) como escreve o conego Bernardino de Souza,
fossilisou-se naquelles recônditos archivos . . . Senão vejamos.
Nos Archivos do Pará, rebuscados pelo illustre historiographo paraense João Lúcio
de Azevedo, na parte que se reporta a resenha das povoações de donatários, os taes documentos de 1721 assim rezam:
«. . . A' coroa pertenciam as villas de Môcha, no Piauhv; Icatú e Tapuy-tapera, no
Maranhão;—Vigia, na capitania paraense». (Vid. os Jesuitas no Gram-Pará. pag. 190).
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Em 3 de Agosto de 1750, o governador do Gram-Pará Pedro de Mendonça Gurjão,
escrevendo ao Conselho Ultramarino acerca de uma terrível epidemia que por espaço de
7 annos assolou o interior do Pará, do numero das victimas dizia : — «Não entram em linha de conta as innumeras fazendas desta capitania, nem as villas de- -Vigia — Caeté e

Camela.»
No «Relatório» do bacharel João Antônio da Cruz Diniz Pinheiro, ouvidor que
foi do Maranhão, composto em 1754, notificando o que continha o Estado do Maranham
em commum e em muitos logares das antigas villas, tabas, missões, fréguezias, nomeando-as todas ellas com os seus próprios nomes indígenas, autochtones, indianos, bra^ilenos,
excepção ahi feita desta villa e freguezia que vem expressa com o seu velho rotulo
Vigia !. ..
Tratando Diniz Pinheiro no seu Relatório de 175 1 das aldeias (Vide bene) existentes no districto da capitania do Pará reza o seguinte :
«... Contam-se 63, dos donatários :~i no Càyté, 1 no Catitulà, e 2 na ilha de
1 no sertão do Urubu, dos Padres das Mercês, e
Johannes; da administração real ha 59:
18 dos padres da Companhia que vem á ser:—Maracá nau, Caba, Vigia (note-se), Morfigura, Sutttauma, Aralicum, Aricard;—no rio Xingu;—Ilacuruçã, Piraiúri, Aricurtt;—no
Tapajoz,- Borary, Cumaru;— no rio Cayari (madeira) Abacaxi, e Trocano;-:etnfim no alto
e baixo Amazonas o mesmo Relatório indica as aldeias contemporâneas de — Anajatuba,
Caviana, Urubueuara, Acarahy, Pará, Maugabeira, Cayà, Iary, Tuary, Uraiutteu, Gurupá,
Arapijó, Malurit, Jattmttdá, Pauxi, Curuá, Nauet/ta, Surnbiú, Gurupaíuba, Coary, Teffê,
Matúrú::. Paraguag, Turucuatuba, Jahtt, Caraguay, Aricary, Marina, Gabuqiiena, Bararttd,
Dary - etc».
Aqui está :— todas as aldeias vem discriminadas com as suas vozes americanas ou
indo-brazilenas sem tirar nem por; e porque razão só Vigia coexistente com codas cilas
he a mesmissima—Vigia — em todas as chronicas, chronographias, legendas e narrativas
coetaneas ?!
Isto só demonstra, um facto único:—aquella encantada «... lage que havia no
porto pombalico! e que ao longe assemelhava-se a um bahü (sic), coiro disse o Conego Francisco Bernardino de Souza nas suas boas —Lembranças e Curiosidades do Valle do Amazonas; —
aquelle mú-~«cesto com tampa, feito de cipó entremeado de palha, que serve de bahtt aos
indios,
e de- /'///(? ) pedra,»—de que nos falia o illustre Barão de Guajará nos Motins
Poli ticos. vol. IV. pag. 323, he urna ficção, uma pura invenção, engenhosa introduzida
apenas por pessoas que não sabiam a nossa formosa lingua Tupy ou Nheengalít, e auetorizada tão somente pela lei do menor esforço ou da preguiça, como diria o nosso pliilo
logo João Ribeiro . . . e nada mais.
Os nossos indios Tupinambás, antigos moradores n5estas paragens, nunca conheceram este cesto de pedra; os seus velhos habitantes nunca lobrigaram esta lage; e iirii-itâ,
na língua tupy, não tem absolutamente o sentido que se lhe quer falsamente attribuir.
Fie portanto um erro crassissimo, um absurdo, um não senso lingüístico, um verdadeiro caso de glossopetria teratologica !
Sendo as línguas do nosso pristino Arabutatt ou Bere^aitl, como o Tupy e o Guarany
do grupo das agglutinadas, cada nome he quasi uma descripção do objecto que representa,
porque cada syllaba exprime uma idéa. V. gr;—aeajít, frueta conhecida, he composta de
à, frueta; ///, amarella; àca, chifre; scilicet, frueta amarella de chifre; itaipít, de yíâ, «pedra»
e abiy, soando apú, «ponta, apontado», allusivo a ser um cabo, ou ponta de terra saliente;
itá-tuba, de ytá, «pedra» e teua, lib, para exprimir logar peculiar, abundante de pedras,
pedreira etc; cei-ârd ou ata-ceia, de ara, serra, monte, e ceya multidão, serie, cordilheira,
para exprimir cadeia de montanhas, serras continuadas . . . como indica o próprio nome
do Estado do Ceá-arâ-râlh, que he a região das serras, e não logar de araras . . . papagaios
e de suiá ! . . .
Os nomes na lingua Tupy ou Nhéngattt se declinam como no Grego e no Sanskrito, com a diferença, porém, de que o genitivo he sempre anteposto ao nome que o rege;
v. gr., casa de Mandú, Mauít-oka, flor de Barbara, Miritta potyra, cofo de pedra, ilá-urii,
e nunca jamais pôde ser invertido em caso nenhum, nem excepção ha nesta regra (como
seria aqui o caso d'—urú-itá !); como no inglez—o possuidor vem sempre antes do objecto possuido; ou como bem disse o primeiro e o mais abalisado philologo brazileno padre
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da Vigia) na sua importante
I uiz Figueira, (que naufragou na barrêta, bem defronte
«Qualquer nome substantivo posto com
Gmmmatica daLingua Gemi sobre o Genitivo:
sendo Genitivo; v. g., itacuaia,
outro também substantivo, se estiver no primeiro Jogar-.fica
_
buraco de pedra; o nome itá, he genitivo».
nao «tó, e tiadue
atara
seria
o
dizer
cuarayUÍ,
genitivo
Si por ventura se podesse
de pedra . . {ita-cmra) ;
zir-se-ia então por pedra do buraco Ccmra-itá) e não buraco
ser traduzido ad htteram,
bariter ac —o vocábulo «««'/_, consoante a regra supra devia
como querem os modernos
por pedra de cofo, e não cofo ou cestinho de Pedra-}>tó-níni
t0p0gKDado'
tupimesmo e não concedido—que Vigia ab inilw fosse appellidada pelos
assim a palavra-wmíífl-nao
nambás por cesto, cofo ou bahti de pedra e vice-versa ainda
de pedra nunca d antes nem depois bispado
cesto
ou
lage
aquella
exprimir
poderia jamais
Camões, «nunca claramente vista a lage viva»
diria
como
ou
vivo,
olho
i.enluim
por
dita no sentido de pediaa
ou
itá
substantiva
propriamente
a
ykí,
tupy,
em
palavra
porque
no sanskrito, paratMà quando entra na.coumosique no latim he petra, no grego, lithós,
: üa-pira, P««rpçd^,
cão de nomes, sempre os antecede, como por exemplo nos vocábulos de
cruz
pedra; «to-/uto, peitá-bira, diamante; itá-cnrumin, menino de pedra, üa-curuça;
lie corruptela de
dra amarelfi, ouro; itá-mamb.uca, pedra furada, (a palavra peniamlmco e manbuca, furada
mdo-areano-p_. _í, pedra,
pará-manbuca, que ainda conserva o prefixo os seus enormes arrecifes
pela acçao domai
de um ao outro lado, perfurada, como são
cousa-ywr_/-// oka)
ou pará-pará): ildSka, casa de pedra, (no sanskrito he a mesma larga, ita-rare
pedm
M-Lacá, sino de pedra, iiS-puan, pedra redonda, itá-puci, pedra
ha e nem haverá uumso caso
concava, //_-////?„, pedra branca, e assim mil outros, e nao
tia, significando pedia, seja .;#no rupv quer antigo quer moderno em que o vocábulo
que nem por synchyse nem synerese
xo ou pòspositivo, como no aterrado caso d'/,™//..
ao caso.
poderia ser explicado nem applicado
e quando por
Lovo: itá com significação de pedra he sempre prefixo, anteposto:
for, nunca s.pfiçaÇra
ventura a svllaba itá vem.no fim do vocábulo tupyco, seja qual
copia, teitilid^de^a
em caso nenhum, e apenas, como se verá, assignala a abundância,
vero signal do pjmal,
cousa; este sufixo he o que se chama em pura linguagem Iupy-o
forma-se por meio da parucula-gstupys
nomes
nos
o
lie
regra
plural
geral, que
pois,
com effeito,
Fempre posposta aos mesmos: v. g.: mira-M, povos; hanua-üa, brancos;-,t,r-^sanno NenhengatS o signal do pairai
quando se ajunta a qualquer substantivo
os
aaua invariável dá sempre mu tom determinativo, duahco, exempli gratia: apga.ua-ita^
os padres,
homens, cwhamritd; (no grego *«»_.«, £««4 as mulheres: pahy-ita
£^-zto
os gatos,
he
também
sanskrito
pixana),
espelhos,
os
os peixes, miruiAUa'
pixana-itd (no
--so poded
uru-ita
agglutinda
voz
finalmente—a
e
farinha,
de
uhy-rerú-itS, os paneires
ou senão os cestinhos
ria expressar em sua verdadeira plurilicaçào os cofos de ^«xjflwítt
rememos,p"f™*
onde as Índias formosas {tapuya-ita'-puranga) guardavam seus perfumes, more rrnhan cam
ruma e as miudezaa de estimação. . . Uma de duas: aita ourman
oiko será' ?

vem do sanskritoTá vimos que o vocábulo tupy-iTÁ no sentido de pedra, que
ita-hcè, «faca de pedia».
parA-í 7<_, he sempre posposlo, como itá-gy, «machado de pedra»,
vem sempre posposta.
Assim o genitivo de possessão se conhece porque a cousa possuída
-d.-significa a matéria do que alguma cousa
a
Tupy
no
ventura
preposição
Quando por
o objecto que he feito
se faz, na composição traduz-se por duas maneiras: ou antepõe-se.
a materna de que sehoobeilá-puá, «prego»., ou_1então._:._. ajtinta-se
de tal inateria,. como{¦
._.,„,
^^..-.v. 1.1.».t/^ Hp Ií-m-i-o
i.1.n.nlJ.í1.-1.tíl-CUl~
cto, a preposição ou partie
espingarda de ferro, muka\
nncm
puuu nun.a ,w._.
palavra itá significando
'dos
no nosso
themas em a, no sanskrito e no zend, como demonstramos
no genitivo
livro a—Palyngenesia da Língua Tupy ou Indo-braçleria.
da língua Tupy, diz.
O sábio indianologo Dr. João Mendes, fallanclo da estruetura
no. nominativo, ac« O substantivo he declinado com o acerescimo de posposicões; menos
dous substantivos servindo de
cusativo e vocativo. O genitivo em geral, he formado com
espécie de genitivo, em que
Sc primeS como-iiá .*_.-«c___ de pedra»; mas ha outra
modo, medida, ou da matem
étal o egundo substantivo, maximé tratando-se da firma,
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de que é composta a pessoa ou a cousa; porém logo em seguida ao segundo substantivo
accrescenta-se sempre a posposição rêcè ou ri, e mais o verbal guára ou curara; ex : casa de
taboas, okaimira-pé-récé-guara, prego de ferro, itapua-ila-una-çuiara.)) (Vid. Dicc. Top. da
Prov. de S. Paulo.)
Neste caso, se quizessemos traduzir a matéria de que se fez a cousa, como na fórma esdrúxula—unruitá--devíamos dizer—iiriiilá-récé-giidra ou melhor urit-itã-çuidra, cofo,
ou vaso feito de pedra, e nunca somente uruilá, porque itá accrescentado ao nome, he
sempre signal de plural, significa:—porção, quantidade, abundância, muitos, e corresponde
ao nosso—5/ por exemplo: apgana-ilá «homens», kúrítríi-ità «sapos», uràri-età «venenos»,
urítilà «ccfos», in quibus inlits ibant canceres 1. . .
Da-se aqui, com a palavra itá, significando «pedra» o mesmo phenomeno em tupy
com o vocábulo y, /;v, hu, yg, no sentido de «água» ou «rio» entrando em composição,
sempre he prefixo e nunca sujjixo como no grego—Aiydro», «hydor» ou «hudòr» que em
composição de muitos vocábulos gregos, e significando (.(agita)) deve ser preposto e nunca
pos posto.
Occorre ponderar que no Tupy, mesmo as partículas, ou dicções, que na opinião
de vários grammaticographos, são simplesmente explelivas, ou exorualivas, nada exprimiudo, e apenas para compor com synergia, graça, elegância ou suphonia, palavras e phrases,
encerram, ao contrario, cada uma, determinada noção»
A Lingua Tupy, diz o sábio philologo Dr. João Mendes, de saudosa memória,
«nada precisa pedir ás outras línguas, mortas ou vivas». Concatenando syllabas, particulas
ou dicções, e agglutinando palavras, o índio brazileno forma nomes, verbos, advérbios, ou
qualquer parte da oração, para exprimir com justeza admirável qualquer, certo, e determinado pensamento, ou para assignalar indivíduo, animal, vegetal, ou mineral, ou para
descrever logares: e a nomenclatura, especialmente, resulta da anparencia, ou do caracteristico, ou do modo de ser do individno, objecto, ou logar nomeado, com a maior exactidão», como para que he mesmo mar, e ceiá-rà, —região das serras, e aru-ità logar abundante de carangueijos.
Sob o ponto de vista da nomenclatura dos logares, o indígena era de uma perfeição tal, que não se limitava a assignalar no nome os principaes característicos do logar nomeado. O indio brazileno, tendo de denominar uma serra, um ribeirão, uma lagoa, em
uma mesma região,—não raras vezes procurava palavras que formassem nomes com som
idêntico ou quasi idêntico, significando a serra, ribeirão e a lagoa; como, exempli gratia :
—Apo-d')^. .((serra distante d'agua» de apod afastado (no grego após marca o afastamento do logar) e y «água» (no grego hy, água); Pauxy significa fim dos campos geraes,
de pau «acabar» (no grego pao significa também cessar), e xi, «campos», donde vem a
palavra parécy, anta tio, bosque espesso, grosso», (no sanskrito e no grego tem a mesma
significação). Erêt-Erêt—monte sobre montes (no grego orêt, éra, terra, alto), como são
os do Monre-Alegre no Pará; Ara-ripe «serra abrupta», no sanskrito tem o mesmo bignificado^ ârâth, «serra, monte, e ripe, «abrupta», \bi-d-paba de ytti, «terra, a part. augmentativa, e pana, «fim, limites»; allusivo a ser aquella Serra-grande—«limites ou fins das
terras» do Pi-auy (*), Maramunham, Ceá-rá, e doutros Estados do Brazil.
D'est'arte o indio brazileno usava dar, como o aryano, denominações com som
idêntico a logares vários na mesma região:—fino jogo de espirito que attesta nelle a especial tendência para a arte ou antes, para a sciencia da nomenclatura. Desgraçadamente
os que se metteram bobamente a explicadores de denominações indigenas, não comprehen! dendo quiçá o gênio da lingua e fundados menos em estudos que tivessem feito do que
na reputação de sábios, que adquiriram, quizeram attribuir aos brazilenos dislates de toda
a espécie, como se fossem povos destituídos das operações mentaes !. . .
Para muitos sabichões a lettra-)*—ou i ou hy, no fim da palavra era «rio, água»;
tuba, «abundância», «muito»; e sempre que deparavam com o vocábulo ita, vinha-lhes
logo ao bestunto a palavra pedra, como vemos agora no pombalino — uruita — o filado
bahít de pedra o empai ha do cesto de pedra com tampa (!)

(*) Vid. nota in-fine—Piauhy
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Os pobres aborígenes, em summa, pelas explicações de Martins, Goeldi, Wapaeus
e outros, nunca passaram de uns panemos no modo de nomear os logares ! . . . Veremos,
na verdadeira significação e versão dJAruitá a grande superioridade dos nossos indios ainda
errantes nas selvas do Pará. (*)
O eximio propagandista da dialectação da língua indo-brazilena nos Estados de
na Paulicéa d'Ankieta, - o illtistrado Dr. Theodoro Sampaio, já na sua granPiratininga,
"Memória
sobre o Tupy na Geographia nacional, e em carta que nos endereçou
diloqua
confirma que: «As denominações ttipys das localidades ou dos indivíduos, como todos os
epithetos de procedência brazilica, sào de uma realidade descriptiva admirável, exprimem
sempre as feições características do objecto denominado como produetos que são de impressões
nitidas, iiuiattis, reaes, iuimaneul.es, vivas, como sohem experimentar os povos infantes,
incultos no perenne. e assiduo convívio com a sabia natureza.»
He o caso da velha Aruitàr!
Os indios que oecuparam antigamente esta região tropical foram os indios da costa chamados brazilenamente Tupynambá-vla3 cupê. . . e depois os Guaja-uàra^ que significa
comedores de gnaja ou arú, espécies de mariscos ou moliuscos gasteropodios, caramujos
(do grego kara, cabeça, e umo, fechar), que abundavam uestas paragens.
Os chronistas contemporâneos inventaram uma patranha sobre o nome brazileno
— Uruytà !—
d'esta localidade, dizendo que os seus primeiros habitantes a dedominavam
havia no porto pompor causa de uma lage, ou por causa de um cesto de pedra (!) que
balico.
fundaram
já provamos que tudo isto he falso, porque os Padres da Companhia que
as aldeias'do Caba (hoje Coilares !) e Mamayacú, e o sitio Guajará nunca enchergaram,
nem de leve alludiram nas suas chronicas ao famoso cesto de pedra I. . . Nem urú significa «cesto», que no tupy he uâturâ ou panaca, nem «baliu» que se traduz por patiiá. —
Na composição uipynologica, o vocábulo ilã «pedra)) he sempre prefixo, como
itas-apgauâçú —«gigante de pedra)).
Portanto,' uruiud lie uma denominação moderna que não podia nem pre-histonca
nem palcogeographicamente ser applicada ao território da Vigia.
Felizmente o illustre creador da corographia paraense, Baena, filiando da Vigia,
limitou-se a dizer que os indios lhe chamavam Uruila . . . sem mais explicações, no*que
andou bem. Cerqueira e Silva, que também escreveu sobre Vigia, ainda no anno de 1833,
nada disse sobre o encantado cesto, lage ou bahú de pedra! I.!
Logo, não passa isto de mera conjectura da parte de alguns corographos paraenses;
indígenas, cujos nomes
pois, como se sabe, da primitiva historia desses estabelecimentos
indo-brazilenos foram propôsitahnente substituídos pelos regalengos porlugale^es, na época da
atroz perseguição pombalica contra a heróica companhia de Jesus, nós serconhecemos os
nomes indo-brazilenos apontados ainda em suas chronicas, lendas e narrativas.
urit-itá ... por acaso não se poderá encontrar n'esta
Porém.... voltando ao tal
corruptela indiana, não a legenda d'aquelle «cesto de pedra)) mas a nota característica
d'este logar ?!
,
É de feito, a palavra com que os Tiipyuambá-ètà-cupè ou os Guajá+uâràs podiam
alcunhar, appellidar, cerocar a. nobre capitania de Jorge tfAlamo^ aliás Vigia, foi, he e hade-ser Arii-itá, porque he Tupv e tupy velho, de lei e de 18 kiiates.
— Arú, plurificado em aruaim, aru-ilá, significa logar abundante de mariscos, cara maios, carangueijos emfim. —Arú, quer 110 tupy, quer no sanskrito, significa karangueijo,
câncer, «crabe, pioche») como se
(do grego «karkaros» duro, e guiou, «unha)) do latim
àru-a-im-ilá, syncopado em
pode" ver nos estudos aryanos de Wilson, Bopp. Westergaard;)
aru-itá, quer dizer caracleristicamente logar muito farto de crustáceos decapodios, como
são as margens do mesmo canal chamado Guajà-àrà ;, pois este mesmo nome tupyco de
Guaj-ará indica a permanência, a fartura loealisada dos ariiains, uçás, guaiá nos seus manSigno do zodíaco por parecer com o
ao
índios
os
chamam
tyjucaes;
4
e
guayamú
gues
carangueijo.

significa—rio, propriamente dito. No sanskri(*) Convém saber: o vocábulo—Pará—he tupy lídimo;
to, no kiehua e no egypcio tem o mesmo significado.
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Vigia, deve-se ainda a
banha
rio
do
braço
que
Guajá-rá,
brazileno
Este nome
com os jesur as^ etado
Mardmuntom
ilha
da
vieram
colônia dos índios Guajâ-uâra, que
menos ... e a estes maios
ou
mais
1700
de
em
principio
belecer-se no território paraense
devemos; o conh^une todo
Collares),
Tupinambá
de
alicia
(hoje
a
o^ qtí fündara.n
com o nome gu-aiu que quer dizei
confundir
deve
se
não
-arü
vocábulo
(câncer) que
motejo próprio do, Guiys.
ou
escarneo
o
imita
lagos
nos
coaxa!
cujo
^0,,. r««,
Maranham e na Parahyba do
no
indo-brazileno
vocábulo
que,
o
bem:
Note-se
mangue-he guaya ou guaja e
do
o
e
mormente
«carangueijo»
significa
Norte e no Ceará
como Poty-guaras
^uMla são os povos ou tribu." indianas que d'elles se alimentam,
se alimentavam
Maranhão,
do
e
Ceará
que
do
e
Norte
do
Grande
Rio
do
eram os indios
«comedor».
de camarões, àepoty «camarão», e guâra
tuchaua ou cacyke potyguàra
Dahi a vera origem do nome brazileno do conhecido
—D. Antônio Felipe Camarão, o cerocado Poty-giiaçít.
tupy que significam caranPortanto guayà, euajá, guaiu, guayamú, são palavras
se alimentam de ordoueiios c a uo , mariscos, cmceres; e gmjauâras são gentes que
casca, crusta, v.g., camarões, ostras,
narkTde mariscos, scilicet, de todo o peixe de concha,
lagostas, mexilhões, e siris etc, etc.
do genuino vocábulo
Lo«o o nome àhmí-itá-xão passa de uma simples corruptela
logar: -« ..sUwde mucho pescado,
Arú-M-aue fornece a nota dual e característica do
Christobàl Apunha ou como
o
bem
diz
como
...»,
padre
cangrejos
de
de rllnZud
e de mauscos.» Isto he .
de
farta
muito
«Terra
peixe
Moraes:
de
a traduziu o padre José
Arú, aruaiii, ariiilá.
dos corographos
A' vista disto, desanparece por completo o cofo de pedra mitbologico de caranguejos
innumeros cofos
mraensís 1 2 só encheremos com prazer e alegria os
issoE
-aruutra-ii, o melhor petisco dos vigilengos e dos modernos gua-,auaras. -depor
nos
Armtama
a
bella
que
dos
a
verdadeira
guayamús,
Vlna
pátria
Manfcamou
(he)
Evaristo Ferreira,
e
filho
illustre
poeja
do
seu
bocea
Vigia
da
por
Mz^SerZ Estrella
: Por—
que assim a definiu ex-cathedra

« Que és terra dos carangtieijos
« Das tainhas e Ten-tens, . . .
« Que guardem as outras seu fausto,
« Que a nenhuma inveja tens;
« Basta só p'ra realçares
« A pureza dos teus ares.
(Finisi)

tp
oneaa
LsO/z&

%tü/y^eô-

de cÁtennatxforí.

lithàs, lithat, litàcos, gem stupides et grossiers,
O No grego, pedra se traduziu por lithos,
.
Pt Pbierrmx d'onde vem o vocábulo lithographia, pictographia, uthah, etc.
do
oriundo
vocábulo
ura
r<P°au4 ou Piauabi, como grapha o padre José de Moraes, he
«terra.;
-apy, syncoíXera £ «huraidade»fe W£ «que toma fértil, engorda», e , ou ghy
ubernma, pingue.
piau-vU, terra que cria pasto,

lieu rude,
çancWi>n
Sarakuto
Puuuny ou

A s^^£^^__s_fr^^

nome.desse vcllio &%«££
giz do Maranhão,
da cidade de S Luz
muralhas
primeiras
e coi ^
XaRavauüc
de
senhor
Touche,
jy e
Daniel de La
us;a r
chapéu de altas plumas como se
descobrir terras para
cm
^^
ndal
pe
de
sua
phantasia
depois Luiz XIII, distrahia a
iço
sen
esse
a
davam
valor
soberanos, que tão pouco
raense», assignala de leitos neioitu^

^

Y_sim parece eme os pUotos frança"^7,^0
£íK
j*^^
.;;PJ
se
com
de

passavjdo tmna
que
canal labyrinthico,
de Orellana
imaginação
maravilhosa
a
que
haviam-se
um novo conto oriental.
«»to XUUta
*•
começo
^
Inglczes e hollandezes, pelo
«SS
da passagem,
taromettão por estas bandas cm —«
«*«
**
«-»
P*««*
X_S
So tSS. de aaSfoT
mi^
delles viessem.
rnrn
O senhor de Ia Ravardiéve não ^.-^^^fefS
ine ar
se
voluntariamente
para a conquista que
i
¦.- ^..ílWoo
An o°
rorsano Kittauit que, pciu
do
11as
das
rastro,
o
qu
a0
Seguindo nas águas
on
^
fra}iccza
co
da
timdaçoes
as
estabelecera
pn^
i>94,
de
anno
ao
viagem que fez ^
sul da linha equinoxial, "^W^lda
se
err
mais cauteloso que o outro La Ravardicie,
de 1605, estabeleceu
cartas
as
com
patentes
Norte do Brazil,
o mais
concedia o domínio das terras conqmsffXTrSo
dasse
eco
m piedoso
tdvez^
nem
que
«S.
Luiz,,
d d_
.
os alicerces.do forte
de 1^MJ"0V0
sentido
o
com
ou
e culto,
França,
da
rei
intelligente
1
aanhaccuj
a^
do
M
capital
elegantissima
á
inicio
da catechese
os
lembrar
prodomos
ainda parece
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A ambição scientifica c venturosa de Ia Ravardiére não dcscançou na
bahia de S. Marcos, onde a civilização radicara por uma luminosa década. Em
8 de Julho de 1613, apparelhou uma esquadrilha, em cujo bordo fez embarcar
selvagens, fazendos
e
vinte
marinheiros
dez
soldados,
principaes
quarenta
do-se de velas, até as terras de « Cuman» e «Cacté», actuaes limites de Brarumo de
gança; ahi reuniu novos contingentes de indios, com os quaes fez-se
N. entrando pelos rios Pacajá e Parijó, como talvez então chamassem as
maravilhosas águas do Tocantins, cujos primitivos habitantes aperceberam os
acenos da civilísação por aquellas velas, que traziam-lhes as promessas desse
futuro longínquo, que até agora ainda os não poude encontrar, para o verdadeiro destino da sua importância social. Foi ali que emissários, enviados
do Maranhão, fôram-lhe entregar ás pressas, cartas do sr. de Pisieux, que elle
tinha deixado como governador da florescente colônia franceza, dando-lhe
conta de approximar-se a frota luzitana que sahira de Pernambuco, com o
fito de expulsar os extrangeiros do N. do Brazil.
Sem esse contratempo, que poder-se-ia esperar sobre a colonização
do extremo norte? O destino tem regras insondaveis e ninguém pôde prescrutar, nos mysterios da historia, a sorte dos povos no esquadrinho das
conquistas.
O sr. de Ia Ravardiére voltou ao Maranhão, ainda a tempo de se ver
sitiado pelos valorosos portuguezes aos quaes entregou a sua espada na capitulação, depois do memorável combate de Guaxinduba aos 20 dias
de 1614.

Foi assim decidida a sorte da fundação de Belém pelo capitão Caldeira
Castello Branco que, com muita razão, chamou as terras conquistadas de
cc Feliz Luzitania».
O sr. de Ia Ravardiére, acabrunhado pela derrota, mas, calmo e altivo,
sujeitou-se ás leis marciaes do seu tempo e sempre amigo da Amazônia, de
aos
que se lembrava continuamente com o seu espirito de saudades, entregou
capitães portuguezes, mappas e rotas, para aquelles descobrimentos, que vieram a reflorir,' sobre as armas do poderoso Felippe IV da Hespanha.
A capitulação de Ia Ravardiére déra-se na quarta-feira 3 de Novembro
de 1615. Ficaram na ilha de Maranhão alguns dos seus compatriotas, já
casados legitimamente com algumas Índias brazileiras.
Ha controvérsias entre os historiadores: uns dizem que o cavalheiro
francez fora encarcerado na torre de Belém, em Portugal, e outros dão-lhe
paradeiros diversos.
Falleceu Daniel de La Touche (Senhor de La Ravardiére) em sua
pátria, aos 60 annos de idade, no anno de 1631.
Ua/iacu)
&
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no dia 29 de Março de 1838,
realisou-se
Legislativa
Assembléa
da
sessão
A primeira
nomeado pelo presidente da Provmc a
Cardoso,
Marcellino
dr.
do
José
sob a pfesdencia
1828, o qual; teve como secretario o dl
de
Agosto
de
27
de
regimento
da
no ternos
Hennque D.mz, Francisco Pinto
deputados
os
João
nomeou
Moraes,
de
Mm
que
osé
de Mattos e dr. Lourenço da Silva SanHenriques
Mattos,
de
João
Lourenço
de Anuiò
darem parecer sobre os diplomas de deregimental,
forma
na
commissão,
tiag^ para/em
^'^Í^mÜo^nconrrou legal os diplomas, tomando posse os seus portadores.
da Assembléa, compaieNo di-L seguinte (29 de Marco) realisou-se a abertura solenne
dr. Miguel Antônio Nobre portador da
Provisório,
Governo
do
«etário
o
1
elh
Sndo
elle introduzido no recinto dos trabalhos
sendo
Andréa,
Francisco
brigadeiro
do
S
F
dos deputados Bernardo Joaquim de Mattos, João Henncomposta
commissão
poiíma
C]Ue "ZnVr'i-egimento
foram acclamados, nessa sessão para formar a primeira
dr. José Mana de Moraes,
mesa os deputados dr Marcellino José Cardoso, presidente;
Trovão, secretario, e João de Deus e Silva, supplente.
V a ' Antônio Manoel de Souza
diplomados pela Câmara
foram
Pará
do
Provincial
Assembléa
Fíra essa primeira
Cardoso, presidente; dr.
Marcellino
dr.
José
cidadãos:
seguintes
os
Municipal de Belém
constituíram a mesa;
secretários
Silva,
e
Deus
que
de
e
João José
1 ã o Mãk de Moraes
Martel, Antônio Agostinho AnLabre
Bento
José
Mattos/padre
d
Ben ardo Joaquim
Antônio Manoel Sanches de
Trovão,
Souza
de
padre
Manoel
Antônio
dnde Fioíéira
-to Pecllo Hemique de Almeida Seabra, padre Antônio José de Souza Loureiro padre
Lncidoro da Motta,
Lourenço
Almeida,
de
Agostinho
Antônio
.,
1
mo,
ocii
ocopfoSe
VVlClOllO
ctorio'Pl LUtupiu
^^<^o] MnnriP Tnnrenrn de MattOS. Maranva e u«,l , j«^ '-B—
aa
ose
Mathias
Brito,
de
.
Sanches
d-, Sem Ravmundo
Florencio de Chermont, osé da Silva e
Furtado,
João
'El
Maxhmano
padre
Corra ' íoo
Theodoro Teixeira, Hilário Pedro Gurjão, Manoel Gonçalves, padre
C
Jadre
Ernesto Emiliano de
Fnis-Pmo Moreira Francisco Antônio da Silva Bittencourt, dr.
F. Cardoso,
de Araújo,
Pinto
José
Castilho,
de
Pinto
José
o
Sueis
Sedei os pX
Roberto da Costa P—L Joio
mioÈn um Rodrigues de Andrade, padre Joaquim
Geraldo José de Abreu
de^Mattos
Hennque
Ventura,
Antônio
João
Ma ia de Moraes, José
da Costa, os quaes, em
Antônio
Francisco
e
de
Oliveira
Sérgio
Francisco
tenente-coronel
legislatura; os supplentes, como
dessa
trabalhos
nos
primeira
tomaram
ínainaiorí
parte
substitutos dos effectivos, também lunccionaram
no mez de Maio, por
extraordinária,
reunião
segunda
teve
Assembléa
a
í8*8
Fm
do primeiro orçadiscussão
a
especialmente
Andréa,
para
Presidente
do
uma convocação
;
mento da Provincia, no exercicio financeiro de 1838—1839.
da receita, mas fcxou a
importância
a
marcou
não
1838,
de
Maio
de
n.
lei,
Essa
9,
^^""o^ubslS^ÍSeputados
foi fixado por Andréa em 3**00 e em 2$ooo a indemnimorassem fora da capital.
aos
volta,
na
como
na
ida
que
viagem,
tanto
de
dia
sacão
por
'
elevando aquella
A lei n n de 12 de Maio de 1838, marcou o mesmo subsidio,
a abertura dos trabalhos
de
Agosto
15
dia
o
marcando
para
e
2$500
indemnisação para
legislativos.
as mais importantes:
N'essa primeira sessão foram decretadas três leis, sendo estas
— N 3 de 25 de Abril de 1838, reorganisando a secretaria do ?0v|"!o-:7.N- ?'
- N 8, de 8 de Maio, ae
vigários
dos
congrua
a
marcando
1838,
de
Abril
de
de 30
rehgiosos, para seivirem
ate
Portugal
vir
de
a
mandar
30
o
autorisando
1838,
de
governo
de 12 de.Maio de 838,
10,
da
sertões
dos
vagas
nas
egrejas
provincia.-N.
de vigários
- N. 13, de 2 4.
os
morpheticos.
hospital
um
capital
da
para
immediações
nas
criando
exclusivo poi 20 annos
subvenção,
nenhuma
sem
privilegio
concedendo,
1838,
de
Maio
bahias, enseadas e demais águas da provmoj,
para a navegação a vapor de todos os rios,
a 138:783*4»?»
A receita arrecadada attingiu a 23o:799$524 e a despesa chegou
apresentando assim um saldo de 97:016$035.

Os municípios paraenses
no Brazil,—diz o sr. dr. Palma Muniz,—não adveio como conseqüência
e dehmçao de attribuições:
organização
creação,
sua
á
lei
uma
de
presidindo
©Município primaria,
m
t
sumiu sempre como evolução, isto desde os tempos colomaes.
indiviOs nossos municipios, os paraenses, nasceram, uns pela agglomeracao.de
de attribuições, e,
duos, de familias; outros, por actos isolados de creação, com definições
dos nossos centros
ainda outros, por actos ecclesiasticos, base principal do maior numero
organização municipal, filhas das
populosos, vindo de Portugal as primeiras idéas de uma
decretados a proporordenações de 1446 e 1603, ampliadas ao depois, por vários actos,
_
cão Durante
que as exigências da vida desses centros iam reclamando.divisão
do nosso tero periodo da nossa vida colonial não se cogitou da
religiosas que
ritorio em municipios, marcando-se-lhes limites; estabeleceram-se as missões
de Mendonça burderam origem ás nossas cidades e villas, cabendo a Francisco Xavier
a tateia de tei
tado que governou o Pará, como capitão-mór, do anno 1.75-1 ate 175b,
certa organização
creado o maior numero das nossas communas, procurando dar-lhes uma
e esforcando-se pelo seu progredimento.
;
Independência,
da
que abriu ao biazil
a
Só depois de 1822, com
proclamação
esse acto trouxe
uma lama estrada de progresso, -vencidas as naturaes difficuldades_ que
as nossas câmaras
á nossa vida,-foi que se deu uma organização racional e dehn.tiva
ellas em uma
municipaes, isto já em 1828, com a lei geral de 1.° de Outubro, entrando
na vida de seus
nova phase de vida, normalisando os seus serviços, implantando a ordem
habitantes.
...
.
a
restringir
pouca autonomia
O Acto Addicional de 12 de Abril de 1834, vem
sessenta e oito annos de governo
que gosavam os municipios, de modo que durante os
vontade dos presimonarchico, as nossas Câmaras Municipaes viveram subordinadas a
as attribuições
dentes da Provincia, que lhes foram ainda por seu turno cortando
seus funecionarios.
concedidas pelas leis, privando-as até da competência de nomear
1894, deu-lhes
Proclamada a Republica, a lei estadual n. 226 de 6 de Julho de
um conselho legisorganização e completa autonomia, creando o cargo de intendente e
mesmos, sendo as leis
lat-vo para cada município, a que ficaram sujeitos os destinos dos
á censura e approvação do goveipor esses poderes votadas e sanecionadas submettidas
nado.: e do Congresso Legislativo do Estado.
o que
Deste modo, os municipios teem tido no regimen republicano vida própria,
de alguns.
já contribuiu poderosamente para o florescimento
¦*

Na primeira lei de orçamento municipal organizada em 1840, figuram as câmaras
Gurupá,
municipaes de Belém, Cametá, Tapajós, Manaus, Tury-assú, Vigia, Cachoeira,
MontePauxis, Cintra, Monsarás, Muaná, Equador, Ourem, Tocantins, Melgaço, Oeiras,
Porto de Moz, Franca, Faro, Luzéa, Teffé e Manuá.
Alegre,
1
Até 1864, a Assembléa não orçou a receita da Província nem das Câmaras, lixando. D1
_,
.*.
lhes somente a despesa.
Nesse primeiro orçamento, as verbas da despesa da Câmara Municipal debelem
Tapajós
subiram a 32.985$6so, e das demais ficaram assim: Cametá, Bragança, Macapá,
e lauxis,
e Manaus, i.670$ooo para cada uma; Tury-assú, Vigia, Cachoeira Gurupá
1 i9o$ooo para cada; e Equador. Cintra, Monsarás, Muaná, Ourem, Tocantins, Melgaço,
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Oeiras, Monte-Alegre, Porto de Móz, Franca, Faro, Luzéa, Teffé e Mariuá, 770^000 para
cada. Os impostos foram lançados sobre licenças e vários gêneros : álcool, cachaça, fumo,
sabão, amanho de rezes, foros, laudemios, enterramento nos cemitérios, dobre de sinos,
aferição de pesos e medidas, para todas as câmaras; e só para a de Belém, além dos já
citados, estas rendas: décimas das casas, ((imposições do Ver-o-peso» e exportação de
gêneros.
Sessenta e nove annos depois, isto é, em 1908, os municípios do Estado accusavam a população de 1.019.000 habitantes e a sua receita total foi orçada em 9.666:340$ooo,
contando-se então 8 comarcas de 2a entrancia, 17 de Ia e 1 de 3% que é a da capital; 51
municipios, 31 cidades e 20 villas; 42 districtos judiciários subdivididos em circumscripeões.
Essa renda estava assim distribuída : Belém, 6.044:200^000; Itaituba, 191:990^000;
Áveiro, 48.200$; Santarém, 90:000$; Faro, 35:000$; Óbidos, 89.450$; Alemquer,
53:000$; Monte-Alegre, 35:000$; Prainha, 18:500$; Mazagâo, 120:000$; Almeirim,
40:000$; Souzel, 120:000$; Gurupá, 140:000$; Macapá, 130:000$; Montenegro, 26:000$;
Chaves, 130:000$; Afuá, 120:000$; Anajás, 160:000$; Breves, 260:000$; Portei, 116:500$;
Melgaço, 141:800$; Bagre, 59:800$; Oeiras, 24:000$; Curralinho, 99:000$; São Sebastião da Boa Vista, 24:000$; Muaná, 43:900$; Ponta de Pedras, 20:000$; Cachoeira,
119:000$; Soure, 80:000$; Baião, 119:000$; Cametá, 190:000$; Mocajuba, 42:000$;
Igarapé-miry, 55:700$; Abaeté, 60:930^; São Domingos da Bôá Vista, 32:000$; Acará,
40:000$; Mojú, 48:000$; Ourem, 32:000$; Irituia, 31:000$; São Miguel do Guamá,
43:000$; Vigia, 26:000$; São Caetano de Odivellas, 28:000$; Curuçá, 32:000$; Marapanim, 24:500$; Maracanã, 28:000$; Igarapé-assú, 33:000$; Salinas, 20:000$; Bragança,
145:000$; Quatipurú, 40:000$ e Vizeu, 28:500$.
Não figura nesta lista o municipio de Porto de Móz.
Conseguimos colher a receita orçada pelos seguintes municipios para o anno de
1915 :-- Be^m, 4.197:000^; São Domingos da Boa Vista, 16:000$; Mojú, 26:000^; Anajás,
8o:ooo^>; Maracanã, 28:000$; Oeiras, 18:000$; Óbidos, iOJ:62j$ijy, São Caetano de
Odivellas, 18:000$; Curralinho, 30:000$; Macapá, 57:000$; Igarapé-assú, 33:500$; Itaituba, 104:000$; Souzel, 35:000$; São Miguel do Guamá, 25:000$; Santarém, 100:000$;
Marapanim, 21:000$; Bagre, 24:000$; Curuçá, 27:000$; Quatipurú, 30:940$; Melgaço,
39:200$; Almeirim, 20:000$; Faro, 26:000$; Portei, 28:000$; Chaves, 100:000$; Oiuém,
18:000$; Baião, 32:160$; Breves, 100:000$; Acará, 24:340$; Vizeu, 17:000$; Igarapémiry, 56:720$; Gurupá, 50:300$; Irituia, 104:000$; Mocajuba, 23:000$; Cametá, 114:000$;
Abaeté, 51:000$; Muaná, 34:300$; Bragança, I30:ooo$28i; São João do Araguaya,
24:ooo$ooo; Marabá, 40:800$; Monte-Alegre, 50:100$; Alemquer, 78:400^; Jurutv,
20:900$; Mazagâo, 61:360$; Afuá, 70:000$; Prainha, 15:000$; Soure, 65.000$; Ponta de
Pedras, 25:000$; Altamira, 100:000$; Montenegro, 16:000$; Cachoeira, 80:000$; Salinas, 20:000$.

*¦

Nos termos da respectiva lei orgânica, n. 226, já citada, que dividiu o território
do Estado em municipios, cada communa, tornada pessoa jurídica, autônoma e independente em tudo que se relacione com os seus interesses e negócios, pôde agir nesse campo,
não infringindo as leis da União ou do Estado.
Neste sentido deu-lhes essa lei os Conselhos Municipaes, formados de cidadãos
eleitos pelos municipes, e que nelles servem durante seis annos como vogaes.
Legislam sobre os negócios municipaes, creando impostos e dando todas as provibem dos interesses locaes.
dencias a 'intendente,
O
que é também eleito, menos o de Belém que é nomeado pelo
Governador do Estado, é o presidente do Conselho, sendo o cargo de vice-presidente
exercido pelo vogai eleito pelos seus pares.
O Intendente de Belém é o Dr. Antônio .Martins Pinheiro, cuja administração tem
.!o eide uma honestidade comprovada, prestando ao município de Belém beneficias, sem
"
conta.
'
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interior, além dos supO numero de vogaes varia de 6 a 8, nos municipios do
votos aos vogaes mais votados tendo o de Btem
immediatos
cidadãos
os
são
plentes que
/
lém 12 vogaes.
1
ara :
do
Estado
Eis a lista dos actuaes municipios do

Primeira região

GUAJARÁ — MOJÚ
Branco, foi a fundaBELÉM —O fim auspicioso da gloriosa jornada de Castello
Belém, e, consequentemente, a do seu municipio.
cão de
Creada
a sua comarca, foi declarada de 3.» entrancia em 1850 e 1872 jazendo pa,te
Trindade, Nametfi,
delia então o municipio do Acará, e as freguezias da Sé, SantAnna,
Mosque.ro e Conde
Barcarena, Bemfica, Capim, S. Domingos da Boa Vista, Inhangapv,
esta a margem
A cidade de Santa Maria de Belém, sede do município da capital, a 1 27
Guajará,
)4 de
direita do rio Pará, também chamado Guajará, ou ainda Bahia do
138 kilometros do oceano.
Lu Se S°20'3i" de Long. O. do Rio de Janeiro, distante
feitas em diversas
Os terrenos de seu patrimônio, doados por cinco concessões,
distribuídos entre
épocas, abrangem a superfície de 205.000.000 de metros quadrados do Pinheiro e as do
a. duas léguas concedidas em torno de sua sede, e as terras urbanas
concessão, cuja posse
Apehú e Mosqueiro, datando de 1° de Setembro de 1627 a primeira
em 20 de Agosto de
realizou-se no anno seguinte, sendo a respectiva demarcação feita
1703, occupando hoje a cidade mais de 8.000.000 de metros quadrados. a da capital cm
e
A população do municipio foi calculada em 277.500 habitantes
i_>.t,-...->
192.210, no anno de 1908.
no
Belém
habitantes
207.783
dá
para
Ó boletim demographo-sanitario do Estado
.
__ .
corrente anno.
.
nBemfica,
c
r^wA* R_tConde,
Mosqueiro,
Pinheiro,
do
villas
as
do
municipio
Fazem parte
Anhanga, Inhangapy
nevides, Ànanindeua, Santa Izabel, Americano, Apehú, Castanhal,
..,
e Barcarena.
cfructos, etc.
mandioca,
de
farinha
cacau,
borracha,
O municipio produz
á margem diACARÁ—Foi fundada em 1758 a freguezia de S. José do Acará
r.os Mintypitanga e
reita do rio do mesmo nome, quasi em frente á confluência dos
Acará-mirim, recebendo em 1875 toros de villa. _
madenas, boi 14Antigamente exportou arroz em grande quantidade; hoje produz
sempre maior preço
cha, farinha de tapiòea, e fumo afamado que no mercado alcança
que o de outras procedências.
Sua população é de 20.000 habitantes.
Rio de
do
2
2
:
5"'
Situação geógraphica da villa: Lat. S.: 2«i,'3o" e Long. O.
de Souza e
Foi berço de Patroni, do grande poeta e scientista Júlio Cezar Ribeiro
de outros.
deu á irmanMOJÚ—No correr do anno de 1754, Antônio Dornellas de Souza
esquerdado uo
dade do Divino Espirito Santo do Mojú uma sorte de terras, á margem
freguezia, que
deste nome, onde em 1837, formado o povoado, foi creada a respectiva
ao depois,
recebeu foros de villa em 1856. Perdendo-os em 1870, recebeu-os novamente
n,.nri
conservando-os até á presente da a.
aguardente
Com a villa Cairary fôrma o municipio do Mojú, exportando borracha,
e mel de canna, farinha dl mandioca e outros cereaes.
287 do Rio de
Posição geógraphica da villa: Lat. S.: 1° 54' 45"; Long. O.: 5"
Janeiro.
a
IRITUIA—A' margem esquerda do rio Intuía, afluente do Guamá, junto
erigiu uma modesta Capella, na qual festejava
Pereira
Souza
de
Lourenço
casa,
própria
N. S. da Piedade.
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Essa capella deu origem á fundação da fregUezia de Irituia, ém 1839,'pela lei
n. 586, de 9 de Setembro, e á da villa, que é uma das mais salubrese pittbréscas do Es• . •'
tado, em 1879, pela lei n. 934 de 31 de Julho.
,!!
A principal exportação do municipio é o fumo, de superior 'qualidade e! sempre
com boa procura no mercado. Exporta também farinha de mandioca e cereaes.
A população do municipio consta, de 11.000 habitantes.
Posição geographica da villa: Lat. S. i° 54'3i"; Long. O. 40 7'46" do Rio de
Janeiro.
OUREM—A Casa Forte, edificada á sua custa por Luiz de Moura, deu origem á
villa de Ourem, sede do municipio deste nome, creado em 1753 por. Mendonça Furtado,
que ali localisou cento e cincoenta indios e algumas famílias de colonos açorianos.
A villa está edificada á margem direita do rio Guamá, em ponto encachoeirado,
'4 "Latitude Sul e
Io
sendo
a
sua
força
do
verão,
sécca
na
posição geographica
que
4! 3 5
de
do
Longitude
occidental
Rio
Janeiro.
3° Ji'1'5" de
A sua exportação consta de fumo, farinha de mandioca, feijão, milho, arroz, borracha e madeiras, tendo já exportado antigamente algodão.
As suas terras patrimoniaes constam de 4.608.82.0 braças quadradas, concedidas
em 1869, s^^do o respectivo titulo expedido em 1896.
Tem egreja matriz, escolas e bom commercio com a capital e com os municipios
vizinhos.
Dista da capital 238 kilometros. População 9.000 habitantes.
SÃO MIGUEL DO GUAMA'—Deve-se a D. Frei Miguel de Bulhões, 30. bispo
do Pará, a fundação da freguezia de São Miguel-do Guamá em 1758, á margem direita
do rio desse nome, em frente a uma cachoeira.
Foi villa pela lei n. 66^ de 31 de Outubro de 1870, e cidade pelo decreto n. 344
de 30 de Maio de 1891. Exporta fumo, farinha de mandioca e cereaes. Já foi sede da
comarca do Guamá, da qual faz parte como i.° districto judiciário.
Posição geographica, da villa, pelo meridiano do. Rio de Janeiro: Lat. S. i° 42'3"
Long. O. 4o 14'16".
E' de 9.000 o numero de habitantes do municipio,
SÃO DOMINGOS DA BOA VISTA—Está edificada na ponta em que confluem os rios Guamá e Capim a villa de São Domingos da Boa Vista, freguezia fundada
em 1758. Com o predicado de villa existe desde 1890, pois que, tendo-o em 1872, foi-lhe
retirado em 1879, fazendo parte do seu municipio as freguezias do Capim :e Bujarú.
Seu principal gênero de exportação é o fumo, de boa qualidade; exporta também
borracha, cacau, madeiras e cereaes.
Posição geographica da villa: Lat. S. in 41' 2"; Long, O. 40 .sy'! 511 do Rio de
< •»
Janeiro.
.

Segunda região

BACIA DO TOCANTINS
'¦

ABAETÉ -A sede é a cidade do mesmo nome,lSmuito commercial e florescente,
situada entre os rios Abaeté e Jarumã, em território que se estende, até confrontar com
",.
.....,,_
as povoações de Beja, Conde e Barcarena.
O,municipio limita-se com os,do Mojú, Igarape-miry e Belém.
A primeira povoacão de Abaetç"viagem
teve.lnicio em 1724. Francisco Azevedo Monteiro,,
.seu,fundador, de regresso de< uma
que fizera, a Beja, com sua familia, prestes a
naufragar na bahia de Marajó, fez'voto em doar á Virgem da Conceição, uma légua quadrada das suas terras, se chegasse ia salvamento á sua casa; e assim o cumpriu. Essas
terras 1 foram -povoadas por indios," que sujeitaram-se a-civilização, com agrupamento de
outros colonos e hoje é uma cidade capaz de tomar uma feição moderna, industrial e
\y\'I. ..;
aericola.
,-•¦.•
,.

:',
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• : Abaeté está ai» 42'3o" lat. S. e 5° 43'45" L- O. do Rio de Janeiro; tem externam
e porto de attracaeao
de ensino publico e particular e officinas de diversos mester.es;
uma
dahi
obrigatória dos vapores que se destinam á navegação do Tocantins; colôniaparte
agrícola,
uma
estrada de rodagem para o centro do municipio, onde existe
e de 1.800 kilobastante desenvolvida. A sua superfície, com os archipelagos adjacentes,
de mandioca, óleos,,
metros quadrados. Produz borracha, aguardente de canna, farinha
cacau, madeiras e fibras vegetaes.
apenas
Nos seus 36 engenhos a vapor, já fabricou-se assucar, mas hoje produzem de maembarcações
aguardente e mel; constróem-se nos seus estaleiros barcos e pequenas
de terras baixas
deira com excelíente ácceitacão dos armadores. O municipio é fcrmado
verdejantes,
e altas, cortadas, em todas as' direcções, de grandes e pequenos nos, mattas
campos de cultura e uma população superior a 20.000 habitantes.
edificadas. EA cidade é bem illuminada, com os passeios cimentados e casas bem
do senador Magno de Araújo,
pátria do padre Gustavo Gama e Costa, escriptor satyrico,
G. Costa, guerreiros
republicano histórico, e dos coronéis Frederico G. Costa e Rodrigo
notáveis na campanha do Paraguay.
á direcçao do
O rendimento actual do municipio é superior a 20:000$ entregue
seu desenvolvisr. coronel Domingos de Carvalho, que muito se tem esforçado pelo
mento.
1895, está siIGARAPÉ-MIRY—Igarapé-mirv, villa em 1843, e cidade em
do cana! que vae tei
tuada á margem direita do rio que lhe dá o nome, pouco abaixo
meridiano do Rio de
ao rio Mojú" sendo estas as suas coordenadas geographicas pelo
Janeiro: Lat. S. Io 5)>" e Long. O. 50 45?37"5canna; produz tamO principal producto de sua exportação é a aguardente de
bem cacau, cereaes e alguma borracha.
População: 21.000 habitantes.
dos geneE<te municipio já foi muito importante antes de iSSS, pela producçao
ros de seus engenhos que fabricavam assucar, mel c cachaça em grande quantidade.
encantador Cametá,
CAMETÁ' Tem bellas paginas na historia do Pará esse
Tocantins.
adiantada cidade debruçada á margem esquerda do volumoso
no loca lconheado
Suas terras foram doadas em 1633 a lYliciano Coelho, que
Viçosa de Santa Cruz do Camuta, sendo ao
Villa
a
1635,
em
fundou,
Camètá-tapéra
por
depois transferida a sede da villa para o logar onde se encontra presentemente ,
foros de cidade sendo
Em 1848 a lei provincial n. 145 de 24 de Outubro deu-lhe
em 1850 e 1872, de,Ia
antes, em 1841, declarada comarca geral; e de segunda entrancia
'
fazendo parte Baião e Mocajuba.
dn An,
Cametá é berço de homens eminentes, taes como : os doisJxomuíidosdas Mu^
-.elo Custodio Corrêa, dr. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas, Padre Pruenuo
occupa a m
Tavares, coronel João Gonçalves de Moura e tantos outros que
c tal go^cr
dr. Enéa Ma, ns^g4ldes^do
na política como nas letras pátrias. Também ali nasceu o
Bian.o, e no
Rio
do
Barão
saudoso
do
lado
ao
Paiz,
do
capital
nador do Estado, que na
_
seu talento de eleição..,
do
sobejas
dado
tem
occupa,
provas
caro-o
'¦ que
A cidade conta magníficas ruas e praças, ostentando uma ^^tiú^-wm*
sendo .Iluminada a ga/ benzol,
rósõs sobrados e vários templos sumptuosos e vastos,
"-,
¦•¦
,"
encandescentes.
.
camisas
com
,
moderno Fichet,
'
'systema
ado.
-bordo
e
alto
grande:ca
Tem bom porto de mar onde podem atracar vapores de
'
a edade de Mocajuba,
faz
da
nome,
parte
mesmo
seu
do
qual
, ;. E sede da comarca
¦i ,.. •..
2.0 districto judiciário.
como
.;!,
,
r.irn;n
•
Ca.mo
do
S.
Limoeiro^.
Benedicto
de
S.
,
No seu municipio contam-se as villas
e Cametá tapera.
do Tocantins, e as povoações Carapajó, Juába Panjos
e ceieaes.
.
,.¦„ Cametá exnorta cacau, borracha».fructos, doces, peixes
O; do Rio de Janeiro,
Long.
de
i8'i5"
e
6"
S.
Lat.
de
i6'o"
2"
a
i- A cidade está
'•
!
•:" ":
¦¦
.
¦
habitantes,
População: 32.000
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MOCAJUBA — Mocajuba é cidade desde 1895, e antes, frequezia em 1854 e
villa em i%2. Está edificada á margem direita do Tocantins, sobre uma esplanada
que declina para o lado oriental.
Possue o povoado S. Pedro de Vizeu.
Exporta cacau excellente, borracha, cereaes e peixe salgado.
A população consta de 10.000 habitantes.
Posição geographica da-cidade : Lat. S. 2° 47*32"; Long. O. 6o 18V do Rio de
Janeiro.
BAIÃO—Em terreno alto, á margem direita do Tocantins, está em bem. escolhido local a cidade de Baião, cuja freguezia foi fundada em 1758.
O Conselho de Estado da então Provincia deu-lhe em 1833 foros de villa
e uma lei estadual de 1895 os c'e cidade, como sede da extensa comarca do seu nome,
fazendo delia parte as povoações de Arumatheua, Patos, Xininga, Joanna Peres, Ituquára,
Araquembeua, Matacnrá, Aleobaça e outras menos importantes.
São principaes fontes de rendas para o municipio : castanha, borracha, cacau e
caucho, que exporta em grande quantidade, bem como fumo e cereaes.
Conta a cidade boa edificação, paço municipal, grupo escolar, mercado, é bem illuminada, com suas praças e ruas em bom estado de conservação e asseio e abastecimento
d'agua. E' logar muito saudável.
A cidade está a 30 2J9" de Lat. S. e 6° i6'36M Long. O. do Rio de Janeiro.
Conta 19.000 habitantes o municipio.
MARABÁ" A villa de Marabá, sede do municipio, á margem esquerda da foz
do Itacayuna, affluente do Tocantins, é um dos mais novos centros populosos do Estado, tendo recebido foros de villa em 27 de Fevereiro de 1913, quando foi creado o
municipio.
A villa possue 43 casas commerciaes de Ia ordem, e um completo serviço de
cabotagem com a praça de Belém, feito com 120 barcos e grandes botes.
O municipio é formado de extensas planícies ás margens do Itacayuna e seus confluentes que as inundam nas occasiòes das cheias do Tocantins. O terreno alteia-se para
centro, até formar serrotes e montanhas, com terras feracissimás, próprias para as
culturas meridionaes, mas até hoje inaproveitaveis. A industria extractiva do caucho
preoccupa quasi todas as actividades, pois nem mesmo cuidam na exportação de madeiras de valor, de que estão cheias as extensas florestas, que cobrem mais de dois terços
da sua superfície. Os campos, de extensa e boa pastagem, ainda não foram utilisados para
a industria pastoril que, só por si, poderia collocar este municipio como o mais rico
do Pará.
Os seus rios principaes são : além do Itacayuna e seus affluentes, 0$ seguintes:
Soróró, Rio Vermelho, Rio Branco, Itapirapé, Azul, Águas Claras, Aquiry, Catété, Rio
do Coco e o Pinheuma. As montanhas mais elevadas são a do Morro Velho e as Cordibeiras das Águas Claras. Os lagos mais notáveis são : o Camutahú Grande, o Jacaré-Grande e o Vermelho. As ilhas mais importantes são : João Vaz, Jacaré do Itacayuna,
das Novilhas, Taurizinho, Frecheiras, offerecendo todas excellentes pastagens para creação
de gado.
O actual intendende é o sr. coronel Antônio da Rocha Maia, cidadão prestimoso,
que toma patriótico interesse por todos os ramos do serviço municipal, no que é efficazmente coadjuvado pelo Conselho Municipal, composto de cidadãos de verdadeira influemcia econômica e política na região.
S. JOÃO DO ARAGUAYA—Em 1797, fundou-se entre a praia do Tição e o
Sécco do Bacabaí, sobre uma ribanceira á margem direita do Tocantins, á vista do rio
Araguaya, um registro fiscal, com o fim de evitar o extravio do ouro, a fuga dos escravos
para Goyaz e as aggressões dos indios Tymbiras, Carajós e Apinagés que residiam na
região.
Mais tarde, em 6 de Maio de 1840 foi inaugurada a colônia militar D. Pedro lí,
á margem esquerda do rio Araguaya, a 108 milhas de sua foz, não contando com outros
habitantes além das praças do destacamento. A esse tempo já a região, com os vastos
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ao rio das Tai>
campos que bordam as margem do Apopema, braço que liga o Araguaya
tarugas, contava muitas fazendas de gado.
: margem
Em 1855, foi a sede da colônia mudada para o local em que se encontra
elevada a
esquerda do rio Araguaya, na sua confluência com o Tocantins, sendo
çategode
de
Novembro
em
Araguaya,
do
3
de
S.
João
ria de villa, como sede do municipio
1908 pela lei n. 1.069.
População do municipio: 3.000 habitantes.
missionário
CONCEIÇÃO DE ARAGUAYA—Deve-se ao illustre e infatigavel
Conceição de
Frei Gil de Villa Nova, de saudosa memória, a fundação do povoado
de 1909
Araguaya, que deu origem á villa, sede do municipio creado em 3 de Novembro
.
.
r
pela lei estadual n. 1.091.
índios
dos
que,
A' frente do povoado, aquelle missionário, com auxilio
^ayapos,
tal impulso que
de Índole pacifica, acceitaram com alegria a catechese religiosa, deu-lhe
de productos
cm breve tornou-se'um centro activo de trabalho e produetor e exportador
Lã tC"
fadada a ser
Região fertilissima e quasi inexplorada, Conceição de Araguaya está
um dos logares de muito futuro.
A população do municipio é de 4.000 habitantes.

Terceira região

ILHA MARAJÓ
cm 1757,
SOURE—Na antiga aldeia de Maruanazes, foi creada a villa de Soure,
o predicado de cidade em 1*90, püio
recebido
tendo
Furtado,
Mendonça
governador
pelo
]
decreto n. 194 de 19 de Setembro.
,
.
As suas terras teem a área de 24.215.200 metros quadrados.
de 2e
Comarca pela lei geral n. 1.065 de 25 de Junho de 1SS1, fo: classificada
.1
entrancia em 1882.
também
Paraucamuy,
A cidade está em terreno elevado, á margem do igarapé
chamado Igarapé Grande, que deságua na bahia do Marajó.
de longitude
Situação geographica da cidade: o" 4o'6" de latitude Su! e y 21 15
oceidentai do Rio de Janeiro.
A sua exportação é, principalmente, gado e peixe.
População : 18.000 habitantes.
costa orienta'
MONSARÃS-Os indios Aruans fundaram a aldeia de Caia, na
missLonaua pe^os
da ilha de Marajó, sobre terreno um pouco alto, recebendo ella, já então
oiago mo
capuchinhos de Santo Antônio, em 1737, o predicado de freguezia, tendo poi
,
Francisco Xavier.
x,
i
senão
Monsaias,
de
nome
o
com
villa,
de
titulo
Ao depois, teve essa freguezia o
->:,
creado o municipio.
Extincto este, ficou a villa pertencendo ao município de Soure.
restabeleceu o
Em 1914, o Congresso Legislativo do Estado com a lei n. 1,396,
unha.^
seu municipio, que ainda não foi installado, com os antigos limites que
de gauo,
Possue seu território bons campos onde estão situadas hizendas de criação
fruetos e alguns cereaes.
que exporta, bem como cocos, peixe salgado, porcos,
Consta de 5.000 o numero de habitantes do município.
Conceição da
CACHOEIRA- -Data de 1747 a fundação da freguem de N. S. da
nome o maioi
Cachoeira, á margem esquerda do Ararv, a 9.4 kilometros do lago desse
cie L. a ^ ¦
existente na ilha de Marajó, pois que- mede i-8 kilometros de N. a S. e 4
:< Em 1833 teve foros de villa, sendo-esta - a sua situação geographica : Lat :>.
1" i)']"; Long. O. 3° 49,3711 do Rio de-Janeiro.
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O municipio conta grandes fazendas de gado de que faz exportação, bem como aiguma borracha, cereaes, etc.
A população é de 6.000 habitantes.
O seu. actual intendente dr. Vicente José de Miranda, muito tem feito pelo
contando com outros meprogresso do municipio. A villa e illuminada á luz electrica,
lhoramentos.
PONTA DE PEDRAS—Chamou-se antigamente Mangabeiras.
Com o nome da Ponta de Pedras, foi creada freguezia em 1737, e a lei provincial
n. 888 de 16 de Abril de 1877 elevou-a á categoria de villa.
Está situada á margem esquerda do rio Marajó-assú.
F esta a posição geógraphica da villa: Lat. Sul i° 2j'45" e 50 43'3°" de Lon£Occidental do Rio de Janeiro.
A sua área territorial é de 679.318.418 braças quadradas.
Exporta gado, alguma borracha e cereaes.
População : 19.500 habitantes.
MU AN A'—Com o denominação de São Francisco, foi creada em 1758a freguezia
de Muaná, tendo por sede o povoado á margem direita do rio Muaná.
Uma resolução do Conselho de Estado, da então provincia, deu-lhe foros de villa,
sendo elevada á categoria de cidade em 1895.
Exporta gado,' borracha, farinha de mandioca e outros cereaes.
Conta 14.500 habitantes o municipio.
Situação geógraphica da cidade: Lat. S. i029'32";Long. O. 50 59'49"do Rio de Janeiro.
CURRALINHO—De aspecto agradável, bem situada, occupa a parte meridional
da ilha Marajó, com a situação geógraphica de i° 48'!8" Lat. S. e 6? 3/15" Long. O. do
Rio de Janeiro, a cidade de Curralinho, cuja freguezia foi creada em 1850.
Villa em 1865 e cidade em 1896.
Consta de borracha e gado a sua principal exportação, pois conta o município com
muitas fazendas de criação.
...
habitantes.
10.000
A população é de
S. SEBASTIÃO DA BOA VISTA—Povoação em 1758, freguezia em 1868,
villa em 1890, a sede deste municipio está situada na ilha Santo Antônio, á entrada do
furo Pracuhuba-miry, ao sahir no rio Pracuhuba, com estas coordenadas geographicas do Rio
de Janeiro : Lat. S. Io 44'22"; Long. O. 6o 24'3". Contém o municipio 8.000 habitantes.
Exportação : borracha e cereaes.
¦

-•

.j

BREVES- -Na freguezia de N. S. da Conceição de Breves, foi installada em 1850
a povoação desse nome, á margem septentrional do furo Paraná, na costa da ilha de
Marajó, a qual foi em 1851 elevada á categoria de villa e á de cidade em 1882. attendendo
ao seu crescente progresso.
No regimen republicano é um dos municipios que maior renda annual produziu :
o torna,
300.000$; sendo a sua fonte principal de receita a exportação da borracha, que
no gênero, o mais rico do Pará.
A sede do municipio, que fora mudado para a villa Antônio Lemos, em 1907,
de Breves no-anno passado.
passou novamente para a cidade"população
de 27.000 habitantes. E' esta a posição geograTem o municipio a
de Janeiro.
phica da cidade: Lat. S. i° 4'46"; Long. O. 70 i^sf 3o Rio
ANAJÃS—Na margem esquerda do rio Anajás, um dos mais importantes da
majestosa.ilha de Marajó, está colocada a cidade de Anajás, próximo ao rio Mocoões.
Installada em 1869 a fregttfezia do Menino Deus do Anajás, continuou como povoação até ao anno de 1895, guando recebeu foros de cidade.
Rico municipio este, sua principal fonte de rendas é a borracha que exporta em
grande quantidade. Contam-se nelle 19.500 Jiabitantes
Situação geógraphica da cidade : Lat. S. Io i'14% Long. O. 60 46'14" do Rio de
Janeiro.

ANNUARIO DE BELÉM

169

está ella situada,
AFUA'—Dá o nome a esta cidade o rio á cuja margem direita
na parte meridional de uma ilha.
...
Freguezia em 1874, foi villa em 1890 e cidade em 1896.seu território
em
E um dos municípios que mais exporta borracha, contando
com'algumas fazendas de criação de gado. ^
i. . • ,
discriminada:
assim
A posição geographica da cidade está
Lat. S. 0° 23'3"; Long. O. 7° 4'"" do Rio de Janeiro.
População: 19.000 habitantes.
local onde está a cidade de
no
aldeia
sua
fundaram
Aruans
indios
CHAVES—Os
1891.
Chaves 'ísSana
aue recebeu a categoria de villa em 1758 e a de cidade em
Maguary
costa septentrional da ilha de Marajó, junto á ponta do
seu território ;
e em frente á ilha Caviana, parte da qual pertence ao
muitas fazendas de
A sua exportação consta de borracha, existindo no município
criação de gado, què também exporta em larga escala.
Posição geographica da cidade :
Lat. S. o° io'3o"; Long. O. 6° 45V do Rio de Janeiro.
População: 14.000 habitantes.

Quarta Região

INTERIOR ENTRE TOCANTINS E XINGU
de Araticú situada .á
OEIRAS—^m 1758, foi considerada villa a antiga aldeia
mais
missionada
nome,
perdendo
Jesuítas,
mesmo
pelos
do
rio
lio
esquerda
mai-em
1868.
tarde o predieamento de villa, que lhe foi restitmdo em
na extracçao da boiSua população consta de 6.000 habitantes, que se empregam
racha, principal gênero de sua exportação.
Situação geographica da villa :
Lat. S. i° 59'o"; Long. O. 6* 4o'45" do Rio de Janeiro.
latitude sul e 7° 3S'i" de
MELGAÇO-A villa de Melgaço está a t° 48,i5" de
,
.
m
longitude occidental do Rio de Janeiro.
chamada
aldeia
foi
A freguezia de S. Miguel de Melgaço, antes de ter esta categoria Buli toes de 27 de
Miguel de
de «Aricunf» ou «Aguaricurú» (provisão do Bispo D Frei
categoria de villa, em 758, por
Abril de 1749). Foi missionada pelos Jesuítas e elevada a
lei de 6 de Junho de i/55
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em observância á
lhe foi resumido pela lei n. 2bo de 29 de
esse
depois
ao
que
predieamento
perdendo
AgOSt°AeviUa
Aricurú ou Águaestá situada em uma ilha, na costa da bahia de Melgaço,
lagos, dos quaes e
diversos
centro
no
tendo
menos
ou
mais
plano,
ricurú, em terreno
c,miw
«Mariazinha;;.
.,
denominado
mais notável o
Constant o,
Sauahy^ fnn^nrino
Campinas,
são:
municipio
do
rios
Jaguanuo,
Os principaes
Inambuhy, Muj^um TampuCarutá, Furo Comprido, Furo Grande, Boiussu, Tajapuru,
Cacuajo, Tatuoai Umrusinhó languy, Cioarv, Irapiuna, Mocajatuba, Agutipereira
Laguna, Çamoim e Areia
ce cão, unà,°I a^uba, Cararijó, Rio Preto, Maxaqualy, Pauxis,
o principal geneio de
sendo
Successo,
Bom
e
as
Pertence-lhe
povoacões Jaguarajó
sua exportação a borracha, bem como couros, cacau e outros productos^gr^olas
muita farinha de
município,
no
lavoura
a
produzindo
movimento
E' dê grande
mandioca.
_ _
A villa tem regular edificação.
Consta de 8.000 habitantes a população do município.
Antônio Vieira fundou
PORTEL—Auxiliado pelos indios Nheengahibas, o padre
Paca)á a aldeia do Arucaia
rio
do
na
embocadora
Manarijó,
da
oriental
na parte
ponta
110 de
foi elevada á categoria de villa em 1843, pela lei n.
Portei,
de
nome
o
com
que,
25 de Setembro.

7:
,

"si

170

ANNUARIO

DE BELÉM

tem
,:'. . Seu clima é ameno mas pouco saudável; possue terras férteis e bem ventiladas;
bellas praias de areias brancas, mantendo-se nellas sempre uma temperatura agradável. :,
Exporta borracha, castanhas e couros de veado, em- grande quantidade, produz
farinha de mandioca, milho e fumo para o seu consumo.
Posição geógraphica da villa :
i° 58.44'' Lat. S.; T 47'2" Long. O. do Rio de Janeiro.
População do municipio 13.500 habitantes.
. ¦ BAGRE- -Está situada a Sudoeste da ilha dos Bagres a villa de Bagre, creada
rio Panauba, que deságua em
pelo decreto n. 198 de 9 de Outubro de j.890, na foz do
um furo que separa a ilha de Marajó do continente.
Exporta principalmente borracha.
Tem o municipio 9.000 habitantes.
A villa está a: Lat. S. Io 48*7" ; Long. O. 70 2'3o1' do Rio de Janeiro.

Quinta Região

BACIA CENTRAL DO BAIXO AMAZONAS
GURUPÁ'—Em 1623, Bento Maciel* Parente fez levantar um forte á margem
direita do ramo meridional do rio Amazonas, na ilha Gurupá, aldeiamento de indios
denominado Mariocay.
Progredindo, e já populoso, em 1639 recebeu o logar o predicado de villa, que
em 1692 ficou sob a direcção dos capuchinhos, ali residentes num hospicio mandado
construir pela Metrópole.
E' cidade; e comarca geral creada em 1856 e classificada de i.a entrancia em 1872,
fazendo então delia parte, Almeirim e Arrayolos creados em 1758.
A cidade está numa nesga de terreno pedregoso e accidentadp, que eleva-se de
N. a S., do igarapé Guajará ao Jacupy, e cercado de vários pântanos.
O municipio é rico de produetos naturaes como borracha, cacau, liames, castanha, salsa,
andiroba, copahyba, piassava e madeiras de lei, possuindo também fazendas de criação
de gado.
Delle faz parte a povoação de Carrazedo.
A cidade está a: Lat. S. i° 2447"; Long. O. 8o 25'32".
População 17.000 habitantes.
MAZAGÃO—Data de 1753 a fundação, por Francisco Portilho de Mello, auxiliado pelos indios que habitavam o rio Matapy, de uma aldeia com o nome de SanfAnna,
em uma ilha junto á foz do mesmo rio.
O governador Athayde Teive fe/_ transferir, em 1765, a aldeia Sant'Anna, para a
margem esquerda do rio Maracapucú.
Mais tarde, em 1770, o governo fel-a transferir novamente para o rio Mazagão, onde
se acha e, elevando-a á categoria de villa, nella localisou 114 famílias que abandonaram o
real castello de Mazagão, em Mauritânia (África).
No correr dos tempos (1833) teve também o nome de Regeneração até 1841,
quando lhe restituiram o primitivo nome.
Exporta borracha e outros produetos naturaes.
População 14.000 habitantes.
'
A cidade está o° 9^31" Lat. S. e 8o iS'44" Long. O. do Rio de Janein; o
A sede do municipio foi ultimamente transferida para Mazaganopolis.
.'—Em honra ao Rei Dom José, de Portugal, Mendonça Furtado foi
fundar em 1752 a villa de São José de Macapá, no ponto onde existiu a fortaleza de SanzAntônio cu;o primitivo estabelecimento foi tomado aos francezes, sendo ao depois core
struida, mais ao norte da villa, nova fortaleza, que ainda existe, á margem do ton
.
Amazonas.
...
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categoria de cidade.
A lei provincial 281 de 6 de Setembro de 1856 elevou a villa á
Sua exportação principal é borracha e gado.
A população do municipio consta de 15.000 habitantes.
A cidade está a : Lat. S. o" o'55"; Lat. O. 7" 54'i" do Rio de Janeiro, ;
aldeia, fundada
ALMEIRIM—O rio Paru e as serras que o marginam, deram á
essa que foi origem da
á margem esquerda do Amazonas, o seu primitivo nome, aldeia
Furtado
actual villa do Almeirim, fundada em 1758 por Mendonça
retomou
Posteriormente voltou a ser simples povoado, até áo anno de 1890, quando
-';., T ,.
v,.
.
o predicado de villa.
Aa AnT
de
coronel
o
José Júlio
Ao municipio de Almeirim tem dado forte impulso
drade. ' que conseguiu fazel-o um dos mais prósperos do Estado.
sendo seus
Pertencem ao seu território as povoações de Esposeudo e Arrayollos;
borracha e a castanha.
principaes gêneros de exportação a
A população do municipio consta de \ 1.000 habitantes
„.".,'-¦'..
do
Rio de Jane.ro.
15'53"
O.
Long.
1»
9°
A villa está a: Lat. S.
33'34".
sede o logar chamado
PRAINHA—Sua freguezia foi creada em 1758, tendo por
da sua foz.
Outeiro, situado á margem esquerda do rio ürutmquai.i, acima
onde fí.ou
Mais tarde, foi transferida para á margem esquerda do Amazonas
lei n. 941 de 14 de
definitivamente installada, recebendo o predicado de villa pela
AS°St°
Occidental
APrainlia está a: 1° 48*29" de Latitude Sul e ío» 19'6" de Longitude
-EspS^-O vacum e cavallar, borracha, caucho, cumaru, breu, castanha, pirarucu
de garças, tartarugas etc.
carnes seecas e salgadas, aves, mel de abelhas, madeiras, piumas
Cammau,
Seu municipio conta vanos nos, entre os quaes o Parauaquara, Jauary,
lagos Atum InfernoGjmiOuteiro, Tamatahy, Cajueiro, Uruará, Panema e outros;
Ma tapySeiunha,
nahu, Taiuui, Arumahu, Ipaina, Saracury ; serras Parauaquara
Vira-sebo, J.ieamin.aia,
S. RÔcque e outras; ilhas Acará-assu, Itanduba, Minty, Camaleão,
rnn;r..l
contando com grandes campos e fazendas de gado.
eom a capital.
O seu commereio é animado, mantendo communtcaçoes constantes
A população do municipio consta de 6.000 habitantes.
de Miranda, que
E" seu intendente, já reeleito, o sr. Emmanuel Nazareth Corrêa
nesse cargo tem-lhe prestado relevantes serviços.
da Piedade,
MONTE-ALEGRE—Na antiga aldeia do Gurupatuba, dos religiosos
mais pittorescas do
das
uma
Monte-Alegre,
de
a
villa
Furtado
Mendonça
17.S
creou em
esquerda do no
á
margem
nome,
o
deu-lhe
montanha
da
chapada
uma
que
Estado, em
GUraPaSh.de-sé
-ha e cidade baixa, sendo estas as suas; coorMõnte_Alegre em ddaJe
do meridiano do Rio de
Occidental
Long.
e
2000"
Sul
Lat.
denadas geographicas:
Janeil'°l_m

'

¦

de comarca,
iS^/a lei provincial n. 772 de 5 de Agosto deu-lhe a categoria -do nte.smo
de 3 de Setembro
sendo classificará de J entrancia pelo decreto n. 5,386
eieadas, aquella em
Lrere,
e
Prainha
da
as
freguezias
delia
então
anno, fazendo
parte
1858, e esta, em 1873.
Teve foros de cidade pela lei n. 970 de 15 de Março de ibbo.
nA«A™
Dista de Belém 617 kilometros e 920 metros.
nu
ou
metros
28.438
a
quadrados
eleva-se
924
municipal
A superfície do patrimônio
de Fevereiro de ib.7.
em
expedido
titulo
com
5
braças
875.810
seiam
s
quadradas,
5E'um
'
isso pelas
logar de aspeao agradável e muito saudável, procurado por
T Tan.mjan, Füreic,
pessoas que precisam de um ar puro.
è
montanhas
Tem formosos panoramas, com as suas serras e
Maxirá, Monte-Grande, Paraiso, etc.
A cidade alta é a mais importante.
As terras são próprias a todo o gênero de cultura.
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Tem um commercio regular com o Amazonas e Belém, para onde exporta gado,
borracha, cereaes, pirarucu e outros peixes seccos e salgados.
No municipio fundou o Governo do Estado uma colônia, com immigrantes hespanhoes, a qual produz muitos fructos e criações, etc.
ALEMQUER—O território do municipio constituiu nos primitivos tempos
coloniaes uma das zonas entregues á catechese dos capuchos da Piedade, onde eram
aldeiados os indios Bares, no local conhecido pelo nome de Arcozellos.
Mais tarde, com auxilio dos indios do rio Trombetas, fundaram aquelles religiosos
a aldeia de Surubiú, que deu origem ã creação da cidade de Alemquer.
A cidade está assentada á margem oriental de uma pequena enseada, formada junto
á foz do igarapé Itacarará, na confluência deste com o Paraná ou Surubiú, chairudo
também do Alemquer, a i° 56'56" de Lat. S. e n° 3C15" de Long. O. do Rio de Janeiro.
A lei n. 1.050 de 10 de Junho de 1881 deu-lhe foros de cidade, sendo actualmente sede de comarca.
Exporta gado, cacau, castanha, borracha e productos da lavoura.
Alemquer é uma cidade adeantada, onde a instrucção popular tem feito progressos.
O municipio tem vários campos férteis para criação de gado, e é saudável.
A sua população consta de 18.000 habitantes.
ÓBIDOS—A' margem esquerda do Amazonas, no ponto em que se forma a sua
única angustura (í.892 metros de largura) na extremidade de uma linha de collinas de
pouca altura que corre até á foz do Trombetas, está assentada a cidade de Óbidos, no
local em que os indios Pauxis, (que deram-lhe o primitivo nome) fundaram uma aldeia
elevada á categoria de villa em 1758 e de cidade em 1854.
E' comarca desde 1867, classificada de i.a entrancia em 1872, delia então fazendo
parte Faro e Juruty.
Tem uma fortiflcação militar e serve de aquartelamento de uma força de artilharia.
E' uma cidade muito adeantada, com alguns melhoramentos de valor.
Do seu municipio fazem parte a villa Uruatapera e o povoado Villa Franca.
População : 30.000 habitantes.
O municipio exporta castanha, cacau, peixe salgado, madeiras, cumaru, borracha,
gado em abundância, doces, fructos em conserva, geléas e chocolate.
A cidade está a: Lat. S. i° 54'8"; Long. O. 12o 2i'3o" do Rio de Janeiro.
FARO—Na velha aldeia dos Nhamundás, missionada pelos frades da Piedade,
creou Mendonça Furtado em 1758 a freguezia de São João Baptista de Faro, que recebeu
mais tarde o titulo de villa e o de cidade em 1895.
Está assentada á margem esquerda do rio Jamundá, no ponto em que elle se
alarga, formando um lago.
EJ um município de grandes recursos de productos naturaes, constando a sua
exportação principal de castanha, borracha, cumaru, peixe, cacau, gado.
E' sede de comarca, fazendo parte do seu municipio a povoacão Terra Santa.
População: 15.500 habitantes.
A cidade está a: Lat. S. 20 i8'38"; Long. O. 13o 41'ré" do Rio de Janeiro.
JURUTY—Em principio do século XVIII, auxiliado pelos indios Mundurucús, o
padre Sanches de Brito fundou á margem do lago Mundurucús, pouco arredado do
Amazonas e da serra do Parintins, que lhe fica a esquerda, uma aldeia.
A lei n. 339 de 3 de Dezembro de 1859 elevou a aldeia á categoria de villa de
Juruty, e transferiu-a para a margem direita do Amazonas, no local em que se encontra.
Em 1883, a lei. n. 1.152, de 4 de Abril, deu-lhe o nome, de Juruty-Novo, creando
o municipio.
Posteriormente foi este extincto e restaurado pela lei n. 1.396 de 1914.
A exportação do municipio consta, principalmente, de gado, peixe salgado,
sementes de cumaru, madeiras e cereaes.
A sua população consta de 12.000 habitantes.
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Sexta Região
XINGU
os religiosos da Piedade
PORTO DE MOZ-Com o nome de Muturú, em 1639,
recebeu o predicado de villa
Xingu,
rio
do
direita
que
margem
á
aldeia
uma
fundaram
em 1758 e o de cidade em 1890.
Do seu municipio fazem parte as povoaçoes Veiros e Pombal de 1SS1, fo classiComarca creada pela lei provincial n. 1.065 de 25 de Junho
Novembro de 1882 e insta lada em
ficada de 7 entr nc a peb décrlo n. 8.762 de 18 de
Villarinho do Monte e Veiros, fundados
Pombal,
Souzel,
então
delia
fazendo
parte
m
1876.
¦ ,
a
todos' em 17S8, e povoacão de Boa Vista, creada em
Xctor de boi-racha em grande quantidade e de primeira qualidade.
^
Exporta borracha e gado, e produz cereaes para o seu consumo. de
do Rio
Janeiro.
A cidade está a: Lat. S. i° 53'33" > Long. O. 2» 9'32"
População do município 6.000 habitantes.
e assentada á margem
SOUZEL—A aldeia de Aricary, missionada pelos Jesuítas 1639.
á freguezia de Souzel, creada em
origem
deu
Xingu,
do
esquerda
4
a e 1846, quando Í01 sua
áh
1755,
em
villa
de
permaneceu
categoria
á
Elevada
local onde se encontia, cm
no
no,
mesmo
do
direita
a
margem
sede transferida para
terreno pouco elevado e enxuto.
......
m
Exporta borracha e outros productos naturaes.
do Rio de Janeiro.
A villa está a: Lat. S. í° ^27" e Long. O. 90 9'28"
seu território andaram em
dos
creação
pelo
uma
que
Jesuítas,
ALTAMIRA—F
r
mtprhese e exüloracões antes de 175on
elles
fundaram
cima,
villa
a
está
em
do
para
navegação,
a
que
ponto
Pau facilitar
do município.
sede
o povoado que deu origem a actual
.
E' um lo^ar de grandes recursos de productos naturaes.
toi
sem amparo,
Com o intuito de zelar pelos terrenos que ali permaneciam de 1911Novembro
o municipio de Altamira pela lei n. 1.234, de 6 de
creado "a
de Latitude Sul
está situada á margem esquerda do rio Xingu, a 3° i9'3°"
.
.
p a 9qo a< de Longitude Occidental do Rio de Janeiro.
Almeirim,
Monte-Alegre,
Seu território limita-se com os municípios de Souzel
de Matto Grosso.
Conceição e São João de Araguaya e com o Estado
terras devolutas. _
A lei n 1*235, da mesma data, dispõe sobre as suas
orgamzal-o o sr.
commissão
da
para
nomeado
foi
municipio,
o
presidente
Creado
maior Pedro de Oliveira Lemos.
A população do município consta de 3.000 habitantes.
caucho.
O produeto de sua principal exportação é borracha e

Sétima Região
BACIA DO TAPAJÓS
local onde os indios Tapajós
SANTARÉM—A bella cidade de Santarém oecupa o
do Tapajós, junto á sua confluência
esquerda
margem
aldeia:
sua
estabelecido
tinham
com o ™>-s- ddade
,a lei n. I4J de 24 de Outubro comarca em
em Ig g
1872, fazendo então delia parte Alemde
actos
i.«
entrancia
de
classificada
por
foi
l85o
QonH,m
Villa Franca, Itaituba, Boim e Alter do Chão
quer'Ponto
Santaiem
de escala de todos os vapores que sulçam as águas do 110-mar, os mim 1Sul da Republica e
Amazonas
Belém,
com
commercio
movimentado
mantém
castanha, baunilha,
Ss seus visinhos, constando sua exportação de borracha,-cacau,
salsaparrilha, peixe salgado, cumaru, gado, madeiras, etc.
•
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Lat.
E uma das mais adiantadas cidades do interior do Pará, c está a: 2o 24-48" um
contendo
S e íi0 j'i'29'' Long. O. do Rio de Janeiro; bom clima, regular edificação,
navaes.
theatro, magnífica egreja matriz, mercado, fabricas e officinas de construcções
Borarys
Pertencem-lhe as villas Alter do Chão e Boim, antigas aldeias dos índios
e Tupinambás, respectivamente, e povoações da Villa Franca e Curuary.
Conta o municipio 30.000 habitantes.
Reaes serviços tem-lhe prestado seu intendente dr. Oscar Cunha Barreto.
AVEÍRO—A villa foi fundada em 17-8.1 por José de Nápoles Telles de Menezes,
á margem direita do Tapajós, e como freguezia, permaneceu até Abril de 1883 quando
1 de Julho
a lei provincial n. 1.152 deu-lhe foros de villa, sendo o município ínstallado a
.
,
de 1884.
agrícolas.
e
outros
produetos
Exporta borracha, peixe salgado, guaraná
População do municipio : 5.000 habitantes.
Povoação—Brasília legal.
A villa está a : Lat. S. 30 13'S" e Long. O. 11° 53'32" do Rio de Janeiro.
ITAITUBA-Está entre os municipios que mais prósperos se mostram, sob a
a
„- competente direcção máscula do seu ex-intendente, coronel Raymundo Pereira Brasil, que
elle consagrou o melhor das suas energias.
Dam de 1854 * creação da freguezia de Brasília Legal, que em 1856 recebeu o
titulo de villa, com o nome de Itaituba, sendo em 1900 elevada á categoria de-; cidade,
mudada então para o ponp em que se encontra ;_ margem esquerda do Tapajós, cerca
de 27 kilometros abaixo da ultima cachoeira deste rio.
Consta a sua exportação principal de borracha, caucho, castanha, óleo de copahyba,
salsaparrilha, couros, sendo, nos tempos coloniaes, o logar do Pará que exportava
.
guaraná.
.
A lavoura desenvolveu-se nelle de uma fôrma assombrosa, garantindo-llie um
futuro de prosperidades.
.....
de iniciativa particumelhoramentos
importantes
conta
Itaituba é uma cidade que
lar e municipal, pois é o único municipio que mantém, á suti custa, na sede, um grupo
escolar. Além disso, em todo o território estão distribuídas escolas municipaes.
Possue mercado, paço municipal, cemitério e uma regular edificação, espaçosas e
bem tratadas ruas e praças, illuminadas a gaz Fichet.
Fazem parte do municipio as povoações Santaremzinho, Goyanna e Bella Vista,
estas á margem do Tapajós, próximo ás suas primeiras cachoeiras.
A cidade está a Lat. S. 40 19's" e Long. O. 12o 23'34", do Rio de Janeiro.
População do municipio : 25.000 habitantes.
Está em estudos uma estrada de ferro aérea ou sobre pilots, a exemplo de muitas
em uzo na America do Norte, com que vae ser dotado o municipio.

Oitava

Região

SALGADO
VIGIA—E' uma das cidades mais antigas e conhecidas do Estado e berço de distinetos paraenses.
.
de
a
denominação
com
Pará,
do
historia
da
factos
nos
figura
Seu nome
primeiros
aldeia de Uruitá.
Em fins de 1693 foi creada a sua freguezia, de N. S. de Nazareth, com o nome de
Vigia, e em 1854 recebeu foros de cidade.
E' comarca desde Setembro de 1871, declarada de 2.a entrancia em 1872, fazendo
então delia parte Collares, São Caetano, Curuçá, Porto Salvo, Ramos e Abbade, estes
dois últimos logares como povoações.
A cidade está edificada á margem oriental do furo que, começando na Bocea da:
Laura, na Bahia do Sói, com o nome de Guajará, vae sahir a 30 kilometros, pouco mais
ou menos, na b_.rra da Vigia, na costa oriental do Pará, a 55 kilometros do oceano.
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do
A cidade é cortada, nos fundos, por um pequeno pântano que recebe as águas
mar pelo igarapé Rocinha, o qual a separa do bairro do Arapiranga. _ MoFazem Parte do municipio as villas de Collares e Porto Salvo e as povoaçoes
..,
cajatuba, Pregos e Borralhos.
mandioca
de
farinha
de
peixe,
Exporta em maior quantidade peixe salgado e grude
,
e madeiras de construcção.
de--viginome
conhecidas
pelo
Constróem seus habitantes pequenas embarcações,
ao
lengas—, nas quaes intrépida mente cortam o oceano em todas as direcçoes, de Cayenna
Gurupy, na pescaria e commercio de peixe.
do mar.
São os vigienses, dos filhos do Pará, os homens mais intrépidos para a vida
do Rio
A cidade da Vigia está a : o" 48'23" de Lat. S. e 4° 587" de Long. O.
de Janeiro.
Tem o municipio 20.000 habitantes.
'
¦
de
S. CAETANO DE ODIVELLAS — A lei estadual n. 324 de 6 de Julho
creada em
1895 elevou á categoria de villa a freguezia de São Caetano de Odivellas,
n kilometros
1757 a margem dono Mujuim, que deságua na bahia do Pará, a
....
1
de sua foz.
t ~_
coronel
sr.
João
Durante muitos annos foi intendente deste município o extmeto
dos Santos, que muitos serviços lhe prestou.
_
Rodrigues
1
Existem nelle as povoaçoes Santa Maria, S. S. 1 nndade e Sao João. <
tresco e
Exporta farinha de mandioca, arroz e outros cereaes, borracha, peixe
salgado em grande quantidade.
<
A população do municipio consta de 13.000 habitantes
A cidade está a: Lat. S. o» 4i'5l" e Long. O. 4° 53 *5 do Rio de Janeiro.
Furtado o titulo
CURUÇÁ-A antiga aldeia de Curuçá deu, em 1758, Mendonça
uma lei provincial
de villa com o nome de-Nova d'El-Rei- restituindo-lhe em ¦ 1850 .
de villa. .
(n. 177)
A o nome de Curuçá, com a categoria
de Janeiro, e se
cidade está a: Lu. S. o" 43>" e Long. O. 4" 43 "" ao Rio
Curuçá
acha edificada á margem esquerda do rio Curuçá-miry, affluente do
Santa Luzia,
Conta o municipio com as povoaçoes Ponta de Ramos, Coqueiros,
agradável, de clima
Lauro Sodré, Cabeceiras e Abbade, esta em uma ponta, de aspecto
benéfico para a saúde, á margem esquerda do rio Muna.
A população do municipio consta de 14.000 habitantes.
a fazenda denoMARAPANIM-O padre José Maria do Valle deu aos jesuítas
foi a origem da actual
Marapanim,
rio
do
que
esquerda
margem
á
Intento,
Bom
minada
'
C"\ (1 '1 (1P
¦•
Marapanim, facou os
rio
o
frente
Cortada por dois igarapés e passando-lhe em
•,!
seus terrenos formando uma ilha.
E uma cidade
lavoura.
a
As terras são altas para o N. e todas prestam-se para
• i„jp
,1 dt cidade
aprazível e saudável.
1874 e a
Freguezia em 1869, foi elevada á categoria de villa em
Cm
farinha de mandioca,
O municipio tem algumas fazendas de gado, exporta cacau,
domésticos, cereaes e fructos
animaes
e
aves
secco,
milho,
em °grande quantidade,
peixe
Mattap.quara ligadas
Do municipio fazem parte as villas de Cuinarana, Marudá e
villa de Igarapé-assú, á margem da Estrada de ferro de
á
rodagem
de
estrada
uma
por
Bragança, e as povoaçoes Maranhão, Abaetézmho e Pramahu
do Rio de Janeuo.
A cidade está a o» 38' 53" Lat. S. e 4" 29' 34" Long. O.
E' de 15.000 o numero de habitantes do município.
esqueada dano desse
a
margem
Maracanã,
de
aldeia
bella
M*iwM-*«,Ã-Na
em 1757 a freguezia de Sao Miguel
creou
Furtado
de
Mendonça
Xavier
Ffancisco
nome
concedido foros de villa de
foi-lhe
1800
Em
missionada
Gn
e
pelos jesuítas.
o Congresso Legisla ivo do Estado
Pennafor,
Ulysses
conego
do
esforços
Á
Cintra
nome de Maracanã, isto em .897,
seu
o
com
de
cidade,"
primitivo
titulo
o
villa
dá
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á cidade, continuando
Cintra,
de
quanto
depois
ao
substituído
pelo
nome
esse
sendo
P°rém
fumo, peixe salgado, aves domesmandioca,
liiS^Sld^fSa-de
ticas e cereaes.
foi sede do municipio desse
de
Satarém-Novo,
já
a
villa
que
existem
Neoemunicipio
e Sant Anna.
nome ' e as povoações São Bento, São Roberto, Nazareth
O. do R.o de Janeiro.
A ciK está a oo 43' 23" Lat. S. e 4" 26' 8" Long.
Consta de 16.000 o numero de habitantes do município.
de Salinas foi creada em
SALINAS—A freguezia de Nossa Senhora do Soccorro
orientada bahia de Salinas na
á
margem
situada
villa,
a
actual
sede
tendo
1781
por
Vidal de Negreiros mandou
André
o
euv-656
onde
general
Atlântico,
Oceano
do
costa
uma atalaia, de onde, com tiros,
Viranduba,
de
á
bahia
ilha,
da
na
junto
ponta
estabelecer
e baixos ali existentes, na sua
rochedos
dos
desviassem
se
e
avisados
navegantes
os
fossem
#
entrada e passagem para o nosso porto.
existindo actualmente no
Isso originou a creação da sede do municipio de Salinas,
inaugurado em 1852
ponto escolhido para a atalaia um pharol
categoria de villa de
Em 1892, somente, é que foi confirmada a denominação e
Pirabas.
Salinas. Do seu municipio faz parte a villa São João de
.
_
Salinas é uma das melhores estações balneares do Iara.
criação
na
emprega-se
A população do municipio, estimada em 8.500 habitantes,
de sal e cal e no
commereio
no
na
cereaes,
de
lavoura
na
pesca,
domésticos,
de animaes
_
.
.
fabrico de pequenas embarcações.
de Janeno.
Rio
ao
O.
A villa está a o" 40' 53" Lat. S. e 4" 12' 32" Long.
de Outubro, deu foros
QUATIPÜRÜ—Em 1868 uma lei provincial, do mez
do no do mesmo
de freguezia á pequena povoação Quatipurú, sita á margem esquerda
e próprio
nome, a 16 kilometros de sua foz, que fica no oceano, em um terreno plano
este município, euje território foi annexado
para a lavoura. Outra lei de 1900 extinguiu
lei n. 832 de 24 de
tarde
mais
restaurado
pela
sendo,
Bragança,
e
de
Salinas
aos
porém,
villa de Quatipuiu.
Outubro de 1902 com os mesmos limites que tinha e com o nome de
contando em
Exporta fumo, cal, farinha de mandioca, peixe salgado, e cereaes,
campos.
seu território muitas fazendas de criação de gado, para o que tem bons
do município.
' E' de 8.000 o numero de habitantes
da Estrada de
A sede foi transferida para a novel villa de Miraselvas, á margem
>
Ferro de Bragança, voltando ao depois novamente para a villa de Quatipurú.
de Janeiro.
Esta villa'está a o" 55' 9" ^ Lat. S. e 3» 47' 15" de Long. O. do Rio
o Maranhão
BRAGANÇA—Quando em 1616, de Belém partiu por terra para
a fundação
Pedro Teixeira, já existia em seu local o povoado indígena que deu origem
,
de Bragança.
de juro e
capitania,
da
Data porém, de 1622 a concessão a Gaspar de Souza
o
herdade, que ia da foz do rio Turiassú á do Caeté, com os fundos de 20.léguas para de
o nome
sertão a dentro, sendo em 1633 pelo donatário fundado o povoado que tomou
.onnrmado
«Souza do Caeté», predicado que em 1753 foi substituído pelo de Bragança e
Cm U
Bragança
Em completa decadência, nesse anno (1753), Mendonça Furtado povoou
#
com iihéós angraenses e michaelenses, acto esse que trouxe progresso á villa. ligeno
A cidade está á margem esquerda do rio Caeté, em uma planície com
de Janeiro e
dechve para o rio, a i° i' 30" de Lat. S. e 3° 31' 36" de Long. O. do Rio
a 166 kilometros e 500 metros, em linha recta, de Belém. A área do seu patrimônio
municipal é de uma légua quadrada de terras.
.
E' comarca de i.a entrancia desde 1850.
Fazem parte do seu municipio vários povoados, entre os quaes Ummajo, CaraUiteua,
imporPiriá, Almoço, Outeiro, Tijóca e Benjamin Constant, este, o mais novo e o mais
tante, contando perto de 400 lotes de terras beneficiados com lavoura, e 3.000 pessoas
provenientes da immigração hespanhola.
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Bragança tem centenas de fabricas de fumo e farinha de mandioca, fazendas de
crtação de gado e estabelecimentos de varias industrias.
Faz larga exportação de todos os productos agrícolas.
E o ponto' terminal da estrada de ferro que parte de Belém e cuja inauguração
se deve aos esforços do benemérito governador do Estado dr. Augusto Montenegro, de
saudosissima memória.
População do municipio : 30.000 habitantes.
VIZEU—Vizeu foi' fundada, no correr do anno de 1753, á margem esquerda do
rio Gurupy que separa o Pará do Estado do Maranhão.
Em Dezembro de 1856 o povoado de Vizeu teve foros de villa, e os de cidad e
em 1895, como ,sede da comarca de seu nome, a qual ainda conserva.
Do municipio fiz parte o povoado São José do Gurupy, no alto Gurupy .^
s.
E' um municipio saudável e muito rico em productos da flora e de minenie.%
de ouro, principalmente, exportando fumo de optima qualidade, farinha de mandioca,
camarão'e peixe secco e salgado, copahyba, arroz, feijão, milho e outros cereaes; e, cate
até

I 8q 3

Á' cidade está a Io 6' 7" de Lat. S. e 2° 58' 28" de Long. O. do Rio de Janeiro.
A população do municipio consta de 16.000 habitantes.

Nona Região

ESTRADA DE FERRO DE BRAGANÇA
IGARAPÉ-ASSÚ—Em 1906 o povoado de igarapé-assú, á margem da Estrada
de Ferro de Bragança, onde o governo do Estado mantinha varias colônias para irnmigrantes desde 1895, foi elevado á categoria de villa, sendo creado o seu municipio, que foi.
installado em 1907, contando a arca de 2.800 kilometros quadrados de terras. Uma
lei de 1908 transferiu a sede da comarca de Maracanã para villa de igarapé-assú, sendo
ao depois transportada novamente para a cidade de Maracanã.
A villa está a 0o 44 58" Lat Sul e 6o 10' 59" Long. O. do Rio de Janeiro,
contendo perto de 200 casas boas, cobertas de telhas e de madeira, e paço municipal,
mercado, edifício próprio do grupo escolar, cadeia, cemitério, estação da Estrada de Ferro
de Bragança.
Tem um commercio regular com a capital, exportando aguardente de canna e
rapadura, para o que dispõe de bem montados engenhos, alem do Aprendizado Agrícola
Federal.
Fazem parte do municipio as povoaçoes Prata, Livramento, Timboteua, Capanema,
São Luiz, Taboleta, Porto Seguro e Peixe-Boi.
E' um logar saudável.
No Prata, com auxilio do Governo do Estado, mantém, os padres capuchinhos um
no qual são educados orphãos e
grandioso estabelecimento de ensino e de agricultura,
menores indígenas de ambos os sexos.
Na villa, como no Prata, existem elegantes templos catholicos que servem de matrizes.
O Prata contém mais de 80 casas com 500 habitantes.
Foi intendente, ate este anno, o dr. Cezarino Doce, fundador da villa que a elle
deve principalmente o seu desenvolvimento e progresso.

Décima Região

ARAGUARY
MONTENEGRO- A i° de Dezembro de 1900 o Conselho Federal da Republica
Helvetica reconheceu o direito do Brazil no território contestado do Amapá, no secular
litígio que mantinhamos com a França.
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do P^, foi
Encorporadoo território ao do Estado
^^iL^lt
na foz de um
«Montenegrol, em homenagem ao dr-^^^^^^^o,
™
diieita
_ maigem
_
mo do Amapá, que esta s.tuada
Aricary,
¦ creada em 1902.
da^omaig
sede
como
o liga ao Amapá-Grande
furo que
^ ^^ de !_
udo^pot
Terras tírfl=.
^ a
L
!

do município.
E" de 12.000 habitantes a população
MeyctJ.

Uclioci

entre a remessa de
&T*Â%?M
Xo-„ -Tendo sido escasso o tempo lavro,
"ÍSK
f^^^^
impressão
;4^e
urgente
eu e elle, para na outra
intendentes; e .
^^

s
ss 35.5_ií-fss&1o ra sTO______r__£s
a nossa ma, profunda graudao.-_,„felÈKÍSSÍ K_S^^
•70 Mouro..

„„,

=**=

/ 5 *_/# Novembro
Foi um dia de testa! A Pátria Brasileira,
a pouco enfraquecia
monareha,
um
de
joguete
noite e dia
chorava
servil,
e
curvada
%
^
ao peso da cerviz cia esquálida Guerreira!...
inteira
Um dia, porém, c!:hegou ! Batida toda
dos bravos pela cohorte, a velha monaíchia
! E, a espada altiva e fria,
emfim
aronisava,
_T_)
venceu-a, eiie Deodoro em rütila fileira!
renasce;
Bem como a aurora astral que rúbida
face, ..
nos paramos,'a_ües.:.. á Treva, lace á
beílissiaM surgiu a Idéa forte e sã!
Tinha nascido a Luz, a Paz da causa publica,
Nascera o grande Sol da fúlgida Republica,
!..._.
Constam
de
co'Aurora
vil
Noite
a
morrera
vi)

(.'

! ! \

•

'

¦
t
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¦X/iJ eu//no-•¦¦MWWk
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PAU-XI

0

•

(Estudo philologico so.bre este vocábulo, sua origem
e renascimento paleontologico.)

-para indicar o nome genérico dos
Êxcepcão-feita dos que dualizam o nome pauseis
—das quaes he extrema (exa) a loríndios que demoravam nestas regiões orixi-minaiicas,
lidimo e compõe-se de pau, ubau, verbo
taleza obidosada (!), esta palavra complexa he tupy
-xi-forma variante de xa, xe, xo,--que
«acabar», terminar, cessar, finalizar», e de
-por conseqüência o nome compostosimfifica «terra, campo, bosque, floresta etc.»
mesmo.
Pauxi—qw dizer simplesmente que.—«O campo acabou findou
com accento agudo,
Toda vez que o verbo ou o nome tupy traz a posposiçao—ída acção da pessoa ou cousa;
este posposto serve para exprimir perseverança, pontualidade
pau-çai, acabou toda a ilha,
VERBi grvi-iK-pau-çapi- «findou, acabou mesmo o caminho»;«acabou
totalmente a terra,
yvâra-pau-i, «acabou canoa todo o seu cursò»;-./Wtt-*tt-t;
touo o campo ou
atravessou
«o
homem
nhumi,
passou
oâçau-cxu-i
campo, etc.»;My*w
vel Óbito!)morreu.,., findou
ten-i àlfim-iKi: PAU-A-xi-quer dizer: ali mesmo (no Olmh
'
...
ela»
os
campos
geraes;—opaM-pcm-a_xi
realmente, totalmente o campo ou
-Fau-ça-bey, «immonotypicas:_
formas
as
egualmente
temos
Guanmv
linsua
Na
«fim da sahida», pab
dou campo deserto", pau-a-çui «fim da floresta, do bosque», pan-cei
¦ubau-nhum tabeg,-Mou campos desertos vel arinos cemo se diz emZendo.
pal-xi (sem s! ) be
Looo a polysynthe.se da palavra tupy-guarany ou Indo-brazilena
termo, termuio terminação
«balisa, limite/marco, finde, extremidade. (Exúnó Cei-â-árá)
-querem mais claro? 1 ornem Ia. Pau-a-xt-wa
(cütninky cessação, fecho, confins, r««:
em o
Amazonas-os
do
principiando
quaes,
awn/wi
dos
bocea
=
aqui'a
Eis
f«rá«
k
fauces hiantes de CURUA—Dem
Surinâne—vccm oUdolosamente, mortiferamente acabar nas
- Xa-viei
capitam-genenü
do
sinfil
irmão
pombalico
junto ao forte Maná-Motla-Scqucira,
de-Mendouça-Fnrtado — :\ quem Tupa-tíhaja !
'
muita vez,# diz
Esta palavra fim QwHfl) que pertence a linguagem didactica, he
o sentido.
tão ontolqgica e metapfiysica, que só a percepção lhe pôde abranger
1 &
Wano-elas,
dizer:
Dizer nois, ou gmplràr—ipaua-xã vel Pau-xi— he a mesmissima cousa que
f/w obielosados
Eis aqui o togar (inde -ignotos campos geraes fizeram fim, íá est, vieram
—nesta pare'aonde o assombroso rio-mar se estreita mais depois do Pongo.....
-/xuaí (pango em sanskrito, o puncup-cha
Está peno daquelle Maryokay (fortim)
em /.\wm) a
a
sanskrito),
em
(passagem
o
/w.v,'//;
kichua),
em
palas (baíisa
(padieira
kleis), qvy nos racüita
chave (no tupy xâui, no-kichua Uaui, no latim dam, no grego
.
o descobrimento dos immensos pampas (*) paraenses....¦
da porta
a
magna-davis
Portanto—Pau-xi-mo é mais do que a grande chave (**),
dos vastos az77z/xw geraes,.... ate as
desconhecidos
aos
se
vae
onde
paré-cys....
principal por
_
faldas das gigantescas Cordilheiras dos Andes.
mdiaFoi nela porta do -Pau-,xi—que o nosso impcrterrito collega, e illnstrado
como pionista Padre Nicolino, então vigário de Ofàfoj (!), de saudosa memória, avançou
neiro e impávido wp«/r até junto aos campos geraes.
significa c<z/w/k>.
(*) A palavra /m/;,'/;<: na lingua ft/VZwrt
conhecimento de alguma cousa; he
(4) Chave era 'kichua—y-au4ani, — he tudo o que nos facilita o coniiecin
—aa parA-lxèià (pedra em sansa explicação, a interpretação de tudo o que he enigmático, exoterico ou </////<-//
te—o Foriiir, ílo Pcaixi:
kritcfl que fecha a abobada central., a praça forte nas fronteiras, como he reaíment

180

ANNUARIO

DE BELÉM

Com referencia a este illustre e heróico sacerdote Padre José Nicolino, que foi
narocho de Caeté, Gurupá, e ulteriormente do Pau-xi (Óbidos!) já publicamos uma peinolvidavel patriota e exímio catechista
queria memória, que muito elucida a vida deste
ÍUzileno. Esta memória escripta, por occasião de seu óbito occorrido nos ara-xás (campos
e
elevados) de Gurupátuba, nós a estampamos no periódico—Caétéense—de nossa propriedade
imexclusiva redacção em 1891, ainda quando éramos Vigário de N. S. do Rosário do Caeté,
bilhostricamente, malsoantemente alcunhada de Bragança.
propriamente, antipatrioticamente,
encantada—clavis philomaPor esta assombrosa —Porta doPauxi —e por meio de —os
arrojados exploradores
tica entraram de mãos dadas com o. destimido Pay Nicolino
e Valente do Couto, que, consoante
paruâras—dr. Francisco Tocantins, Aureliano Guedes
he fama, conseguiram ainda no patriótico governo do dr. Lauro Sodré desfraldar aos
ventos ativos vel equatoriaes o pavilhão republicano por-de-sobre as ítnmensas campinas
.
_.
.
.,
.
pauxianas....
.
duvida
que he
Emquanto á palavra—xi—que compõe a dicção—Pau-xi—nao padece
uma variante de nome — xa, xe, xu, que no tupy significa «campo, campina, terra», várzea (*).
Baste ao nosso caso particular :—Ki-xE-rámubiiH—composto tupyco de :—/&'—«eis
«verdes», isto he: «Aqui
aqui», xe—«os campos—.ra—«nivelados»—-mu— «unidos»—bim
estão os nivelados ou rasos campes unidos e verde jantes—iké xe râ-mu-bym,-- contracto em
- Ké-xi\-râ-mu-bym, nome que o nosso compatricio,—o inegualavel romancista brazileno—
«Oh ! que bonitos campos?!»
José do Alencar—traduziu no Sertanejo pela seguinte forma :
Convém notar: esta foi a única palavra Tupy que o auetor do Iracema, o mavioso
cantor ào—Ubirajára— ao traduzil-a acertou, embora errasse semeioticamente filiando.
Outro vocábulo complexo he: Ki-xádá, composto de Ikê«aqui» (estão), xa, «campos»,
dá, «espalhados», retalhados», significando: «eis aqui os campos divididos, separados»,
Ike-xá-dá, syncopado em Kixadá - são os campos que se derramam pelo sertão do Ceará.
Outro vocábulo complexo:— Kê-xâ-rá, composto de—Ikê «eis aqui», xa, «campos»
campos altos e baixos, (ká) como são
(os) râ, «alevantados», allusivo a serem aquelles
exactamente os campos (xá) do—Kéxárá— que se estende ao longo da serra do Kikunká,
ramo da cordilheira do Araripe, no Ceará. Conhecemos de viso estes campos, são encantadoramente bellos e deslumbrantes; distam do valle do Kariry 60 kilometros, bem perto
da cidade do Araripe (Crato!), futura capital do novo Estado do Cariry !... Aqui discordamos por completo, da opinião do nosso jllustre confrade e amigo dr. Theodoro Sampaio
descrer da vera tupynicidade
que, no seu livro o «Tupy da Geographia Nacional», parece
destes nomes. Podemos asseverar, sem receio de contestação,—que os nomes citados na
sua obra, pag. 90, são tupvs lidimos verdadeiros, apuridados.
Kixeramubim, Kixadá, Kixaá, são tão-nossos, tão tupy-guarany, e portando-brazilenos, como são:— Kaxeló, Lainban (rambary), Locury, Katolé, Zabelé, Limon-âeua, etc.
No Tupy-guarany, talqualmente no Sanskrito —a letra L tem o som de R brando. Dahi
o engano. Nía nossa Grammatica Comparada da língua Tupy-guarany ou indo-brazilena,
explicaremos como se deu a queda do / e a sua permutação.
Outro vocábulo complexo:—ki-xe-ló (pela troca do / em r brando) composto de
—Iké «eis aqui estão» (existem), xê, forma variante de xá (os) «campos», rô «aparrados»,
rijos, «baixos», isto he, «cá está o sitio ou logar dos campos carrasquentos», allusivos—a
serem taes campos (xê) semeados de katinga (lô-rô), matto baixo e infezadò!
Possuímos ainda innumeros vocábulos brazilenos com suas competentes formas
variantes de xà, xê, xi, xú, significando sempre campo, «campina, várzea, terras», como
exenipli gralia:— ara-xÁ, composto de a, partícula augmentativa, RÁ, «altos e baixos», e
xá «campos», isto he, «campos, campinas altas, planaltos, etc»; ar-á-xiá, «prados, camsubmersas, como são
pos rasos, «/;//7/.-»;—xá-rayé—significa «campos e florestas alagadas,
exactamente os do Marajó, nAmazonia, as do Kormiibá—no Parecy ou Matto-Grosso.
Araxá—ou plateaux, planaltos ou chapadões, são os sítios mais altos duma cordilheira,
como os da Ibiapaua, corruptela de Ybiapaba, no Ceará. Araxá não tem a significação que
lhe dá o dr. Theodoro Sampaio, no seu importante livro —o Tupy— na geographia braserra, campina.
(*) O termo várzea vem do Árabe—barr— «campo de pouco pendor» e de Sahra, ? ! Sendo assim,
Não será por ventura este o nome que deu origem ao Sàhara do mestre Antônio Bezerra
não andou muito longe do significado do vocábulo Ceará.—de cê* cea, ceia. «multidão, série», ârdy serras,
•
montanhas
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a seu turno, cruzilena. Dos Araxás vel Plateaux d'Ásia Central--provieram os Yncas que,
zaram com os Aryds e com os índios da America do Sul.
sao parConvém saber: as partículas râyê-râ, quer no Tupy, quer no Sanskrito,
ou moral da pessoa
truias que indicam sempre a continuidade activa ou passiva, physica
e com perseveou da cousa, verb. çrat.: Sacu-raya, «morder sempre, sem interrupção
— significa «o que
apa-raya,
vocábulo—
o
tudo
sobre
Kichua,
no
e
no
Sanskrito,
rança»;
traz còmsigo o objecto continuamente, incessantemente».
«ouro», e de xa
Outro vocábulo complexo:—corí xa, composto de cori vel curi,
significa
«campos», isto é campinas auri-verdes, cor de ouro. Cori no Kichua também
«lago
ouro e cha, acha, «campo», e cocha, «lago», d'onde o vocábulo mcasico—corico-cha,^
nome kicnuno
de ouro», Lauri-cocha, he fonte ou nascente do rio Amazonas; vem no
brilha», allusivo ao
ilmirí «o que luz e brilha», e cocha, «lago de ouro ou que luz e
famoso Kio-mar
famoso —Lauri cocha, o lago aurifero e brilhantíssimo, donde surge o
L-Ainâ-çunú—o gigante Polamos trovejante!....Temos alfim o vocábulo brazileno—Exu—^
e xu «terras»,
corruptela de Eteixú,, composto de—etei, «ultimar, finalizar, soltar, acabar»,
de 1 ernamseilicet, «confins da Terra»; íacto allusivo a ser o povoado-£«i no Estado
Parahyba e fobuco, comarca de Kàbrôbò—os limites, as extremas dos Estados do Ceara,
lyouarania ou Rio Grande do Norte!
actDo que acabámos de expender, desume-se que a palavra—Pau-xi—corresponde
na comppmiravelmente á feição característica das línguas agglutinantes, a qual consiste
sicão indefinida das palavras por syncope e ellipse.
Analysando ainda estes vocábulos tupy ou indo-braztleno—Pau^xisob o ponto
he também
de vista da Philologia Comparada, a hypothese polygenetica ou pro-etypica
-i
irrecusável e injallivel.
/O
/;
C-oneyo tlu/ôôeô cie <J>e/i/iafotf.
Natural do Ceará, fez.
Ulyssfs Pfnnaiort é um dos sacerdotes de maior erudição do clero paraense.
jesuítas Estams au Aureh
seus estudos scientificos no Seminário do Pará, tendo como professores os notáveis cujo
principal thema visa
e o historiador Raphael Galanti. Tem publicado varias obras, em diversos gêneros,
o conhecimento da nossa primitiva raça c das línguas aborigenes.
=5*=^-

Manhã amazônica
Vão-se perdendo ao longe, tristemente,
Dos buritys as palmas desgrenhadas;
Partem de terra as auras perfumadas,
. Beijando o mar na tremula corrente.
A marinhagem canta alegremente,
Ao ver ao"longe as serras eles-adas;
Brisas do mar,—aragens saturadas
De amor, cantae uma canção dolente !
O sol já doira a verde canarana ;
O tapuyo já desce da choupana . . .
Corre no rio célere canoa;
E nos galhos da aurana da beirada
Saltita a «piassóca» enamorada
Do « mururé » em flor vagando á toa !

^ticeòiaacj \<jLeaea.
¦ Alcebiades Neves nasceu em Portei, deste Estado, em 1866 e fdleceu nesta capital em principio deste
empolgante ptU siigr
anno. Poeta sem escola determinada, compoz versos bellos, de um lamartinismo puro,
pestiva combinação dos seus quadros.
^
os poeuis..
todos
como
vida
da
vencido
quasi
cruéis,
difficuldades
de
em
meio
Morreu pobre

.«¦

*

"^fel^NTRE-as

mais antigas e históricas localidades do Pará, sobresae a vil a
theatro de
ella
Foi
eminentes.
varões
sahiram
onde
de
Mojú,
do
|§Í
' '
1835,
.
de
a! sangrentos combates, na hedionda revolta
." Damori alguns apontamentos, sobre aquelle município, torneados
.pçlo sr. coronel Diogo Henderson, que administrou essa lntendencia por i.
annos, consagrando-íhe toda a sua actividade e patriotismo :
« E' o municipio do Mojú pertencente á comarca de Igarapé-mirv,
tendo sido criado pela lei n. 1.39^ de 5 ^ Outubro de 1.899.. Comprehen.,
de as parochias de Mojú e Cairary.
A villa de' Mojú está: situada á margem direita de rio do, mesmo
de Belém,
nome em terreno alto e enxuto, distante 5.7 kilometros da cidade
ao
capital do Estado. O municipio é limitado ao Norte com o de Belém,
do.Gurupv
Sul com o Estado do Maranhão pela linha que vae das nascentes
e a Oeste
á confluência do rio Tocantins; a Este com o município de Acara
om os de Abaeté, ígara pé-miry, Cametá, Mocajuba e Baião.
Em 1 de Junho de 17$4 foi fundada por D. Miguel de Bulhões, então
terrenos doaBispo diocesano do Pará, a povoação do Guajará do Mojú, em
da
dos pelo capitão Antônio Dornellas ao Divino Espinto-Santo, padroeiro
paroehia.
¦; a lei n. iq elevou
, a (reguec
de
1837,
Setembro
de
Annos depois, a 9
lei n.
zia a então povoação do Mojú, que tomou a categoria de villa pela
readqm269 de 27 de Agosto de 1856, categoria que perdeu mais tarde para
creou tamril-a 14 annos depois com a lei n. 628 de Outubro de 1870. que
^
bem o municipio de Mojú,
Em 1887, perdeu novamente os toros de villa. sendo o • seu munia; ¦
-•
pio annexado ao de Igarapé-miry.
Pela lei n. 1.399 de 5 de Outubro de 1889, toi 110vãmente criado o
_
municipio do Mojú, passando também a sua sede á categoria de villa
Por decreto n. 38 de 1.5 de Fevereiro de 1890, do Governo Provisorio do Estado, foi dissolvida a antiga Câmara Municipal, e creado o Conselho
Municipal por decreto o. 39, da mesma data.
O primeiro Çoíisellio Municipal eleito pelo povo foi composto dos
cidadãos- Tenente-coronel Diogo Henderson, padre José Serapião Ribeiro,
em 15
Manoel de Castilho c Sousa e Manoel Carlos de lama e tomou posse
e os
de Novembro de 1891, sendo o primeiro eleito Intendentemunicipal
demais vogaes do conselho
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O municipio do Mojú forma actualmente as 5.» e 6.a circurnscripções
a 3.* circumsdo 1 l1 districto judiciário da comarca de Igarapé-miry, sendo
na villa, um no
cripção composta de três districtos polieiaes, um com sede
[garapé Jambuassú e outro no baixo Mojú.
aetiO seu clima é ameno e saudável. Os seus habitantes cultivam
suas principaes
vãmente farinha de mandioca, arroz, milho e feijão, sendo as
cacau, castanha, breu, azeites
produecões a gomma elástica, madeiras, 'bambem
exporta couros, jabotys,
..andiroba c de patatiá, jutahvssica, etc.
ananazes e
estopa, chapeos de cipó, cordas de curaria, laranjas, melancias,
muitas espécies de fructas que o solo produz,
tempos
Presume-se a existência de ouro no alto rio Mojú. já em
Santo
remotos, o sr. Antônio Corrêa de Miranda, proprietário da fazenda
a. escavações
Antônio do Mojú, subindo o rio com um profissional, procedeu
Tendo o reteem certa paragem e extrahiu grande quantidade desse metal.
seu hsrido mineiro,'que Sl-' chamava Hilário Martins, seguido para a bahia.
teimo por isso
tado natal, com a parte do ouro que lhe tocou, lá falleceu, nao
habilitacontinuado a exploração do sr. Corrêa de Miranda,á falta de pessoal
Entretanto, até hoje, todos quantos sobem ao alto Moju aüudo para cila
enseada ou
mam a existência ali de muito ouro, porque em qualquer gruta,
como mesmo na praia denominada Dona Januana, e visto muita
1 o-aripé
Ha mesmo occasioes
de ouro.
malac.cbeta. signal
1T1
"Dona infallivel da existência
ate o leito
Jaimaria parece estar toda coberta de ouro,_e
cm que a praia
imponente e
é
O
alcance.
nossa
vista
a
panorama
onde
rio,
do
quer que
deslumbrante.
superior
Possue o Mojú muitas cachoeiras formadas de granito de
crystal, grés e
calcareo,
calcite,
quartzo,
como
frneiss.
pegmatite,
qualidade,
muitas outras qualidades de pedras aproveitáveis para construcções prediaes.
a exisExistem 110 alto Mojú grandes seringais incultos, e c provável
a foz do rio
desde
abundantes
são
castanheiras
As
cauchacs.
de
tenda
cachoeira jataMojú, em diversos logares de suas mattas; acima, porém, da
racuera existem extensas florestas naturaes de castanheiras.
de
A villa do Moju communica-se com a cidade de Abaeté por meio
dos
uma estrada de rodagem na extensão de 24 kilometros. Os habitantes
do Mo]u poi
rios Ubá e jambuassú também commumcam-se com a villa
a 12 kilomeio de uma outra estrada de rodagem, cuja extensão é superior
limpeza ede transito.
metros. Estas estradas se acham em perfeito estado de
e
O rio Mojú oíierccc franca navegação aos vapores de pequeno
entre 280 e 300 metros no máximo
variável
e
largura
sua
A
calado.
grande
em certos ioe 150 a 180 no minimo; e a sua profundidade é de ro braças
braças em suas margens..
a
de
varia
canal,
do
5
3
que
gares
CaA villa do Mojú é constituída por cinco ruas:,- da Republica, do
Eloriano e Humayta; ires
Marechal
Gurjão,
General
Dornellas,
Antônio
pitão
a vemtravessas:—7 de Setembro, 1.5 de Agosto e 16 de Novembro; ditas
Divino
das-—Marechal Bittencourt e 15 de. Novembro; duas. praçasOrrA-do
algumas
Espirito-Santo e S. Benedicto. Contém 110 casas, estando ainda
a
municipal,
lntendencia
:—A
são
edifícios
Seus
cm construcção.
públicos
etc. Avulta
cadeia publicÂAo grupo escolar Dr. |oão Coelho, cutro publico,
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egreja matriz que se acha em excellente estado. Existem 2 ceregulares, sendo a villa servida por três pontes particulares e um
publico coberto de ferro zincado, e illuminação publica feita pelo
de gaz acetylene.
Funccionam na villa do Mojú o juizo substituto, e cqllectoria estadoai, subprefeitura de policia, cartório do registo civil e o commando da 2/1
brigada da Guarda Nacional.
A população da villa é composta de 600 habitantes, sendo a de todo
o municipio calculada em 10.000 habitantes, dos quaes 603 são eleitores, ate
á revisão eleitoral de 1909.))

a bella
miterios
trapiche
systema

^ae^r

A pesca do pirarucu
r.

Ledo, á proa da ubá phantastica e ligeira,
Desce o rio o caboclo, e fitando a corrente,
Busca o pirarucu, das águas, sobre a esteira,
Para fisgar-lhe o arpão sobre o dorso luzente.

v ¦

Tudo ê quieto e siffif.il em torno á ubá faceira.
As águas a rasgar, mas eis que de repente,
Perto, o rio soluça, e, em furiosa carreira,
Bofa o peixe revel estrepitosamente.
Então de pé na ubá buscando lesto a proa,
Sobre o pirarucu, que pYa fuga se aprompta,
Solta o caboclo o ferro e o arisco peixe arpôa.
Mas sentindo, atro, o arpão morder-lhe o dorso frio.
O peixe preso rola, e ora foge, ora aponta
A bofar sobre o dorso escamoso do rio.

M*& &M*are ira.

m

é, sem duvida, a missão que ora me assiste de apresentar uma resenha..do
nosso Estado, desde os primeiros
Importante
que foram e a que estão reduzidas as fortalezas do
tempos da sua historia. A malévola intenção não ha de perturbar-me nunca, desde que
todo o bem que almejo é a elucidação dos pontos primordiaes traçados pelo nossos bravos
amam
em todas as épocas, fazendo perdurarar as suas obras na memória dos que realmente
as tradições da terra do seu berço.
Como a exiguidade do tempo e do espaço que nos é concedido neste «Annuario»
o no
nos não permitta retrogradar as phases remotas em que outras nações exploravam
as do Brazil, conamericanas,
as
costas
e
Amazonas
particularmente
chamamos
hoje
que
forme se pode verificar pelo mappa de Andrés Byanco leito em 1436 em Lisboa e reedihm
tado em 1448, o qual, sem duvida orientou Colombo na sua viagem á America no
do século XV e tantos outros cujos nomes se perdem no longínquo das eras, basta-nos
estavam
checar aos princípios do século XVil, em que os hollandezes, írancezes e mglezes
estabelecidos no estuário do grande Rio, desde o cabo de Orange na costa, ate ao Xingu
.
x
..-,
,
pelas terras a dentro.
hoje
aty,
1
no
Os francezes possuíam o forte de Orange na ponta que fica aoN. do
em
Onça ou Uassú, o qual foi construído, segundo refere Ch. Darnet, por Jorge Virgond
norte
1604; e os de Nassau á margem esquerda do Xingu, ao sul da foz do Ypira, e ao
de
da do Aquiqui, onde já eram senhores de grandes reitorias com plantios de canna
assucar e extraccão de madeiras preciosas e pérolas que em grande quantidade mandavam
obedeceu ao plano do engenheiro bterglss
Nassau
forte
do
construcção
o
seu
paiz/A
para
.
que era também o chefe da colônia.
se
habitavam
a
A região' denominada dos Tucujüs em virtude dos selvagens que
núcleo de
extendia desde o rio Carapanatuba até á margem esquerda do Paru, e constituía um
nome e
hollandezes que desde 1610 se haviam fortificado ali na pequena ilha do mesmo
narração de
foi chamada de SanfAnna porPero da Costa Favella em 1629, como consta da
Como nao
Miguel de Oviedo na sua memória méd\iãy~Los eslabeleciinieiitos dei Maranon.
Matapy
fosse próprio esse logar para uma defeza, transportaram a fortaleza para a foz do
Anauerapocu.
em um saliência da costa, que fica ao norte de um braço de lançamento do
Ainda anteriores á conquista do Pará pelos portuguezes sao as fortalezas de Mututu
na fez do igarapé desse nome, e a de Mariocay, á margem direita do braço septentnonal
bstes dois ultido Amazonas cerca de dois segundos da foz do Pucuruhy para oeste
em 1623,
mos fortes hollandezes foram arrazados por Bento Maciel, capitao-mor do 1 ara
reconhee Luiz Aranha de Vasconcellos, que de Lisboa, viera, via Pernambuco, afim de
cer as nações estabelecidas á entrada do Amazonas e desalojal-as dahi.
A primeira fundação portugueza, no Pará, foi feita em fins de janeiro de 1616, por
seu paiz
Francisco Caldeira, natural de Castello Branco, encarregado de rehaver para o
enviado
toda esta parte invadida por exploradores extranhos. Francisco Roso Caldeira tora
de 1615, e chegou
por Alexandre de Moura conquistador do Maranhão, a 25 de Dezembro
escolhendo
ás terras do Gram-Pará ou de Pará-assú depois de cerca de um mez de viagem
lizcom {Fromontonum),
para fortificar-se uma ponta de terra chamada pelos tupynambás:—
e a leste
banhada ao sul e oeste pelo rio dos Guajarás, ao norte pelo igarapé Piry-una
de Oviedo e 1 aromo
pelo Capijó, ou Jussara, de accôrdo com o que escreveu Miguel Para
(Ebora—1633).
dei Lobro nos seus:— Fechos dei Capitan Francisco Caldera nelGran
do
Ahi levantou o capitão-mór auxiliado pelos seus companheiros e debaixo do plano a
uma paliçada
mestre Francisco de Mesquita e com a assistência e braço dos selvagens,
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ou prcesepium-czxczào, paliçada
que chamavam presépio, (dos termos latinos: prarsepecom vallado),
donde vem a dizei^e
ou
sébe
com
cercar
ou
etc
fachina
prisáb, (v.)
;
Presépio, quando apenas o chamavam assim
de
forte
o
denominara
Bianco
o
Caste
que
O nome dado por Francisco
.da expedição, emquanto os tupynambás diziam Maury.
tinha bastante razão paia
Caldeira ao forte foi _v. Senhora de Belém, que o capitão-mór Santo Christo, em virtude
consagrar á posteridade. Houve quem o chamasse-:--Forte.do missa nesta terra e
que ate
do Crucificado ante a qual foi celebrada a primeira
"e&
da Sem
ra-^^^
conserva como preciosa relíquia na egreja de N. S. das Mercês, pa Silva Coutmho.
oje
Mana da
ladadaem 1912, por ordem do arcebispo do Pará D. Santmo
vez na carta escnpta por
A denominação de N. Senhora da Graça apparece pela primeira taro seu
de
protector.
Andrés Lòpez, a 25 de Setembro de 1658, ao senhor Conde
Para que puzes.se
A carta regia de 30 de Maio de 1721 ordenou ao Governo do
sabia se achar em completo
toda vigilância na conservação da fortaleza da cidade, que
desde o beneficiamento
estado cie minas, assim como de todas as outras do Estado, pois
dotando-a de uma
as
modificou
lhe
paredes,
Maciel
Bento
1623,
que
em
nella
feito
por
constasse. _
muralha de taipa de pilão, nenhuma outra havia tido que lhe
faziam os reNão havendo pedreiros no Pará, e sendo este o motivo porque nao se
com adiaria de 800 reis para vir lazer
paros, foi contractado em Lisboa Francisco Martins,
mor engenheiro das fortiha obra, que teve inicio em 1728, sob a direcçao do sargento
,
cações Carlos Varião Rolin.
e
prestes a desapparecer,
Achava-se em 1832, esta obra completamente arrumada
seu armamento á fortaleza da Barra.
quando o presidente do Pará mandou recolher o
Antônio Felix CieMesmo assim arruinado, foi nelle o reducto do presidente intruso
em Janeiro de 1635.
mente Malcher contra o presidente também intruso Francisco Vinagre,
os
No governo de Jeronymo Francisco Coelho, em 1850, foram principiados
do Visconde
trabalhos de reconstruccão, que só terminaram em 1868 sob a presidência
100, duas raiadas Witlide Ararv, que nelle montou 27 peças, sendo duas a Perrot calibre
haviam sido
work calibre 70, quatro canhões obuses a Paixans 80, e mais 19 antigos que
de 9. As de Paixans
dali retirados em 1832, sendo doze de calibre 24, dois de 18 e cmco
das de 1 errot,
estavam montadas sobre carretas de marinha e todas as demais, com excepçao
°
o' presidente João Capistrano Bandeira de Mello Filho, representou, em 1876, junto
a sua pouca utihao ministério da guerra para que o «Castello)) fosse desarmado, visto
as suas detonações,
dad- e os damnos^que causava ás habitações próximas, na cidade, com
emanado do reteo que foi determinado pelo aviso de 12 de Dezembro do mesmo anno
de guerra,creado
rido ministério, ordenando outro sim que nelle fosse installado o arsenal
José Narpela carta regia de 26 de Abril de 1803 e no Pará estabelecido pelodo governador
convento das Mercês,
cizo de Magalhães de Menezes, e que fora transferido do claustro
o edificio da enterem 1870, pelo governador dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, para
da Costa
maria militar, prédio para esse fim adquirido, em 1765, pelo governador Fernando
Miranda.
do Athayde Teive, e reedifieado, em 1840, pelo presidente João Antônio de
A parte da muralha que resguarda o forte do lado do mar, o casario, os porresistência
toes, a ponte sobre o fosso, emfim todos os trabalhos de pedra e que oflerecem
.
. .
ao tempo, datam da reforma de 1668.
Maciel
Bento
1623,
em
Sobre o local do extincto forte de Mariocay construiu,
seu capitão
o de Santo Antônio de Gurupá, onde deixou Jeronymo d'Albuquerque como
saliente na
em companhia de 50 soldados. Esta é a fortaleza que representa papel mais
em
historia do Pará colonial, não se pela derrota inflingida ao capitão mglez Roger North
a
1629 mais ainda pela que, em 1639, foi causada pelo seu capitão João Pereira Caceres
sempre
uma derradeira expedição da companhia hollandeza das índias Occidentaes, que para
desterrou as pretencões batavas relativamente ás nossas regiões. Em 1691, achava-se quasia
arruinada, quando o governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho solicitou
desse
corte a sua reconstruccão, que foi determinada pela carta regia de 19 de Fevereiro
era
anno Foi desse acto, pode-se dizer, que nasceu a villa de Gurupá, que comtudo já
assim chamada, desde 1639. Os repaios foram ligeiros, de modo que em 1760 o governador Manoel Bernardo Mello e Castro teve que mandal-a refazer quasi que totalmente,
ficando todavia em caminho a obra, vindo a parte levantada a ruir em 1770. O coronel
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Fernando da Costa de Athayde Teive, então governador da Província mandou reconstruil-a
em 1771, trabalhando-se até 1774, ficando ainda a obra sem conclusão.
E nunca mais ali se fizeram trabalhos. Vendo a fortaleza mencionada em uma
visita que fez o presidente do Pará dr. Antônio Coelho de Sá e Albuquerque ao local, em.
1860, declarou que, em vista da nenhuma utilidade que poderia ter para o Estado, a sua
reconstruccão não devia ser cogitada.
Os' hollandezes, expulsos de Mariocay e Tucujús foram estabelecer-se na ponta
de Mandiutuba, onde se fortificaram, á margem direita do Amazonas, um pouco ao norte
do rio Maxipana, afluente do Xingu, mais ou menos no local onde hoje se acha a cidade
de
de Carrazedo. Segundo Baena e Pereira de Vasconcellos, Pedro Teixeira a mandado
Bento Maciel expulsou-os também dali, a 23 de Maio de 1625.
Diz Gene de Forest que os inglezes tinham egualmente nessa época importantes
seis léguas a dentro da confluenpropriedades e fortalezas no Cajary. Uma, a de FilletiUe, distante, além de um fortim na
cia do rio; outra, a de Uariiniuaca, cinco léguas mais
confluência do Maracapucú, chamado por elles Taurege, e pelos portuguezes Torrego.
Sendo de todos três rechassados por Pedro Teixeira, em 1629, indo porém estabelecer-se
de novo entre os rios Matapy e Ananyrapucú, á margem do braço do rio chamado Felippe,
donde só foram expulsos a i de Maio de 1631 por Jacome Raymundo de Noronha,
fugiam, e levadas
governador do Maranhão e Pará. As guarniçoes foram presas quando
para Belém.
Ao passo que os portuguezes ahi lúctàvám com os inglezes, enviados do duque
ou
de Buckingham, se abrigavam dentro dos muros de um forte que chamaram Camau
Cumait, á margem do Amazonas, duas léguas e meia ao sul do logar onde os portusuezes construíram mais tarde a fortaleza de Macapá, o qual foi tomado por Francisco
morto
Coelho de Carvalho, Avres Chichorro e Pedro Baião de Abreu, tendo Chichorro
editícar,
á espada o capitão ingíez Roger Fray. Sobre as suas rumas foi mandada
Iara, uma
em 1688, por Antônio d'Mbuqu?rque Coelho de Carvalho, capitao-mor do
de Maio
fortaleza que se denominou Santo Antônio de Macapá a qual íoi tomada em 31
forma dede 1697 pelo marquez de Ferrolles, governador de Cayenna que da mesma
terminou que fosse arrazado o forte do Paru, deixando ali ficar uma.giiarmcao.de 43
homens. A posse de Macapá só foi recobrada a 28 de Junho do mesmo anno porem
a pnnão se cuidou mais da sua melhoração, e o tempo foi pouco a pouco arruinando
mitiva fortaleza, que mais tarde foi substituída por outra.
O capitão hollandez Pieter Brevne, á frente de quarenta e seis companheiros,
foz do Cuaestabeleceu em 1625 um pequeno forte junto ao monte Maye, na
e ainda
nany-assú, outro na foz do Maiacaré entre o mar e a confluência do Calsoene,
na conftuoutro á margem esquerda do Oyapóek, que se chamava então Vicente Pinzon,
mandados
encia do rio Uanary, junto ao monte Leuccas. Todos esses três fortes foram
arrazar em 1646 pelo governador do Pará Sebastião de Lucena Azevedo.
163b por
Dois reductós, quasi sem importância foram mandados construir em
seis
Bento Maciel, ao sul da sua capitania do Cabo do Norte; um na ponta de Muratuba, do
na toz
léguas acima da foz do Genioapo, á margem esquerda do Amazonas e outro
do 1 ara,
Toberé ou Tueré, por traz da ilha de Comandahy, aquelle chamou do Desterro ou
como ja
e a este do Tueré ou da Vigia, ou de S. André, os quaes foram destruídos,
.f
,
vimos, oelo marquez de Ferrolles.
do
terras
Pedro da Costa Favella fci incumbido, em 1660, de fundar um forte nas
mi 1 onta
Cabo do Norte para proteger os missionários, e fêl-o á margem do no Araguary
^
Grossa, o qual se arruinou em breve por causa das pororocas e grandes inundações.
a
acima,
mais
outro
um
levantar
Em 1687, André de Valenca foi mandado
hoje
margem direita do mesmo rio Araguary, e á esquerda da confluência do Batabouto, íegia
carta
conhecido pelo nome de furo do Araguary, cujo commando foi regulado pela
de 25 de Mãíco de 1688, sendo installado com três canhões e 25 soldados.
de
O forre das Mercês ou de S. Pedro Nolasco foi mandado construir em Agosto
de biquei1665 pelo terceiro' governador e capitão geral do Pará, commendador Ruy \ az
ei a a üe
ra, a beira mar, nos fundos do convento dos frades mercenários. A sua to raia
cinco caum triângulo isocele tendo d vértice voltado para o mar e a base na riba, com
e,
nhões. Depois da lucta da cabanagem em 1835, estava elle completamente arruinado
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Souza Franco construir
de
Bernardo
dr,
Pará
do
1841-0
presidente
rencioiindo em
o ministério se era prefeconsultou
forte
ao
tocar
ia
a
vendo
e
parede
que
n caetda cidade
ministério da guerra de 16 de Dezembro
do
aviso
Pelo
cí.molil-oP
ou
riv3SSl4
fez de prompto
Antnnio
de 1841 foi aconselhada a demolição, o que se
Ai tomo
1685
em
fo,
construído
poi
metros
195
e
kilometros
8
deBelém
Distante
banco de pedra abaixo de Vai
um
sobre
Pará,
do
da
capitão
Franca
de
guarnição
Limeira
do seu commando vitalício concedido a seu pedido,
vantagem
Ar Cães mil forte com a
Era
de Andrade
fils^m\:mofannó;°pelo governador . Gomes Freire
Como
J-rnecidg^
ao nível dágua e 3*^ supmoi
inferior,
bateria
na
dos
5
3
canhões,
quaes
em
7o
¦í corrente das marés começassem a carcomer os seus alicerces, foi mandada fazei
de cal ao redor. O governador D. Francisco de Sou a
de
sapata
uma
1740
pedra
de
Junho
'Coutinho
-«-- a foaleza
inttituiu em 179.1 um código de signaes pelo qual se
da mna c e
Meices
das
Senhora
N.
de
chamada
ele
A* Antônio Limeira 'forte
por
não só de Belém, mas
fortincacões,
as
demais
com
Barra,
da
té hoe conhecid po
• ndt dis i as Proximas, que foram apparelhadas com artilharias para a defeza do canal.
augmentado melhoe
Coutinho
Souza
mesmo
1801
nodificadoqem
fo
pelo
E tcod go
de Souza Manuel de Menezes,
3o e promulgado em 1819 pelo governador Antônio José
C0,U C
senhores de grandes
Fran.is.ocia Costa Falcão e seu filho Manuel da Motta de Siqueira,
ao governador e capitão general Antônio
off.receram-.se
Amazonas,
do
valle
no
propriedades
fortalezas em logacusta,
sua
á
construir,
quatro
Carvalho
de
Coelho
para
5'Albüquerque
local escolhido em vis a
o
foi,
Pauxis
dos
aldea
A
prime.ro
pois,
designados.
es poi elle
levantou um íg«g^
cia seta estreiteza e ponto estratégico. Manuel da Motta ali
1697. Lste toite 01
em
canhões,
capacidade
com
da
aldea,
quatro
nome
para
o
que teve
de Mendonça Furtado,
Mandado ampliar em 1758 pelo governador Francisco Xav.er de Ubidos.
_
que elevou a povoação á categoria de villa com a denominação
do mm saviso
restaurar
pelo
Em 1762 estava de novo em minas, sendo mandado
de uma barbeta semicircular
terio da guerra de 24 de Janeiro de 1854. tomando a forma
com dez" pecas a Pecksans em carretas a Onofre.
enEmquanto se levantava, em 1697, * fortaleza dos Pauxis, o mesmo governador
na foz do lapapz lendo
carregava Francisco da Costa Falcão da construcção de outra
Manoel Bernardo de Mello
lô^oxahido em minas, foi mandada reconstruir pelo governador
o mesmo que res.
Sambuceti,
Domingos
a
trabalhos
dos
encarregou
1762,
em
Castro
que
.murara a fortaleza do Gurupá; mas os trabalhos só foram concluídos na administraçãoo
encarregou
Souza Coutinho, em 1803. Em 1867 uma ordem do ministério da guerra
fortaleza porem os nacapitão engenheiro Luiz Antônio de Souza Pitanga, de fortificar a
sendo o seu recinto
balhos não foram concluídos. A murada principiou a desabar em 1872
ladeira de um terreno,
mandado evacuar, quando já os seus canhões se despenhavam pela
cujo proprietário mandou-as retirar, em 1898, para a via publica.
Motta Siqueira, depois de haver terminado as obras do reducto dos Pauxis, passou
elevado cia
a construir o terceiro forte, á margem esquerda do Amazonas em um ponto
a,u bem
confluência do Paru, nas proximidades da serra do mesmo nome, juntando-se o
uma aldea, que
goverperto os colonos e os indios da margem do Uacapary, formando
de villa com
nador Francisco Xavier de Mendonça Furtado elevou, em 1758, á categoria
do< que bento
a denominação de Almeirim. Este forte oecupava mais ou menos o local
cm 1745.
Maciel mandara construir em 1638. Passou por melhoramentos consideráveis
em ib^b,
Foi de todos o primeiro que se arruinou e desappareceu no baixo Amazonas; pois
da guerra,
o general Francisco José de Souza Soares de Andréa, informando o ministério
c em abanescreveu:—Almeirim já foi fortificada, hoje porém estão essas obras arrumadas
.
dono (21 de Janeiro de 1838).
Costa Falcão e seu filho fizeram, ainda em 1699, a fortaleza do Rio Negro, pelo que
.
mereceram da corte a mercê de governar uma dellas, á escolha, por três vidas. Siqueira,
ultio primeiro que gozou da recompensa, optou pela dos Pauxis, tendo o seu terceiro e
conmo suecessor pedido baixa do serviço, não constando que tal graça fosse a outrem
-.
cedida.
,
T
de
João
Também, ás suas expensas, construiu Luiz de Moura, durante o governo
no
de Maia da Gama, em 1727, uma Casa Forte junto á segunda cachoeira do rio Guamá,
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fora iniciada em 1708 sob o
a
Maranhão,
ao
conduzia
terra,
qual
inicial
ponto
que, por
em 1723 no governo de Maia da Gama.
governo de Chistovão da Costa Freire e terminada
uma
Luiz de Moura exigiu e obteve, como recompensa da sua dedicação e mercê umca,
de soldado. Eo governador Mendonça Fursoldo
o
com
infantaria
de
capitão
de
patente
tado deu á sua povoacão foros de villa, cm 1752, com o titulo de Ourem.
LasNa ilha de Itiócá, no canal da entrada de Belém, o governador João de Abreu
tello Branco mandou construir, em 1738, uma fortaleza da forma de um parallelogramma,
em sua parte septentrional, para ajudar o das Mercês. Chamou-se Fortin, pela sua pequesendo a
nez, e era armado de cinco peças. Tendo ficado as obras em meio caminho, e
os últimos
correnteza muito grande, pouco a pouco foi cahindo, até que, em 1769,
despojos que ficaram sobre a praia foram conduzidos para a Barra.
Sobre as ruínas do forte de Cumaú, o governador Mendonça Furtado mandou
comelevantar, em 1750, a fortaleza de Santo Antônio de Macapá; porém, como a peste
de Macapá
casse a grassar, foram suspensos os trabalhos. Em 1750 foi a aldeia de S. José
em 1764,
elevada á categoria de villa, e em 1761 foi feito um reducto de fachma, ate que
nao soffrendo de
se construiu a fortaleza, que foi inaugurada a 19 de Março de 1782,
então para cá relevantes reparos.
Na confluência do rio Curiaú com o Amazonas, o governador Mello Castro
ue posto
mondou construir, em 1761, uma vigia que se chamou do Curiaú a qual servia
avançado a Macapá. Cahiu em estado de ruína e desappareceu em 1808.
O governador capitão general Fernando da Costa de Athsyde Teive mandou fazer
dos capuchinhos
em 1771 uma pequena construcção militar no plano N. E. do convento
dando-lhe o nome
de S Antônio, para ajudar a resistência do forte de S. Pedro Nolasco,
Asylo de S. Antônio
de reducto de S. José, no local que fica hoje em frente ao jardim do
as oíhcmas da
e oecupado por um telheiro da Port of Pará, onde outr'ora funccionavam
sobre estacada;
Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas. Tudo fora construído
1791, fazer a muralha que ainda hoje
por isso o governado/Souza Coutinho mandou, em
reducto de _ José
ali se vê' para solidificar o mencionado forte. Na parte interior delia, entie o
e travessa de S. Ane o forte de S. Pedro Nolasco, local hoje entre a Avenida 15 de Agosto
meiados de 1793tonio ? mandou installar 5 canhões de grosso calibre, e outros menores, em
duas
Em 1807, o governador José Narciso de Magalhães de Menezes fez unir estas
Machado
fortificações, 'nãoe em 1832 mandou-as desarmar o presidente José Joaquim
mas também
só por se acharem arruinadas e não offerecèrem garantia
d'01iveira
mar as travessas da Estrella (Ferreira Penna) e 1 ledade, e
ao
até
abrir
de
tratar
se
por
preparar, a beira mar uma praça de desembarque.
O major engenheiro João Vasco Manuel de Brown, por ordem do governador
de fachma, com
Tose de Nápoles Telles de Menezes fundou, cm 1780, um pequeno forte
o nome de N.
seis pecas de pequeno calibre, á margem direita do Tocantins, dando-lhe
o alteres
Senhora de Nazareth. Em 1791, o governador Souza Coutinho encarregou
interesses da capitania, em
vigilância
de
um
fundar
de
pelos
Máximo
porto
Joaquim José
defronte da
local mais apropriado. Máximo transferiu então o forte de Nazareth para
o local meonvemcachoeira de Itabóca, próximo ao igarapé Rcmansão, donde, por julgar
fronteiro a ilha
ente mais uma vez transferiu para a margem direita do igarapé Arapary,
este local, determie cochoeira de Tucumanduba. O governador, não satisfeito ainda com
a margem direita do
nou que fosse transferido para uma ribanceira de 5 braças de aluíra,
frente a ilha dos
Tocantins, acima da cachoeira do Bacabal e abaixo da do Seco, em
.n
Camaleões.
.
ilhas,
muitas
_e era
Esta localização não foi ainda definitiva, por ter pela frente
do coração de
i8s4 o tenente Constando Dias Martins com o frade Manuel Procopio
do Iara com
Maria deram-lhe a derradeira e real posição, nas proximidades dos limites
e hoje e a villa de S.
Goyaz, sob a denominação cie Colônia de S. Thereza do Tocantins
João do Araguaya. Athayde .
leive procuiou
Tratando de fortificar a entrada do Pará, o governador
engenho lapana. Leaproveitar, em 1793, a ilha dos Periquitos, que ficava fronteira ao
a correnteza fel-a pouco
vantou ali uma bateria de quatro canhões voltados para o no, mas
em um memoa pouco desapparecer e até a própria ilha, de modo que Vicente Fernandez
«em 1803 ainda se viam vesrial sobre : -os canaes do para (Lisboa- 1847), diz que ...
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ha se
mínima porção da
a
siquer
nem
1839
em
mas
desartilhada,
tfoios da bateria já
á terra....e uma ilha que ali.prodivisava mais O mar havia succedido completamente
esquerda do canal, nao é mencionaxirno se vê, com o mesmo nome, porém na margem
da Senã°Na
em dois canaes e
Amazonas
do
superior
braço
o
divide
Bragança,
ilhfíe
que
mandou o governadoi Souza
firme,
terra
na
de
á
e
Caviana
Jupaty
ilha
a
ponta
fica entre
com um destacamento fornecido
e
bateria
uma
construir
guarnecel-a
Cominlo 1802,
delia já não havia nem vestígios, conforme a rela1824,
Em
Macapá.
de
porém
pelamS
alferes Theodosio Brochado que servia naquella praça.
cão doNa
egara em 1.° de
fazenda Vai de Cães, que d. Maria de Mendonça, por morte,
1817,0 commandante das armas
em
mandou,
Mercês,
das
aos
frades
1685
de
Outubro
os canhões que foram da ilha dos
doí Pará Tose Maria de Moura instalar uma bateria com
vantagem alguma dessa fortaleza
Periquitos; mas, segundo Vicente Fernandez, não havia
•:,:-,
e em i8qi foi tudo mandado recolher á Barra.
o seu imao,
desde
do Para,
fortificações
as
bastante
dito
o
ter
que
para
Juloo
de.xo-asao juízo áecaà»,
fiquem bem estudadas. As causas da sua duração ephemera,
seu desenvolvimento para occasião
Da fonaleza de Macapá falei pouco, a fim de reservar o
mais opportuna.

M

MneUr

§ená (ÇDafye)
Da Universidade de Roma

Scena guajarina
A Deodoro de Mendonça

Dentre a renda virente e fina do arvoredo,
Que á caricia da brisa affla a copa, voejando,
Mal surge, áurea, a manhã, formoso, altivo e ledo
Parte um bando gazil de pássaros cantando.
E emquanto a brisa conta um murmuro segredo
A\s arvores, em baixo o barranco beijando,
Corre a lympha siibtil, sob as folhas, a medo.
Sobre o dorso febril fructo e folhas levando.
Loura,, ao fecundo sói que banha a matta ingente,
Do alto cahe uma flor, e cahindo no rio,
Desce e rola ao sabor das águas da corrente.

*•-.;

:*-C*"

E beirando a erma selva uma ygara serpeia. _
Na água inquieta, em que chora o remo luzidio,
Emquanto em cima ao sói toda a floresta cndeia.
rta

^ M

\zyúls>oreíta.

General Gurjão
Merece elogios a idéa altamente patriótica do illustre sr. tenente-coroaquartclnel Izidro Figueiredo, commandante do 47o batalhão de caçadores,
lestas cio
lado nesta capital projectando inaugurar, por occasião das solemnes
ensino
Tricentenario de Belém, uma bibliotheca naquclle próprio militar, para
e leitura dos seus subordinados.
Sejam dados, desde já, os nossos emboras ao digno c benemérito
Ia biblioofficial brazileiro, que pretende designar as diversas estantes daque
nas
theca com os nomes dos paraenses já extinetos, que mais sobresaniram
armas, letras c artes.
em
Fazendo-se mister que o immortal nome de Hilário Gurjão figure
singeleza
um dos departamentos bibliographicos, escrevi estas Unhas de cuja
traçadas.
peço venia, pela presteza, com que foram
bem
E' dever cívico render homenagem á memória daquelles que destaem
mereceram da pátria, principalmente quando se trata de um vulto
dá titulo a estas linhas.
illustre
o
armas,
nas
que
paraense
que
Sendo assim, sentimo-nos orgulhosos ao tracejar,embora ligeiramente,
brilhantealguns dados biographicos do denodado conterrâneo, que elevou
mente o nome do nosso caro Brazil.
do saudoso
Hilário Maximiano Antunes Gurjão, era filho legitimo
nascendo no
major Hilário Pedro Gurjão c dona Anna Dorothéa Gurjão,
Pará, a 21 de Fevereiro de 1820.
voluntário
Aos 14 annos, levado pelo amor á Pátria, alistou-se como
sustenno corpo Pedro II, creado pelo general Manoel Jorge Rodrigues para
de caçadores
taculo da lei. Aos 16 annos, sentava praça no 5.° batalhão
e a decüA intclligcncia lúcida, o caracter lídimo, de que era dotado,
cm destacação com que cumpria os seus arriscados serviços, collocaram-no
militar.
que, sendo brilhantíssima a sua carreira
onde pelo
Em 1845, matriculou-se na escola militar do Rio de Janeiro,
cm
de
bacharel
diploma
o
conquistou
operoso
seu talento elevado c trabalho
sciencias naturaes e mathcmaticas.
a 2 de Junho
No dia 28 de Agosto de 1838 foi promovido a alferes,
dada de 7
memorável
na
capitão
de
os
galões
de 1840 a tenente, recebendo
de 1854, e™
Dezembro
de
2
a
major
a
de setembro de 1842, promovido
de
de
22
a
sendo
Janeuo
tenente-coronel,
a
elevado
egual data de 1857 foi
de 1868, era piomovido
1866 galadoardo coronel. Finalmente, a 18 de Janeiro
a general, cm cujo posto pereceu heroicamente.
ora no
commissões,
diversas
em
distinguio-o
brazileiro
O governo
Pará, ora em outras províncias do Brazil.
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Foi na guerra do Paraguay que deu Gurjão provas incontestáveis
soldado destemido c de acrisolado patriotismo.
Partindo para os campos de batalha em 1863, coube-lhe nessa campaao Itororo,
ilha gloriosa logar distineto, desde a capitulação de Montevidéo, até
renhido
onde cahiu para sempre. Nessa ponte foi que, em 1868, travou-se
combate, onde o Marquez de Caxias, á frente do seu exercito obrou prodigios de valor.
As balas paraguayas haviam trucidado muitos brazileiros e a lucta
tomada
era tremenda. A ponte que atravessava o rio, única passagem para a
o
do reducto, era varrida pela metralha, ficando então juncado de aidaveres
leito do rio. Nas suas águas lamacentas desappareciam tantos heroes.
Ordenou Caxias que a divisão commandada por Gurjão tomasse a
vanguarda do ataque inimigo e atravessasse a legendária passagem. Hesitavam
ouvir
os soldados c, á voz dos officiaes, trêmulos de commoção, parecia-lhes
dos
sobre a fatídica ponte o pranto das esposas extremecidas e o balbuciar
iilhinhos queridos...
Todo esse quadro pungente reanimava cada vez mais a Gurjão, que
affrontava todas as dificuldades com a maior calma.
Imminentè era o perigo, quando o intrépido militar, louco de enthusiasmo c patriotismo, atravessou o obstáculo c antes de baquear ferido por
uma bala inimiga, exclamou esta inesquecível apostrophe : «Vejam como
morre um general brazileiro !»
Os soldados animados avançaram e tomaram a ponte. O inimigo
aterrorisado evadiu-se, deixando no campo de batalha ii.numc.os_ mortos e
feridos, alem de grande numero de munições. O Brazil cantou mais uma victoria.
Gurjão foi transportado para Humaythá onde suecumbiu, victima do
bárbaro ferimento, a 17 de Janeiro de 1869.
Os seus restos mortacs vieram para esta capital, sendo depositado em
rico mausoléo, no cemitério da Soledade. Também a Câmara Municipal, como
uma estatua, talvez a
erigir-lhe
mandou
brazileiro,
aquelle
de
gratidão
preito
mais importante do Pará.
Com este acto a communa interpretou o profundo reconhecimento
do povo paraense, que guarda no recôndito do coração a patriótica phrase do
inesquecível conterrâneo: Vejam como morre um general brasileiro!
Novembro—1915,
C/Dca/ior ^Ae/ialaer.

A
Este artigo é da lavra cie um joven estudante do curso gymnasial no collegio Progresso Paraense.
um tão esperançoso talento, está reservado um destado logar no futuro das lettras pátrias.

ALGUNS
ao
onta o Pará uma phalange de homens illustres, notáveis pela sua dedicação
eiserviço da Pátria, notáveis p.lo seu talento e notáveis ainda pelas virtudes
vicas'que os distinguiram na vida publica onde guardaram sempre indefectível
linha de conducta. São numerosos os que vivem relegados ao esquecimento,
se lhes
*
sem que se lhes renda o preito de justiça a que teem direito, sem que
seus exemplos raros
levante o nome ao nível da historia, sem que se apresente á mocidade os
foram os obreiros da
de sentimento cívico e sem que se diga a essa mesma mocidade quem
integrante do
nossa organização política, que ora nos apresenta ao mundo culto, como parte brazileira
e moderna: a Pátria
povo universalmente concebido como nação democrata
mundo culto,
O Annuario de Belém, cumprindo o seu programma, apresentaao
ao dever.
como preito e como exemplos do trabalho, e mais ainda, como complemento

Visconde de Arary
Arary foi um dos
Antônio de Lacerda Chermont, depois Barão e Visconde de
honrou, sobremodo o 1 ara. Nasceu
distincta,
familia
de
originário
illustres
que,
paraenses
a 6 de Agosto de
na villa de Chaves, a 16 de Outubro de 1806 e falleceu em Belém
de nome) e
1879 Foram seus pães Theodosio Constantino de Chermont (o segundo
1° de Julho de 1822
d. Ignez Antonia Michaela Ayres de Lacerda Chermont. Em
Região Miliciana da Ilha
asseiitou praça de soldado particular (cadete) na V Companhia da
de 13 de Maio
de loannès, sendo promovido a alferes da mesma companhia, por provisão
1824; a capitão da
de 1823; a tenente da 8* companhia, por patente de 24 de Janeiro de
,
Ia companhia, por promoção de 12 de Outubro de 1827.
detenComo maior commandante do batalhão de guardas nacionaes da Cachoeira,
Nao podendo, porem,
deu por algum tempo, essa villa da invasão dos cabanos em 1835.
tomar a villa, leenfrentar os rebeldes mais e mais numerosos, a ponto de conseguirem
na foz do no Arary,
tirou-se com a sua gente para o seu engenho da ilha de SanfAnna,
onde prestou asylo a muitas familias foragidas dos outros logares.
retirou-se
Avisado de que ia elle ser atacado pelos cabanos, descidos da Cachoeira,
Manoel Jorge
da ilha com toda a gente que o acompanhava e foi reunir-se ao Presidente
Sant Anna, Í01 esta
Rodrigues, na ilha do Tatuóca. Horas depois da sua retirada da ilha de
se conservou
assaluula pelos cabanos, que a saquearam e devastaram Na ilha do Tatuoca 1836,
Maio de
quando
até á restauração da cidade de Belém pelo general Andréa, a 13 de
tendo
da Ilha de
partiu desta cidade como commandante da expedição restauradora cessa ilhaJoannes,
e no restaberebeldes
prestado nesta occasião novos serviços no extermínio dos
governo
lecimento da tranquillidade publica. Os seus serviços foram reconhecidos pelo titulo
de
com o
imperial que o nomeou Commendador da Ordem de Christo e o agraciou
official (1867).
Barão de Arary (1853) e Commendador da Ordem da Rosa, de queja era
de 10 de Julho
Foi elevado a Visconde de Arary, com Honras de Grandezas, por decreto
da Província
de 1867, em attenção aos relevantes serviços que prestou como Presidente
commandante supedo Pará, cargo que exerceu por diversas vezes. Foi também coronel
3
.
rior da Guarda Nacional da comarca da Cachoeira.
de
IheOwOsio
srs.
os
os
quaes
Deixou o Visconde de Arary muitos filhos, entre
a
Chermont
Leite
Pedro
dr.
(fallecido),
Belém,
em
notado
Chermont,
Lacerda
publico
nos L. U. da Amenu
condessa de Figueiredo, dr. Epaminondas Chermont, diplomata
Commercio do K10,
do Norte, José e Bento Chermont, correspondente do Jornal do
nesta capital.
«V

yit^m-w

194

ANNUARIO

DE BELÉM

liarão de Maràiiitá
1823.
Tolo Wilkens de Mattos, Barão de Marauitá, nasceu a 8 de Março de
de cônsul brazile.ro em
Formou-se Engenheiro Civil em Manchester. Occupou os cargos
da 1 rovincia do
Cayenna e em Loreto. Exerceu o cargo de secretario do ir presidente
republicano foi deputado tedeAmazonas, governando depois esta Provincia. No domínio
Era filho do illustre cororal e director geral dos Correios, em cujo cargo aposentou-se.
relevantes serviços
nel Manoel Lourenço de Mattos, que, no exercito brazileiro, prestou
á sua pátria, reformando-se com. 34 annos de bons serviços.

Padre Mattos
a
Antônio A. de Mattos, sacerdote intelligente e virtuoso, nasceu nesta capital
mérito; foi lente de latim, litteratura,
7 de Abril de 1836; foi orador sacro de elevado
Provincial em diversas
theologiá, historia universal e rethorica; deputado á Assembléa
Reitor do belegislaturas. Em 1864 desempenhou o cargo de cura da Githedral. Quando
de deputado a Assem- .
mmario de S. José, em Manáos, foi distinguido com uma cadeira
Publica
bléa Legislativa, exercendo, também, ali, o cargo de director da Instrucção
comComo escriptor, redigiu aqui o Jornal do Amazonas, o que fez com decidida
a honrosa incumbência de, no
Prelado
do
recebeu
sacerdote
paraense
Como
petencia
com o Conde d bu.
seu nome e no do Clero, assistir ao casamento da princeza d. Izabel
com
A oração sacra que pronunciou por essa occasião fez que o imperador o galardoasse
Mattos em
a venera de Commendador da imperial Ordem da Rosa. Falleceu o padre
_
Belém, a 12 de Maio de 1868.
_ ç.
.
bimplicio
o
capitão
irmão
seu
entre
os
seus,
João
existem
Ainda
quaes
parentes
de
secretario da Escola da Marinha Mercante,
de Mattos que actualmente exerce o cargo
e que
e o filho deste cavalheiro, capitão Joaquim Nilo Dias de Mattos, moço distmcto,
neste
exerce com muito critério o logar de Io official da Administração dos Correios
Estado.

Capitão A_dolplio Lemos
Adolpho Lemos de Souza, advogado e escripto1* de forte com bati vidade, nasceu
seu glorioso
em Cametá em 1851, e o seu trabalho, como político, foi todo dedicado ao
Occuberço, onde, com outros, fundou A Reacção, a Cidade de Camela e o Constitua:onal.
em seguidas legislaturas, seiufo sua a^ idéa
logar
estadoal
no
proeminente
parlamento
pou
do
vencedora de iniciar-se de Cametá a estrada de ferro, hoje a cargo da companhia E. N.
Brazil. Era um homem de princípios e crenças inabaláveis.
Abolicionista ardoroso, conseguiu, com os seus sinceros correligionários, antes
da lei de 13 de Maio, a libertação dos escravos dum dos districtos daquella comarca (IrmO
dade), tornando assim, em Cametá, uma realidade o ideal da abolição da escravatura.
capitão Adolpho Lemos falleceu em Cametá, a 6 de Outubro de 1897, sendo o seu enterro
uma verdadeira consagração.
Deixou viuva, a respeitável senhora d. Catharma Rodrigues de Souza, e dois hinos
a normalista Adolphina Rodrigues de Souza, já fallecida, e o sr. João B_.pt.sta Rodrigues
de Souza, funecionario federal

Professor Quintino Nunes
Sobre este benemérito educador da mocidade, que nasceu e morreu na ^ cidade da
Vuúa, eis o que disse o sr. Jonas José Ferreira, um distancio escriptor vigiense, em
artigo que sob elle fez a nosso pedido :
((O professor Francisco Quintino de Araújo Nunes nasceu na cidade da Vigia,
do Estado do Pará, aos 31 de Outubro de 1839, sendo seus pães o sr. Francisco Celestino
Nunes e d. Cândida Maria Ferreira Nunes.
Educou-se em Belém, ainda Provincia do Pará, onde íez brilhante exame para professor publico do ensino primário da villa de Cintra, hoje cidade de Maracanã, no dia 13
de Junho de 1860, quando apenas attingia aos vinte annos de edade, seguindo para aquella
villa no mesmo dia.
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em
Mais tarde foi removido, a seu pedido, para São Caetano de Odivellas. Quer
sempre um preceMaracanã, quer em São Caetano, o professor Araújo Nunes revelou-se
1.^111
ptor da mocidade cheio de fino talento e de esperanças. _
conseguiu
dificuldade
muita
com
estimado,
tão
foi
que
Nestas duas localidades
então professor
a sua remoção para a Vigia, sua terra natal; mas tendo fallecido o
Nunes, seu digno e virtuoso irmão, era necessário
publico Thomaz Joaquim Celestino
que elle o substituísse logo. E assim aconteceu.
Araújo Nunes nunca pretendeu uma posição espectaculosn, e a prova e que por
rejeitando-os
varias vezes lhe foram òfferecidòs cargos diversos de alta importância social,
em que rebustodos, para não sahir da sua humilde posição de professor. A modéstia
,
cava a sua existência chegava a tornar-se proverbial.
onde
diárias
consultas
de
escola
uma
A casa de Araújo Nunes era, por assim dizer,
sua fina erudição.
não só o alumno, como o próprio homem educado, iam em busca de
Como orador, a sua palavra foi sempre vibrante e de uma eloqüência subjugadora,
á religião
notando-se por vezes rasgos sublimes, quando principalmente elle se referia
catholica.
.
as
suas
caractensando
sentir,
íazia
se
plirases
Ahi a elevação de sua alma de crente
de um brilho indisivel e de profunda elevação de sentimentos.
O caracter diamantino do professor Nunes infundia unia sympathia expontânea,
sendo estimado e respeitado por todas os que com elle se relacionavam.
No desempenho dos seu deveres profissionaes colheu elle numerosas palmas para
numa
oferecerão verdadeiro mérito. Assim é que, no livro de termos de exames existentes
das escolas da Vigia, lê~se : -Visitei hoje a escola da Vigia, regida pelo professor Francisco
alumnos, em sua maioria bastante
Quintino de Araújo Nunes. Encontrei presentes 103
—
adiantados. (3 professor cumpre os seus deveres com zelo, dedicação e intelligencia
_
Dr. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas, visitador das escolas».
E como este, muitos outros elogios merecidos teve o professor AraujO Nunes, durante
em
a sua vida no magistério publico. Mas, apezar de todo o seu mérito, a política, que_
acintotodos os tempos é sempre a mesma na devastação do bem e da moral, removeu-o
samente para a Cachoeira, no dia 12 de Novembro de 1870, remoção esta que Araújo
em 6 dias
Nunes não acceitou, preferindo abrir desde logo uma escola particular, onde,
apenas, matricularam-se 60 alumnos, sendo este numero augmentado para 84 no mez seguinte.
-Em 21 de Abril de 1871 foi-lhe novamente entregue a escola publica que regia;
do
mas o seu estado de saúde nao permittia que elle por muito tempo continuasse na cadeira
ensino, e assim viu-se forcado a pedir sua jubüaçào, que lhe loi concedida em u de-Junho
de 1882, após mais de 23 annos de excelentes e optimos serviços prestados á instrucção.
Mesmo com a insignificante quantia, que representava toda a sua fortuna mendentro
sal, Araújo Nunes não esquecia a pobresa desvalida. Parece que a caridade morava
do bem.
daquelle coração grandioso, para impulsionar a sua alma nobre aos sentimentos
Foi elle um dos principaes fundadores da benemérita «Sociedade litteraria e bener° de
ficente Cinco de Agosto», sociedade que, organizada sob os seus auspícios em
Outubro de 1871, ainda subsiste, continuando sempre na sua missão sublime de derramar,
entre os seus sócios enfermos e até entre pessoas extranhas, a sua beneficência.
Como político, militou sempre, no' tempo da monarchia, nas fileiras do partido
liberal, sendo depois da proclamaçâo da Republica um dos chefes do partido republicano
democrata.
Falleceu nesta cidade no dia 14 de Janeiro de 1893.

Dr. Cantidiano Nunes.
O dr. Cantidiano Nunes, que nasceu na cidade da Vigia era 1871 efalleceu nesta
professor
capital aos 44 annos de edade, era formado pela nossa Faculdade de Direito
normalista e publicista de talento. Exerceu o magistério em diversas localidades do interior.
Foi um dos directores-fundadores do Atheneu Paraense, tendo fundado, depois,
teve
com a sua distineta esposa, d. Maria da Cunha Nunes, o Collegio do Norte que
Estado,
carinhosa acceitação da familia paraense. Dirigiu, a convite do Governador do
da Mina
dr João Coelho, o orphanato elo Outeiro. Foi um dos mais intelligentes sócios
contos
Litteraria. Escriptor, produziu bellas obras como os Orientaes e Guajannos, mimosos
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•i Catulie Mendes, e a Revolução Paraense e Amor....Amor, dramas históricos e sociaes; Fir1 os omamen os a
be
Amor,
do
e
Nascimento
Virgem
de
Sonhos
pÍ&SS, Bernadette,
col eççao dt mappas
nossa historia e, Pontos de Geographia, Elementos de Metereohgiaeuma lubiica.
Conselho Superior de Instrucção
Geométricos,
Morreuobras approvadas pelo nesse afan bemdictó, inedicta uma obra que se. pôde
trabalhando; deixou
na qua e e ratareputar de mérito superior-.. Terra Paraense, histórica geógraphica,
do piano, do bandolim
lhava «até adormecer exausto e embalado pelos accordes maviosos
tangidos pela sua esposa e filhos».
gemente e do violino cantante,

Ilr. Carlos de Novaes
a 7 de NoCarlos Augusto Valente de Novaes, nasceu em Cametá e falleceuillustre
morto
o
vembro deste anno (1915), no Rio de Janeiro. Formado em medicina,
tornando-se professor
consagrou-se á Republica e, portanto, á mocidade da sua pátria,
competentissimo de geographia.
ouro na expoDeixou diversos trabalhos de nota, premiados todos com medalha de
Physica Elementar,
sicão nacional de 1908, entre os quaes contam-se : Historia Natural,
Geographia SePrimana,^
Geographia
do
Pará,
Estado
do
e
Especial
Elementar
Geographia
de reconheanularia 0,1 Superior, Chorographia do Brasil e diversas outras obras didacticas
e teve uma existência
cido valor. Foi lente de geographia do Gymnasio Paes de Carvalho
honrada e exemplarissima.
-C5 ____2 ^^-

Olhando

o

Cl

Vae desusando nagua uma canoa. E o vento
Tufa o panno, que sobre o lençol de esmeralda,
Lindo, alveja na costa, onde o mar é violento
E o sói gaze de luz sobre as águas desfralda.
E a hora cm que azulado é todo o Armamento,
E o, dos astros, senhor, a verde lympha escalda;
Mar e eco, água e luz... e embalde eu busco attento
Divisar de um rochedo a escura ou nivea fralda.
E a barquinha fluetúa; ora sobe, óra desce
No amplo seio do mar que tumultua, geme,
Chora, ulula, blasphema, e tragal-a parece.
Sob o verde do mar, quantas profundas maguas !
E o sói vae sobre a lympha irrequieta, que treme,
Crivos de oiro a semear sobre a esteira das águas.
tJLoc/ia

QyJuoreira.

VIGIA
Um glorioso monumento do passado.
Inspiração dum crente.

Em longo furo ou canal que descreve uma graciosa curva desde a
vasta e poética Bahia do Sol, até á foz propriamente dita do majestoso Tocantins, na Bahia do Marajó, num percurso de seis a oito léguas, na parte
que termina com a denominação de Guajará, na fralda do continente,
numa estreita zona de terra firme que, rompendo as várzeas marginaes, vae
até ao rio, foi edificada a risonha cidade da Vigia. Ella conta quasi três
séculos de existência, tendo tomado parte nas grandes dores e nas grandes
dorias da nossa vida regional.
Porque distasse pouco do oceano, do qual ouve os queixumes das
vagas segredando ás praias adoráveis os seus eternos amores, e de lá se avistassea extensa e bella bahia de Marajó, que nao é mais do que um pedaço do
Atlântico, o governo colonial postou ali vigias que protegessem a navegação
da Amazônia contra os forasteiros, e por isso ficou ao logar a denominação
—Vigia, que até hoje é, velha sentinella dum povo altivo que, no periodo
do seu desenvolvimento ethnico, concorreu grandemente para o estado cultural da geração presente.
Data de 1645 a sua fundação c de 1693 a sua elevação á categoria de
com extenso patrimônio, para dar expansão ao desenvolvimento agrícola, de
villa, que eram activos cultores os laboriosos colonos portuguezes, auxiliados
por esses heróicos phalangiarios de Bem, que toram os missionários jesuitas,
extraordinários edificadores da Fé e da Civilisacão, nas ermas paragens de
toda a vasta região amazônica,
Muito antes disso, logo após a fundação de Belém, depois que ella
foi procurada para atalaia dos interesses da Provincia, fizeram-na capitania.
Florescia entre o oceano e o rio-mar, como um rosai agreste, banhado da grande luz equatorial, embalado pela eterna ventania dos mares profundamente mysticos, quando em 1730, o padre José Lopes, provincial da
companhia de Jesus, conseguiu permissão para reunir em uma casa oito missionarios, e em 1732 a permissão regia para estabelecer um collegio (Collegio
da Mãe de Deus), e dois annos depois, 1734, aquelles heròes da Fé lançaram
os primeiros alicerces do sumptuoso templo de Nossa Senhora de Nazareth.
Tem elle o aspecto solenne de uma cathedral antiga, com as suas
torres medievaes, as suas columnas majestosas, com os seus painéis rri-aravilhosos, cujos frescos ainda se percebem atravez dos séculos, e o altar-mór
artístico, fingindo na solidez um velho mármore de Paros.
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aquelle templo ! A penão
sublimes
e
guarda
bellas
tradições
de
Que
immaeulada dos lynos, toda cheia
brancura
da
Virgem,
da
imagem
quenina
de gramto, com a majestade
mcho
formoso
tempo
no
muito
ha
repoisa
de graça,
ho,e ainda leva a seus pes,
e
tem,
ella
que
miraculoso
dó
que
sama
poder
mendiga de perdão
de
sedenta
graças,
de
multidão
a
peccadores,
contriéta,
e do
obrigação
da
symbolo
do
austera
a
figura
jesuíta,
Evoca elle
aos pes, olhos baixos
amor que cr com a cruz pendente do peito, de sandálias
vezes esfarrapado, por
e immoveis sobre a terra, coberto de burel muitas
e humildade, desapetoda a narte se apresentava como symbolo de pobreza
ambições que não tossem pela maior gloria
sem
mundo,
do
coisas
das
gado
r
.
de Deus c da religião.»
íuncciodoirados,
retábulos
de
que
cheio
templo,
nesse
Foi
grandioso
ensinavam os missionários
nou o collegio, onde, naquelles tempos, remotos
mantendo para isso
racional,
a
latim,
o
antepassados
philosophia
aos nossos
e educar a vigorosa
instruir
livros
de
próprios
para
cheia
bibliotheca
uma
seu culto, o templo
do
deslumbramento
Glorioso
então.
de
pelo
mocidade
_
da Viria é o monumento de um passado que nos orgulha.
na evolução da
Bem dizia Victor Hugo, ao descrever a multidão, que,
apenas podia tallarpela
eloqüente
mais
tornou
se
quando
humana,
linouao-em
-i3i, \ryy,
pedra.
n
da \ ígia
velha
cidade
Se as vicissitudes sociaes vierem a transformar a
o templo, so por
em um montão de destroços, a ponto de apenas ficar erecto
si poderá elle restaurar a historia do passado glorioso daquelle povo.
a sombra do
Não tem v rústica cathedrai o seu Quasimodo; mas vive
á força de admirar
seu campanário o seu vigilante, sr. Jonas Ferreira, que,
se fosse um livro
todos os dias, todas, as horas, aquelle poema de pedra, como
a ponto de escrever
da epopéa apotheotica do mar, nelle se tem inspirado,
contemplação divina.
bellas suggestões luteranas sobre o mystico thema da
Foi esse modestíssimo iitterato que nos enviou a collaboraçao que
a qual vai no seu estylo
segue a estas considerações vagas, para este livro,
classificam de
modernos
espirites
os
«erros»
dos
incada
que
próprio,
elle soletrou nos rendilhados daquelle templo, como
«atra/os», porém que
"interpretar
surgida
alguma
de
hierogrypfios
os
pyramide
a
um Champollion
atravez dos séculos nevoentos do passado :

Ainda quando nao tivesse o homem recebido,
com a água do baptismo, a fé sublime que lhe attesta
a immensa superioridade da religião de Jesus sobre
as demais inventadas pelos homens, a simples razão
de que
«bastaria para convencer-lhe da alta verdade
WÊ&yXwêm^Bb
Wmy
de paz c de
If a religião catholiea, essa religião santa
necessária.
]f amôiyé a mais pura, a única
A accãó da religião ensinada por Jesus Christo
e proclamada pelos Apóstolos, é o elemento da mais
alta, da mais elevada importância para a vida dos
social com o gráo necessário para
povos, e sem e a não existiria harmonia
o cesenv
desenvolvimento da civilisação em geral
¦BS8ÈÍ;?ví.yyyamMXS^^K*¦-¦¦:¦ ¦¦*;:'¦ W.---A-¦ --y-> ¦ ¦ IftBafflW***" ¦.¦>¦¦¦¦::
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O positivismo indócil, ávido de matéria e de prazeres, nega a existencia da alma. Entretanto, essa mesma alma cuja presença alimenta a chama
da vida, é nella, como em toda a creatura humana, o principio que lhe
faz pensar c sentir. Sem a alma nao passaria o homem de um fardo
sem valor, um objecto repugnante, um sacco vasio ou antes—nada,—porque a ausência da alma negar-lhe-ia a luz dos olhos, o viço do rosto, os
movimentos dos membros e a razão emfim.
Deus nos deu a alma para distinguir-nos de todos os outros seres
creados. O homem, cuja proeminencia sobre todas as organizações distingue-se na intelligencia de que fora dotado, nao poderia conceber o pensamento sem a existência da alma, e nem teria consciência do papel que no
mundo representa, se o sentimento e a memória o abandonassem. E' por
meio da alma que chegamos ao conhecimento do bem e do mal.
O animal irracional nào pensa, porque nao tem consciência nenhuma para prescrutar, como o homem, a elevação do seu destino.
O macaco imita os movimentos do homem, come com as próprias
màos, atfta pedradas, mas tudo isso que pratica é inconscientemente,
porque a sua natureza é dotada apenas do instineto. Dá-se o mesmo com
os outros animaes. Mas o homem abriga um espirito intelligente com o
qual deseja sondar o próprio universo, procurando com a sua razão e experiencia investigar a verdade que é a luz.
Sem a alma nào era possivel chegarmos ao conhecimento de Deus,
e muito menos teria o ser humano poder para comprehender as graudezas da Natureza, representadas nesse bello e majestoso sol que nos
illumina.
Os impios e os indiííerentes entendem que, com a tal liberdade de
consciência, devem hostilisar, negar a veracidade de Deus e destruir esse
principio de moral que se chama Fé. Mas nào o fazem senão por espirito
de contradição. A liberdade de consciência nào auetoriza um procedimento
revoltante, nào admitte deturpar aquillo que é puro e nem inverter a acção
da verdade. A nossa liberdade co direito que reclamamos para tudo quanto
fôr licito e racional e nào aquella que reclamam os impios e os indifferentes,
perseguindo a ferro e a fogo a justiça, o direito e a religião.
O impio, por sua natureza abjecta, nào tem coração, e se o tem,
nào lhe serve senão para o ódio a todas as cousas sublimes e grandiosas.
O que se abriga dentro de seu peito é um inverno perpetuo, onde não é
dado conhecer a flor da divina caridade, que desabrocha á luz da crença
vi vi ti cante.
E o catholicismo, tão carinhoso na sua missão de Caridade, caminha
a passos victoriosos, sem se aperceber dos que buscam na sciencia rotulada,
empanar a luz benéfica dos dogmas da egreja catholica, cujas verdades teutarão elles inutilmente perverter.
Nas outras religiões não se faz mister a oração e a prece, porque
nenhuma deltas tem como lemma — o Amor e a Caridade.
« O christianismo, com a sua cruz adorável, symbolo sublime de
de uma crença eterna, é a Religião do amor immaculado e puro, revigorado
pela fé.»
A fé obriga o christão pela moral traçada no Evangelho, e é nessa
moral suprema que resplandesce a oração, esse balsamo que se derrama na
alma crente, purificando o sentimento do bem, do bello e do justo.
A oração é o grande meio estabelecido por Deus para obtermos a
a graça e a perseverança final.

.,r.r'-.:;.y.--yry.yr..
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as
E' na oração, dizia S. Bernardo, que se acha a medicina de todas
a copia
feridas, o soccorro ás necessidades, a reparação de todas as faltas,,
nas
de todos os proveitos. Nào ha creatura humana que nao esteja sujeita, ser
Iodo o
grandes e penosas luctas da vida, ás contnmedades da sorte.
e o
humano tem momentos de sentir o coração dilacerado por uma dor
religião
remédio para esses males, buscamos na oração-préce. Portanto, a
a vida,
de nossos pães é um archanjo bemdito que nos acompanha em toda
somno da
e mais ainda, vela por nós, quando repousamos no grande
morte.
Vigia—191 5.

C7A

o/iaô ^J errara.
família daquella localidade.
Tonas Tose Ferreira, nasceu na Vigia, onde vive; pertence a uma distmeta
se vê, catholico orthodoxo e extremado.
Espirito culto, intelligeute, é de uma actividade invulgar e, como

_v obre

orgulho
A

Houve um rei legendário,
que, num grande eombate
duns andrajos cobriu-se, e
poude escapar á sanha do

uma alma

desilhidida

um rei antigo
desthronado,
disfarçado
inimigo.

Mas tão nobre altivez guardou comsigo,
esfarrapado,
que, ao passar indigente,
ouvia o povo murmurar pasmado :
«Tem uns ares de rei, este mendigo » !
Alma nobre e infeliz ! Quando tombaram
teus reinos ideaes, donde sósinha
as batalhas da vida te expulsaram,
tudo perdeste, ó misera e mesquinha !
Mas, se o manto dos hombros te arrancaram,
Sob o manto do orgulho inda és rainha !
èfíiit/uio de

<Junto.

D ois brasões
u/já
omo tudo quanto diz respeito á historia, particularmente do Brasil e sobretudo do
Pará, me é summamente caro, não pôde causar estranheza, aproveite eu a opportunidade para, tomando por base de estudos os brasões da cidade de Belém e do
Estado do Pará, sobre o primeiro faca uma interessante revelação e sobre o segundo
uma breve explanação.
Muito anterior ás ordens de cavallaria, muito antes mesmo dos romanos, já tinham
os gregos, os persas, os egypcios, si dermos credito ao sábio chinez Ar-da-híot, os seus
escudos ornados de imagens representando passagens importantes da sua vida, ou dos
planos dos seus antepassados. Assim pois, os paizes, as cidades, as familias, os homens
notáveis tinham os seus brasões bordados, esculpidos ou gravados, e o costume passando
através dos séculos, através dos povos e das nações, chegou até ás nossas plagas.
E5 facto inconteste que o Brasil teve o seu brasão lia bem pouco tempo, ou porque
nao houvesse da parte dos seus governadores uma inteira dedicação estimulada pelo amor
próprio, ou porque não houverse quem alvitrasse uma tal idéa, aliás bem nobre; também
ninguém desconhece que, por longos annos, ficou o da cidade de Belém completamente
ignorado, pairando em seguida a sua explicação ífuni enteado de phantasias que mal podem
traduzir o que lhes ditavam as alegorias, e muno menos o que pretenderam significar os
que as traçaram.
Vejamos a verdade das cousas, narrada por quem de bem perto as conheceu, vejamos a interpretação do escudo da nossa capital, feita por Frei Christovão de Lisboa «eustodio dos Capuchinhos do Maranhão e Pará», seu visitador ecclesiastico e commissario do
Santo Officio, irmão do .Ilustrado chantre da cathedral de Évora, Manoel Severim de
Faria, na sua obra:—«Razões das Cuusas do Estado do Maranhão» impressa em Lisboa,
em 1648 nas officinas de Paulo Crasbeck :
—((Bento Maciel
que foy senhor capitão mór da capitania do Pará, de 1621 a 1626,
depois de ter mandado reconstruir o forte deixado no começo por Francisco Caldeira, o
qual era de palicada e se achava muito arruinado, fazendo-o de taipa de pilão da parte do
mar e do rio Pirv-una, e de cestões da parte da terra onde haviam as habitações, julgou
que fora bom principio dar um escudo de armas á cidade nasc.nte e organizou, sob os
conselhos de Pedro Teixeira, Ayres de Souza Chichorro e Francisco Baião de Abreu, um
brasão em quatro dividido, tendo no primeiro dois bravos apresentando cestas com flores
o primeiro, e com fructas o segundo e por baixo delles uma faixa com a legenda '. — Ver esf
aeternum,- -Tutius lalent,—allusivos aos rios Amazonas onde tudo é verdura e maravilha,
e ao Tocantins pela sua posição escondida ás vistas dos exploradores. Na parte do pontal
inrerior vê-se pintado um castello de prata fazendo crer o fundador, com um collar de
pérolas distinctivo de nobreza, por sobre a porta principal, do qual pendem as quinas
portuguezas com cinco castellos d'ouro em escudo azul, para dizer que Francisco Caldeira
provinha de família nobre portugueza, e do castello sahindo uma estrada que^ mostra o
caminho que devem seguir todos os suecessores de Caldeira, isto é, o da obediência aos
maiores. No segundo quadrado superior ha um sol poente em campo de '"familias
prata, e a comnobres
binação dos esmaltes ahi feita não pecca pela heráldica, visto como muitas
da França, Hespanha e Portugal a teem. Este sol poente diz a hora em que Francisco
Caldeira lançou fundo no local próximo ao que escolhera para dar fundamento á sua
conquista, e tem por baixo uma faixa com o distico: -—Reclio) ciuu retrogadus,
para dizer
que guardou a aurora do dia seguinte, como foi sempre costume dos conquistadores por«

202

ANNUARIO

DE BELÉM

o desembarque)
(fazer
Istoé:-Mm
prudente
desembarque.
seu
o
mguezei, Pam fazer
.
nuando voltado (ao seu caminho ordinário).
boi
um
e
mula
onde pastam uma
um
ver
fa/.
brasão
prado,
do
A derradeira parte

o latim bárbaro e os ¦.*£*«*•
brasão:
nesse
controvérsia
mostram
Dois pontos
fala dos
230),
quando
-/-„/,,
no
CynegeliconC^s.
Falisco
Gracio
S/ éStuàl do poeta
lobos nos seus esconderijos :
Ruris turraui magna perfugieus
Tuliiis laietil verlebras ul iniguis
se enconua ai» d. muias
mas
Mor,
depoente
verbo
que
do
irregular
E unia forma
Severo, no poema «Ema» AuIo H^g^o
Gòrriclio
como:
eseriptores
antigos
nos
vezes
«De syllabis et metus»,
d.dactico
no
Mauro,
Terencio
poema
«Adtentum Nfegüitudinis»,
como emSulpicia, Lúcio Floro, Genedio, etc.
assimA
necessidade
da cidade talvez
collocaeão da mula e do boi no brasão 4'armas
Bíblica que^md z que Jesus
tradição
da
Macei
Bento
tinha
faz crer o conhecimento que
antes de tudo José e_ Mana
adoradores,
como
tinha
onde
mangedoura,
riasceü cm uma
"ti
empregar as palavias do
mais
com
precisão
boi,
um
e
umà mula
para poder
se virem em extremo
espantados,
fèl-os
e
por
futuro;
rLo
seu
ao
pro
P o hlta allusivas
tiaduzn .1 ia/ao ele se ama
vem
isto
até
equatorial,
sol
um
de
que
debaixo
,.-„. onnosto
deste. Representa-os em campo, paia
cima
sol
po!o
poente justamente
e^Boc
isto é, na industria agro-pecuaua.
diza que ali está a mande riqueza da Amazônia,
d'armas nao permaFulgando ter dito assás para que d nosso mais antigo brasão
historia, çumpte anula
nossa
á
conhecimentos,
nossos
aos
alheio
neca üoi mais tempo
da Silva Gama, em viagem
Paulo
Bagé,
do
Barão
José
o
foi
.825,
,u
que
esdarecer quê
do sr. Antao S.qucira de
antigüidades
de
bibliotheca
numa
mãos,
em
n 1 EuíoLu tendo
de que acima falamos tnande
Lisboa
Frei
Christovão
de
o
opusculo
cm Ca,
V lhe.
do brasão cujo resultado é o que
a
descripção
tela
em
reproduzir
isto
é,
dòu mvab
Havia^£W|^
e 10 na s'ala do Árcliivo da nossa Intendencia Municipal. cidade e eu dçsappaiecimento
da
9
armas talhado em pedra de cantaria em uma das portas
fo, aniquilado, como suesuppondp-sé
.835,
em
que
da
Cabanagem,
Sda"evolução
cedeu á frontaria onde se achava.
data sinão de 1903, quandç»o
não
Pará
do
Estado
do
dito
escudo
O
propriamente
d
assignada
foi
governador
pelo
n.
lei
a
novembro,
9^,
que
de
a
Congresso votou,
9
a amplidão e ardencia da
representando
vermelho
escudo
um
E'
AuSo Montenegro.
uma aixa ranca^ignidireita
a
-id!i!
esquerda
por
da
diagonalmente
para
cortado
fona o
nesta pa. te tonam
afluentes
numerosos
que
seus
e
Amazonas
do
irrigação
ficativa da
esta no meio da refenda
o
Pará,
do
Estado
o
qual
comprehende
ígião
a
na
en Si
que
escudo de outro maior teco teste
Avuha
azul.
estrella
pequeno
uma
fe xa Sentado por
Brasil nao esta todo na zona
o
dizer
roseo,
fundo
que
de
para
remidaclcs,
a do na ex
porém
assim combinado uma águiaem
escudo
este
Encima
dacôr.
a
traduz
o
gradacâo
o ida
que
a sua
10 So dedicar o vôoffigura da águia guyanense, que com
JÇg^P^^S
o seu olo dasdep.eda
salvaguarda
como
e
Pará,
o
é
que
região
alto esta
paradisíaca, que
aqui existti. Essa aguu des
rapina
pudesse
de
ave
outra
porventura
que
cões de qualquer
mostrar que a pijg esso do
volutas,
duas
sobre
para
repousa
o
nl
anca
qual
pVstal,
Pati é o resultado de um esforço con,uncto e que, ainda m^f.^^li^°
flui, 1 m psemp c
sua
wh
riqueza,
sua
grandeza
toda
influencia,
nelle
tenha
grande
os olho, ao eonhceimento
desvendou-lhe
selvagem
o
trabalho
fora
que
si
não
incógnitas
de tantas maravilhas.

203

ANNUARIO DE BELÉM

O sol nascente, que irradia por traz dessa águia, vem mostrar nao só a linha equabrotara das suas
toi ial que passa por sobre o solo paraense, mas ainda que a sua grandeza
escudo
>prias entranhas, da própria intelligencia e dedicação de seus filhos. Na base do
prop
cruzam-se dois virentes ramos, um de seringueira e outro de cacaueiro, principaes produfita com
ctos do Pará. Entrelaça estes dois ramos acompanhando-os na sua elevação, unia
dos
o distico : sub lege progrediamur, com que se assegura a fidelidade paraense á federação
Estados Unidos do Brasil.
conO plano deste escudo é devido ao incontestável talento do nosso iliustrado
sole pruiius,
terraneo dr. Henrique Américo Santa Rosa, que como distico havia dado : sub
o qual foi modificado.
i2._

lbu\>et.U(/ai/(i t/r t/loma.

moraes e souDi_ Almeida Genú _ natural do Pará, formou-se cm sciencias physicas, metaphysicas,
elle denominado lclaerociaes, pela Universidade de Ia Sapienza d. Roma. E' o inventor do apparelho por
de geral acceitaçao na
metro D..K destinado á maior precisão, na, observações astronômicas, h. publicista
imprensa de Belém

O assahyseiro
A

Dejard

cie

Mendonça

Palmas afflando ao vento e aos espadões brilhantes
Da luz de ouro do sói, num murmuro cicio,
Verde e bello, o assahyseiro abre os leques chilreantes
E e frücto faz rolar sobre as águas do rio.
Em torno, no verdor das ramas palpitantes,
Turturina uma endeixa um caraxué vadio...
E eil-o a juba revel de folhas soluçantes,
A mover sobre o tronco alto, sereno e esguio.
Entre o viço e o esplendor das arvores frondosas,
O assahyseiro balouça a copa sobranceira
De fructos côr de vinho e palmas soluçosas,
Delle é o frueto que o vinho esplendido produz,
O vinho que a patrícia, a linda flor roceira
Saboreia, a scismar, nessas manhas de luz.
L/loc//a

<2> Jvoreira,

sem\ um
collabora aeuvamente na imprensa d, ,K.
José da Rocha Moreira, natural do Ceará, do Pai.. Fa,
nesta data o seu huo de ve.sos
publicar
dos poetas de mais imaginoso estro em todo o norte
da cidade.
intitulado Torre do Sonho, preito da sua intelectualidade as lestas tncentenarias
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do naturalista,»
capital do Pará, que o sábio tnglez Bates denominou «o paraizo
notáveis no mundo scientihco, um
ri /V forma hoje um centro de cultura dos mais
aos seus estudiosos O museu
repositório a consultas a miúdo feitas a seus professores e
E a bella creação do modesto
Goeldi assenta os seus arraiaes no centro dessa civilização.
Domingos Soares Ferreira Penna, por iniciativa da Sociedade Philoiualica
'
scientista
Emílio Augusto
No inicio da Republica, foi elle restaurado pelo sábio suisso
sábio da mesma nacionalidacie,
Goeldi que foi vantajosamente substituído por outro
roubado ao nosso amor e ao nosso patriotismo, b
tão
líüber,
prematuramente
[acques
da Americae da Europa.
um instituto de' primeira classe entre os seus congêneres
aquelle
A professora dra. Emilia Snatlage, omytologista distineta, dirige interinamente
ali commissionados, o
centro de observação estudiosa, cabendo a todos os scientistas,
Estado, de sorte que os nos,
encargo de repetidas excursões, por todas as directrizes do
florestas, tem sido vantajosamente
montanhas, valles, planícies e planaltos, campos e
do;, investigador.
devassados pelo olhar analytico do estudo e pelos dedos meticuloso,
notáveis sábios
Belém que em séculos anteriores, já.dera hospitalidade aos mais
Bates, Walace, Hartt,
do mundo, como Humboidt, Agassiz, Orton, Alexandre Ferreira,
Keller e tantos outros,
Couto de Magalhães, Lacerda, Castelneau, Martins, Chandless,
tenda de observação esta comnão tem tido mais precisão de egua.es visitas, porque a sua
a responder qualquer consulta, sem outro ditado,
appardhado
vive
Goeldi
museu
o
e
pleta
.
<
ao investigador extrangeiro, que o de um simples porte postal.do professor
fallecimento
Não podemos deixar de traduzir a nossa magna pelo
os 4 primeiros grupos
Fríèderich Katzer que, como geólogo, comprovou no valle amazônico
terrestre, onde ja
das formações paleozoicas, que são as camadas mais antigas da crosta
¦
apparecem vestígios de vida orgânica.
notável, foi o sábio que maiores serviços,
Jacques Hüber, outro desapparecido
commercial; elle conhecia a
utilitariamente práticos, prestou ao nosso desenvolvimento
combateu, perante os
hevea sob todos os seus aspectos e na variedade das suas espécies;
todas as exposições mtcn.aciocongressos scienúfico-industriaes na America e Europa, em
com a de Cevlao e
nael pela excellencia e primazia da nossa borracha, em competência
morreu, no meio da lucta, deioutras terras; orgulhava-se de ser brazileiro de coração, e
do nosso Museu.
xando como principal legado á nova pátria a categoria modelar
cuiDois vultos, humanitariamente grandes, incitados pela fé e pelo^patriotismo
dos índios: 1-rei Gil de Villa
daram ultimamente da gloriosa cruzada, para civilização
os quaes fundou, no alto
Nova, que morreu nos trabalhos de catechese dos Cayapós, com
Cândido Mariano de
\ra^iaya a villa da Conceição; e esse destemido brazileiro, coronel
centra , desde as
Rondou que tem explorado, de sueste á noroeste, o nosso planalto
assentando cerca de
terras do Paraguav, pelo Estado do Matto-Grosso, até ao Amazonas,
com o auxilio dos próprios índios, que elle vem
telegraphicas,
linhas
de
milhas
4.000
_
civilisando, pela doçura e pelo trabalho.
Foi Cândido Rondou, quem guiou o arrojado excursionista 1 heodoro Koosevelt,
do anno passado,
ex-presidente dos Estados Unidos, através daquelles sertões, pelo meiado
enluma viagem que causou sensação no mundo inteiro.
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A' chegada daquella comitiva a Belém, publiquei no Estado do Pará, sob o titulo
de Embaixada da Luz, as seguintes linhas, com que dou remate á estes estudos :
« Dois notáveis norte-americanos, Theodoro Roosevelt, ex-presidente
dos E. U. do Norte, e o Sr. Tairbee, notável professor da Universidade de
Philadelphia, acabam de excursionar, com olhos de observação estudiosa, o
vastissimo e complexo território da Amazônia; um desceu do planalto
brazileiro, das cordilheiras de Matto-Grosso, através dos desertos inexplorados e riquíssimos que guardam, talvez ainda por algum tempo, a hegemonia da America; e o outro subiu e desceu pela planicie amazônica até
ás fraldas de Tumuc-Humae; um veiu estudando desde as cellulas vegetaes
e os protoplasmas animaes até ás florestas gigantescas e a constituição
metallurgica das elevações geológicas, o outro andou observando as reliquias
paleontologicas dos primeiros vestígios humanos até á collectividade social
dos habitantes do continente; um conduz, para a Pátria e para o mostruario
do industrialismo utilitário, fartas cadernetas com observações criteriosas,
desenhos de aspectos da natureza, photographias instantâneas dos elementos vivos desta America, « films » de costumes, esquadriamentos das regiões
em coordenadas gcographicas, espécimens vegetaes e animaes, collecções
de mineraes talvez' ainda não classificados, cmquanto o outro vem
com as arcas cheias de utensilios indigenas, armas innocuas ou sanguinolentas dos guerreiros selvagens, mestéres duma industria paga, o olhar
moribundo duma civilização sem mérito que apenas vae servir de tributaria para a oninipotencia e para o assombro de um próximo commercio
ruidoso.
Parece-nos ver, em tudo isso, uma contraposição aos antigos costumes
da civilização clássica : no Oriente, eram os vencidos que puxavam com
grilhões de ouro os carros triumphaes dos vencedores; agora, são os futuros vencedores que atrelam aos seus estudos e as suas observações os
.
phaetontes de vencidos, convivas para o banquete social da civilização. .
Aqui estamos nós, semi-barbaros c semi-autochtonos, incididos em
esperaplena luz equatorial pela luneta observadora dos sábios^ se doentes,
mos a cura de quem melhor pôde conhecer a enfermidade; se curados e
mórbidos, aguardamos a energia mechanica animal dimanada dos electrodios de tão abalizados professores.
O Estado do Pará abraça, na alviçareira manha de hoje, o prodigioso
estadista, que, no elevado alcance de sua visão prophetica, cortou,^ como
Alexandre de Ammon, o «nó gordio», pelo canal de Panamá, que
separava os dois maiores oceanos da Terra; veiu agora elle estudar como
será possível estriar, por outros canaes humanitários, o grande corpo liomogênio da America do Sul.
Estanísiao Zeballos, em Buenos-Aires, disse a Roosevelt que elle representava o maior estadista que havia amalgamado o ideal com o real; o
ex-presidente respondeu-lhe que «o ideal, quando não pôde ser translormado em realidade, é menos que inútil; torna-se até prejudicial».
momento,
Quaes serão os ideaes que a nosso respeito germinam neste
no espirito observador desse extraordinário Roosevelt?
Basta que tenha sempre em vista a máxima do philosopho americano
Emerson, por elle recordada em um banquete na Argentina: «Num longo
itinerário, a verdade mais molestavel é sempre melhor companheira que a
mais agradável mentira».
Nas mysticas eras de Budha e do Christianismo, os apóstolos cornam
do mestre; nos tempos posipelo mundo, a soffrer e a predicar a doutrina
da
tivos que atravessamos, Roosevelt é um apóstolo dos princípios cardeaes
atracaridade utilitária. Ao deixar a presidência da grande Republica, elle
veàsou a África e agora vem percorrendo a America, de Norte a Sul.
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Salve ! da Pátria, filhos denodados.
Paladinos d'um secvlo di.ox),
Vós que um bello futuro grandioso
Conqúistastes por feitos sublimados.
Longe dos pátrios lares arrojados,
Mostrastes esse brio generqso,
Que, domando o inimigo bellicoso,
Deu-lhes de livre os foros bem firmados.
Aos povos ouvireis, n'um brado ingente,
Qual a gloria mais justa e merecida,
«Se ser do mundo rei, se de tal gente»,
estremecida
Quem serve assim á terra contente;
Do que foi-, do que é, fica
E a pátria historia lhe eterniza a vida.
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RECTIFICAÇÃO

Depois de impressa a pagina de honra deste livro, verificamos deplóravel equivoco na citação do nome de Pitt, ministro de Jorge III, que devera
ser Mgr.c Pie, Bispo de Poitiers, que foi alumno de S. Sulpicio e uma das
maiores celebridades do Concilio do Vaticano.
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O sal nacional marca UZINA
clarificado pelos processos mais modemos, é um sal natural muito
\'^^i__S^%/
branco, puro e fabricado nas Salinas de
Macau e Mossoró de propriedade da
COMPANHIA

Das analyses effectuadas no Laboratório de Analyses do Rio de
Janeiro e Laboratório de Analyses Chimicas do Estado de S. Paulo,
verificou-se que este sal é sem comparação mais rico do que qualquer
outro sal extrangeiro, em chloreto de sódio, base da existência do sal.
O abalisado Engenheiro sr. dr. Francisco Bolonha, conhecido
industrial, analysando a graduação dos diversos saes que apparecem
neste mercado, encontrou a maior graduação para o SAL UZINA.
Dessas analyses, fica cabalmente demonstrado que o SAL UZINA, o mais
outro, o
puro, é incomparavelmente o mais forte do que qualquer
diversas applicações
que o torna muito mais econômico para as
industrias e usos domésticos.
MODO BE l.ZAU O

SAL

UZINA

Seíido, como é, este sai muito mais forte do (fuo o sal inglez, até agora uzado nas salgas dos
mesmo
pescados, carnes, caças, etc. etc, é indispensável tomar cm consideração que para se obter o
resultado, é necessário ttzai-se menor quantidade do SAL UZINA, do quç se uza do
inglez o que c fácil de eomi.rel_ei.dcr. Assim pois, se para salgar uma tainha, o pescador
emprega um punhado de sal inglez, só tem necessidade de empregar um pouco mais de meio punhado do SAS. UZINA para o mesmo resultado. 0 mesmo acontece com a carne, com as cacas, com os
couros, etc Empregando a mesma quantidade do SAI, UZINA que se emprega do sal inglez, como
aquelle é mais forte, pode estragar o peixe, a carne, a caça, etc.
Os fabricantes de sorvetes, verificarão que o emprego do SAL UZINA dá-lhe muito maior resultado c economia do que o sal inglez que se derrete com mais rapidez e o SAL UZINA conserva o
gelo muito mais tempo. As experiências feitas comprovam isso. Sendo o sal indispensável á alihientação, quanto mais puro, deve elle ser,o preferido para o uzo das nossas cossnhas. Elle dá uni
gosto todo especial ao paladar. Todos devem lembrar-se do aphorismo de Bloenstein:
«__ ausência do sal, é ausência de Saúde»
A sacca do sal inglez, pesa somente pouco mais de 22 kilos. A sacca do SAL UZINA pesa 2!> kilos justos.
0 preço do SAL UZINA é muito menor do que o do sal inglez. Além da diííerença do peso e do
preço, o SAL UZINA é mais puro e mais íorte do que o .ai inglez, fazendo-se uma economia no SAL
UZINA de r>0 a 40 por cento no emprego do mesmo. Com a diííerença do peso e de uzo do SAL UZINA
pode-se dizer que o SAL UZINA vale o dobro e sae pela metade do preço do sal inglez.
Assim pois, deve-se uzar de preferencia o SAL IZINA em todas as applicações das salgas cm geral,
pela sua riqueza natural e economia, base da riqueza humana.

0 SAL UZINA É HOJE ENCONTRADO EM TODOS OS ARMAZÉNS DE ESTIVAS DO PARÁ

Para informações sobre o emprego do SAL UZINA nas
diversas industrias, e quaesquer outros assumptos concernentes ao mesmo, dirigir-se ao Escriptorio da
51 ___ BOULEVARD DA REPUBLICA —51
TELEPHONE N. 387
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LIMPEZA EM SECCO
DE

Roupas para homens,
. Vestidos para senhoras,
Espartilhos, tapetes,
Cortinas, etc, etc.
t
?
; ?
?
i ?
. ?
?

Prepara-se lnto em S4 li oras

4

ENTREGA-SE Â DOMICILIO
¦i

4

Garante-se os trabalhos
RUA 13 DE MAIO, N. 101

?

246—Telephone—246

?

1

t
1

TELEPHONE N. 262

t
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4
4
4
4
4
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(ÍAi RAMOS

GRANDE ATELIER
AUFAIATE

BÉ1JÉM

CAMISLAMA, GAVATAIUA
e
Gl.APELAKlA

PAttA

F- RPMOS
SANTO ANTÔNIO

de a.
30 — RUA DE

32

cios mais reputados fabricantes da
especial
Fabrico
ordem.
brimeira
»
de
Alfaiataria
A
'taiaWM^i
A viam_se pedidos âe roupas feitas e sob medule.
a Merióa
End

Tcic(j

COUTE ElMNTE E 11 HO GOSTO VENDE-SE IH)« GROSSO E A HETALIIO
ii. 52
CÀSAÍIAMOS Codip llsado 1UHEM0 Telephoue

i
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as sara Invólucros
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(ISENTA

DE

DO

IMPOSTO

ESTADO)

CELESTINO CÈKEIJO
S. MATJÍEÜ&í fiO-F ^ tólXA POSTAL, Í3I «- PAÍVA-BRMIL
.% O atadilho ideal para toda classe de embrulhos
e a gosto do cliente
| Fornece-se com annuncio
AliOTJAS m TOMO O ÍÍÜAZ1L

1

TODA AMERICA DO SUL

?- EXPORTAÇÃO PARA

i

i

A ELECTRA

CEREUO & C0IV1P

Papel fundo quadrado e Typographia
O systema de saccos de papel mais perfeito e pratico alé agora conhecido
Patenteado em todo o Erazil

de Saccos de
8 Fabrica

A MAIS ANTIGA FABRICA DO NORTE

(liaria =»= Kiia.Novade.Sanri\nna,.f^

— End. tclçy. - "Inihislriosfts
Caixa postal, \U - Teleplione, 675
PARÁ

\

^X>^ ^P* DE30DE /
V
DEZEMBRO 1909 y/

BRAZIL

"

_.
—as.

íi-

/CEREUO &Ca.\

/ S^* _*sV pat-\

EXPORTAÇÃO PARA TODO O RAIZ

Grande produeção
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RESTAURANTE E CAFEJASBONENSE
Je L^//^ Pereira Morlin
__
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CALDO VERDE, ISCAS A LISBOETA com eliase sem
_W._ .«.«/ especialista em
,e ceias quentes e frias, assim como café, leite,
ellas e almoçps,
'¦'':jantares
.
cloces e sanchuyches.
Acceitá-sc encommendas para àlmoços,
Bebidas geladas ée todas as qualidades,
hora do dia ou da noite,
jantares e ceias a qualquer
Tudo com asseio e promptidão
_

I __ I E
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•
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[Fabrica de Konpas LEÃO
de Roctpigues Pinto & Comp.

caixa postai, x. m

íí — RUA SENADOR MOEL BARATA — 5!
Grande sortimento em roupas para homens e creanças

«'™á-«lii

e nacionaes, mesclas, tussor de seda,
SECÇÃO DE ALFAIATARIA :-Casemiras inglezas
linhos, brins brancos e de cores, etc, etc.
__

^ssz

^«^irlni

3P:t.^C?OS

J30.0C3.ÍC50S

e do Sul da Repubhca.
Constante importação directa de novidades em tecidos da Europa
e pessoa! hab.htado,
ndQ DO PARA que tem machinismos aperfeiçoados
FABRICA DE ROUPAS
A ÚNICA hABKi^A
executap pedidos com toda a presteza e perfeição.
DESCONTOS AOS REVENDEDORES

-Ç-»

»Ò-

4

CASA BANCARIA

^L^t—HLXT-A. 15

cL© KTOVESIlVfllIQÍlO —4:4

Saques
Cobrança
Transferencias
Cartas de Credito
Pagamentos telegraphicos
COMPRA E VENDA DE NOTAS E MOEDAS EXTRMGEIRAS

Semppe as melhopes taxas
eommissões módicas

+

Corrospondonto tio
3

n—

PÊNDULA

de

Lia

i

AMERICANA

-ÁKTTGA CASA LUIZ SERODIORelógios de algibeira, mesa,
Comp.
&
A. Ferreira
parede e despertadores,
3—RUA DE SANTO ANTÔNIO—3
binóculos e Thermometros.
importaCASA
/
Artigos de prata de lei
dora de jóias,
Bronze e
pedras preciosas,
Vv , \CJ
óculos e
Electro-Plate,
etc.
pince-nez.
et<

Ç V

TELEPHONE N. 30
CAIXA POSTAL N. 280
BELÉM -PA MA

«g

â

2

Especialidades
Gkíáos!
Productos
Em Artigos io Drogas!
^
Mectas e Fham&cnlicas!
Contrastando o estabelecimento — Pharmacia CEZAR
SANTOS— com os seus congêneres,força é que—
elle seja chrismado de — LEÃO DO NORTE
o que eqüivale a dizer: é o primeiro dos estabelecimentos, neste ramo de negocio, no Norte brazileiro.
Não é preciso dizel-o a uma população conscia que
sempre o preferiu para as suas compras. Nem é preciso
lembrar, — é tradição que a Pharmacia CEZAR
SANTOS sempre teve e ainda hoje tem por directfiz —
— VENDER BARATO PARA VENDER MUITO

—=A PROVA, QUEREI-LA? =

II

Aos que acaso ainda não tenham esse testemunho,
não custa ir até lá, á Pharmacia CEZAR SANTOS, ao maior
empório de drogas de Belém, onde a modicidade dos
cavapreços vos encantará assim como a affabilidade
: heíresca de seus impollutos proprietários em haver por
bem servir a todos.
Convém notar que, entre a Pharmacia CEZAR SANTOS
e os droguistas da velha Europa; entre as suas congeneres da America do Norte e Sul do Brasil, existe uma
corrente continua no recebimento de drogas, productos
chimicos e especialidades pharmaceuticas. Accrescendo
que estas são recebidas em condições taes que CESAll
SANTOS & C.a podem vender aos seus collegas por preços
menores que os que elles terão se importarem directamente; e isso devido a contractos, que tão somente
CEZAR SANTOS & C.a mantêm com os fabricantes do
SUL, EUROPA e AMERICA.
O seu receituario é escrupulosamente aviado com
esse fim.
productos chimicos especialmente recebidos para
LEDE E ESPERIMENTAI

7

RUA SANTO ANTÔNIO N.os 25 e 27

Caixa postal n. 32!)
«
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Grraxicle Fabrica a Vapor
ípâiLüieiâ
DE JORGE CORRÊA & C0WIP.
I^.x_.5ai

_Dr.
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Nesta importante Fabrica~encontra-se um
enorme sortimento de Biscoutos Finos de
todas as qualidades, especialidade em EMBOSSED BISCUITS, por cuja seperioridade
tem-nos cabido os mais honrosos elogios.
BOLACHAS—Maria Palmeira, especial—Água
e Sal, especial (em pacotes de 250 grms.)
Superior Palmeira, Soda Palmeira,
Cabeça de Macaco, Doce, etc.
ROSCAS—Superior e Barão

H ti

PÃO HYGIENICO—(Preparado mechanicamente)
Fresco, commum, Torrado, Granam (integral),
Vienna, Palmira (doce), Cacetes de farinha
integral (próprio para dispepticos)
CHOCOLATE—Baunilha pãesinhos, Canella
moido, especial, Superior cacau-leiie.
CHIC VARIEDADE EM FANTASIAS

I

I

t

OBTIDAS

II

II

1

i
CAFc PALMEIRA—Moido de Ia qualidade
rival)
(sem
P..ANTEIGA DE CACAU- Pura, em pães de
250 grammas.
ASSUCAR REFINADO Superior qualidade
(processo mechanico)
DOCES Finos e seccos sortidos
AMÊNDOAS E CONFEITOS Sortidode superior
qualidade.
BONBONS- Finíssimos sortidos com chocolate
íBiin
MACARRÃO E MASSAS-Em caixa ou avulso
Napolitano, em pacote; Suisso (preparado
com leite); Vormicolles aux coufs; Aletria
finíssima, em pacotes.
Esta nossa industria foi premiada com Medalha
de Ouro na Exposição de Turim.
FARINHAS Trigo em barricas,' Trigo em caixa,
Trigo peneirada, Trigo integral, Milho, Aveia,
Araruta, Ervilha, Lentilha, Feijão, Arroz, Pão, etc.

EXPÔS

RIO DE JANEIRO EM 1908
MEDALHA d:
GRANDE PRÊMIO MEDALHA DE OURO
TURITtí EM 1911 _
'MEDALHA DE PRATA MENÇÃO HONROSA
SKNTmGO ( CRLIFORNm ) KM 1915
MEDALHA DE OXJHO

S._,<*^-^^_^--^.rj£___^
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DEPOSITO
,MPhBTflnnRA ae tudo que respeita á sua especialidade. ÇONSTANTb

-j;r{y7]XIÃKlTT7yryC^^
e bom qosto

ObjectosJ^^
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Rua Conselheiro João Alfredo l\

- PARÁ -

Postal a. 228 - Telefone ,¦¦!>* 2
Caixa
O.UIÍATA.,tcKji-.:
E-ul.
OU.: aÍCs e lUbciro

8-<í>—

PHAR M ACIA DERMOL
DE:

r<

4*

=

de qualquer formula
SWcy/o ^ esterilisação para execução rápida
que os Exm os, Médicos prescrevam.
PROFISSIO-

DE PHARMACEUTICOS
rüAK^ ESTÁ. EXCLUSIVAMENTE, A CARGO
PECEITUARIO
n0 SEPA
qppv.ro
ICO DE RECEI
^ ^ DiRECÇÃ0 ASSÍDUA DO SÓCIO GERENTE

é executado com a
noite,
a
receitaTuiye^JTd^^
de
O aviamento
máxima promptidao
alem de outros preparados,
O .nossos laboratórios fabricam permanentemente,
os que a seguir mencionamos :
'

~ . « .
BALSAMO

«» T',1 «V»
DR. SAHYR

Exccllente fabricação contra
ou nervoso!

¦jjualquer

Mr ,lo '•.„moie,tia<-íh<
fundo rheumatico
,

&^5«i^^
t^^â,
Peitoral dr.nossoNahyf ÉS.
de procedência c a t, ange
outros
deve ter preferido a muitos
que este

«

n

t r

preparado

F/i vir de sabor aqradavel.

Muito útil no tratamento da ictericia

requlador das funcções intestinaes.

________——

V
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telephone n. 574

Travessa de São Matheus, 100

belém - para

e Pessoal
Tendo machinismos modernos para lavagem de roupas
executa todo e qualquei
competente,
uma
de
direccão
a
sob
profissional
habilitado,
trabalho no seu gênero, com perfeição e rapidez.
ubl.sando por sso .da luz solar
nao
(se
roupa,
a
seccar
estufas
de
para
Dispõe também
que altera as cores dos tecidos. augmento de
sem
preço.
Em caso urgente lava e gomma em doze horas

Responsabilisa-sc por qualquer falta

Arrecadação e entrega com toda a pontualidade

4
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21 c 22
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DEPOSITO :

ll! dr \oviMiiliro
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Avenida 1G de Novembro,
N.

—

mi

Officinas de Carpintaria
e Serraria a Vapor

Nova de SanfAnna, ns. 28 e 20

Pniçii Siililanliíi Marinho, ns

irse

Avenida Aliniranl.
Ta manda ré, 28 c '27

20
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A casa mais
antiga

Serraria Moder na, Executa

do

Pará, fundada
em 1861, e a

com

única que. possue
s o maior stock cie
madeiras seccas que
vende a preços

Sem competência

madeiras sequissimas, os trabalhos

de carpintaria

Per feição iney na lavei
TEI_EI*II0.\ES
•>_

Escriptorio:
363
Deposito: 53
Officinas
49°

II
I

i no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco? Parahyba,
P €11 Cl OS, ú*° Norte, Natal, Ceará, Maranhão, e New-YorH,
V. S. A.

ria

St:1

geral.

i»iti<.<;os sós
<:omiM';tk\cia

Código em Uso Endereço Telegraphico
„ A B C 5/ edição, Ribeiro ei B E RC U N D E
PARTICULAR
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Completo sortimento cm tecidos finos, como: CAMBRAIAS BORDADAS,
CREPONS BRANCOS E DE CORES, SETINS LIBERTY, CACREMIRAS, para
vestidos, linhos, etc., etc.,' etc.
: ranips
Importação directa, de roupas brancas para senhoras, como
e an«ii|iiiis bordadas, maliii.es p^gnoirs, çorplios, coiiihincíisons, validos pani mauras
.Ir..
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Alberto Per ei?'a & Comp.

IMPORTADORES
RUA

I)

DT. NOVEMBRO,

!ÍÍ!!

CASA

ESPECIALISTA

70

Importadora em grande escala de
288j
N.
|
N. 14 TELEPHONE ,
_-»»_.._.
uuah POSTAL
CAIXA
leques, cutelana
pcrfumarias,
"toilette"
_j
de
artigos
fina.
Endereço teleg. VINA código RIBEIRO
phantasia e luxo próprios para
PRESENTES
..¦_..

i.-i

Sortimento completo de estivas nacionaes e
. extranoeiras

PREGOS MÓDICOS
Únicos depositários dos aíauiados vinhos :
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Novidades recebido cm todos os vapores
O systema da nossa casa é vender a PREÇO FIXO

li

U
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Grande variedade em periumarias, artigos em «biscuit» e objectos de luxo para presentes

! ilti

a

Verde, Minhoca
Gollãres, Pavão
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i I

Rua Conselheiro Joào Alfredo, I!)
TELEÍMIOM Y 671
CAIXA POSTAL . . 27 í

CASA

FILIAL

-

Rua de Santo Antônio n. 7
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^ABO^ATORIO

pHARJVIACEUTICO

^BEL

A. C. DE ARAÚJOi. & C.a
VIUVA ABEL ¦»
"
BALSAMO
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DIVINO

(PHENOL)
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ENDEREÇO TELEGR. — LEBA

CAIXA POSTAL—645
X-

35*2:
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T _T_QYD PARAENSE
COMPANHIA DE SEGUROS
o lloyi) nnmt
cfiectua SEGUROS MARÍTIMOS soI.it
cascos de embarcações, mercadorias
«f e gêneros para o interior ou exterior
do paiz, e vice-versa, contra os riscos
fluviaes ou marítimos, e CONTRA OS
-Xf)E GUERRA * *
•¦___:

...I

£3 _E_I 13 _E
UIA (li !)„ NOVEM», 26, SOMADO
ENDEREÇO

I.

PARALOYD

TELEGRAPICO

liKIJ M PAIVA

—— CAIXA POS.AL-482

O LLOYI) PABAKNSE
effeçtua MililOS TEliHESTHES
sobre prédios, mãchinismos, moveis
n
s utensílios, roupas e objectos de uso,
mercadorias
jóias e outros valores,
etc, existentes em casa particular ou
em armazém commercial * * *

suas congeneres^estabelecida:
O LLOYD PARAENSE possúe, dentre todas as
CAPITAL INTEGRADO
com sede em Belém do Pará, Brazil, o MAIOR
l'>

O-

de Seguros, nacionaes
O LLOYD PARAENSE dentre todas as Companhias
Brazil, é a que MAIOR DEPOSTO tem no
ue extrangeiras, que operam no
alem de sua receita e das
Thesouro Federal, para garantir as suas operações,
suas reservas.
OS SINISTROS SÃO

PAGOS, AVISTA. COM MAXIMA_PRESTEZA
Dl RECTORI A :
João Luiz ile La-Rocqite.
Pk.md.ntk
—José
Fernandes Antunes.
Sicrktaku)
-Manoel
Ferreira Martins.
Tiiusourki.ro
—Hermeneíjlldo
J. Sol lie tro.
GiRiNii-

AGENTE:
Coronel Armindo de Barros
l'l>A. \

T AM AN..A. Ri'-- i

End. Telegr. DOMINAR
Caixa Postal, 384.
MANAUS—ESTADO DO AMAZONAS
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ESPECIALIDADES:—Em redes do Ceará c Maranhão, Rendas,
Labirintos e Roupas para Senhoras.
IV lha
DEPOSITO :--- De Esteiras de junco e Cara; huba, Cl a;c.is,
para Cangalha, Sola e Queijo.
PREÇOS

MÓDICOS

AO ALCANCE
-—
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EM PREÇOS NÃO TEME COMPETENCÍA

DOMICÍLIOS
POSSUE AUTOMÓVEL PARA ENTREGA RÁPIDA AOS
Provem os deliciosos CHÁS e CAFÉ MOÍDO
cia. CASA OAJE^VA^KAIEie

w

CASA BANCARIA
_S_I_E_._5-.,

GS-OIW-CESS

&

COMP

SECÇÃO DE MERCADORIAS

ferragens em geral, cutelaria,
mãchinismos,
v..
c4e
jn
foria
<__pt._..<_a
e-üecie
A*
coca
de
venda
mrorhc.o e
cabos, arbgos para vapores
munições, lo_as, tintas, carbureto,
TÍ1
c diversos outros ar .;" Ta^mo-lis, o!ecs, ke.osene, ga.oHna
ou exportar e encarre?-^ e*ped,çao
vender
consignação
para
en,
Recebe gêneros
cond.çoes do me.ca.do.
de qualquer espécie c.e mercadoria, nas melhores

VENDAS A DINHEIRO, A PREÇO EXCEPCIONAES
UiEIMJA :><)S VAI

ALMIRANTE, CIDADE DE FORTALEZA,
SERINGUEIRO e lancha MVRUTUCl
m*
«j...
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MOREIRA, GOMES & CONIP_E=tixau 15 c2L«__> Novembro

J..AIXA

Endereço telegraphico—MATTA

PARÁ — BELÉM
11 It A Z I L

-po?TAL"22

CÓDIGOS TELEGRAPHICOS :
LIEBER, A B C 4a e 5a edição—Ribeiro, particulares
Condensador — TWO-IN-ONE

EM GERAL
DEDIOA-SE AOS NE.OOIO. BASOAIIIDS E AO OOMMEIÍOIO
SECÇÃO BANCARIA
'

EFFECTUA AS SEGUINTES

OPERAÇÕES:

Norte, França, Allemanha,
Saca sobre a Inglaterra, E_ U. da America do
cidades e villas de PorAustria-Hungria, Suissa, Bélgica, Hollanda, Turquia, Marrocos,
cidades do Brazil.
tugal, Hespanha e Itália, demais paizes do mundo e principaes
Compra cambiaes e coupons de títulos da divida publica.
antigas.
Compra e vende moedas de todos os paizes, inclusive moedas
na cidade de
Encarrega-se da compra, venda e administração de immoveis situados
e apólices.
Belém, bem como do recebimento de juros e dividendos de acções
acções de sociedades
Compra e vende, de conta própria e alheia, títulos da divida publica,
assim como trata
anonymas, e quaesquer outros títulos que tenham cotação real,
da collocação de capitães no Brazil e no Extrangeiro.
ENCARREGA-SE DE COBRANÇA NO BRAZIL E NO EXTRANGEÍRO
e desconto
Faz empréstimos sobre títulos que tenham cotação real na praça
de papel commercial.
E A PRAZO FIXO
REGEBE DINHEIRO EM CONTA-GORRENTE GOM RETIRADAS LIVRES

PRINCIPAES

CORRESPONDENTES

(Continente)
Banco
PORTUGAL
INGLATERRA
Commercial do Porto. J. M. Fernandes
The Union of London & Smiths Bank
Guimarães&C% |.M.deLimaS. Romão.
Limited. Pinto Leite & Nephews e
MADEIRA—Blandy Brothers Cv C.a
Crédit Lyonnais.
MANAUS Áraújò & Areosa.
FRANCA
Oliveira Neves & C."
MARANHÃO
Crédit Lyonnais
PARNÁHYBA [ames Frederick Clark.
ALLEMANHA
THEREZINA- Ferraz cc C,a
Augusto de Freitas—Sociedade Limitada.
CAMOCÍM- -Nicolau cc Carneiro.
Dresdner Bank.
FORTALEZA—Salgado Rogers & C/
ITÁLIA
NATAL—Banco do Natal.
Banca Commerciale Italiana
MACEIÓ -Companhia Centro Commercial.
HESPANHA
PARAPIYBA—Moreira Lima & C.a
Crédit Lyonnais. Pedro Homero
PERNAMBUCO-Pereira Carneiro &C.;l
Y Hermanos.
BAHIA—British Bank of South America
PORTUGAL - - (Continente)
Limitada.
Fonseca cv Araújo, Limitada. Crédit
RÍGVDÍ. JANEIRO—Banco Mercantil
Franco Portugais. Borges & Irmão. José
do Rio de faneiro.
¦Henriques Tottaec C.a
.<•

. OPEliA.í;i)lvS
>. Jre_i

,-,

SS.N.CAHÍAS

JíM.'.lüKl^VL

•!¦*.-

JO & COUTINHO
ARMAZÉM de ESTIVAS NACIONAES e ESTRANGEIRAS

COMMISSÕES,
CONSIGNAÇÕES
E CONTA PRÓPRIA
-© -- o-

Recebem para venda de conta de
terceiros, todos os gêneros do Paiz e de
outras procedências, assim como executam
Estado e Amazonas
do
Interior
do
pedidos
sob referencias, remessas ou gêneros de
fácil collocação.

RUA 15 DE NOVEMBRO N. 81)
JX^-FL Á.

Endereço Teleq: IUCAKD0
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CAIXA. FOSTAX. 3XT. 298
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ES TEIXEIRA & C.
CASA FUNDADA EM 1881
EXPORTAÇÃO CONSTANTE PARA OS MERCADOS
EUROPEUS E AMERICANOS

DE

&

Borracha, Couros de Gado Vaceum e de Veado,
Cacáo e outros gêneros da região amazônica.
Vende o papel de sua exportação, sacando
sobre Londres, Paris, New-York e Portugal.
—OFFERECEM VANTAGENS—
<3.c^ Pombal,

o -w

Códigos usados :
Lieber*s, ABC (5» edição)

POSTAL N. 0— TELEPHONE, 359 —

Ribeiro & convenções

End. telegraphico : — PIRES

i

i

i

particulares.

BELÉM-PARÁ

T<

ÁGUA

I

ÁGUAS MINERAES VERDADEIRAS, Eli MEIAS E GARRAFAS INTEIRAS
Não são absolutamente submcttidas a qualquer preparo artificial
ÁGUAS

FERRUGINOSAS,

ALCALINO,

DOS PADEC1MENTOS
GAZOZAS-LITHINIFERAS, EFFICACISSIMAS NA CURA

1

DO ESTÔMAGO, RINS E BEXIGAS, NA DIABETES,
SCHLEROSE,

GASTRALGIAS,

ETC.

DEPOSITO EXCLUSIVO, PARA VENDA POR GROSSO

IRES THSIXEIHA.
®:

-ia

üài

Sc O a

¦

os ___-L——— -— "'"-• ~*~
fie <±>o oo 53 s^„00

'

r^yfr.

CASA LÜZITANA e CHAPEL
MATRIZ

FILIAL

DE

* # *

"-1=
* *

M
Grande deposito e especialista em tabaco
e charutos

Finíssimo e variado sortimento em
j

Variado sortimento em piteiras,
cachimbos e papel de todas as qualidades
para fumantes

todos
Camisas. Ceròtjlas, Gravatas, e
os artigos de CAMBARIA, encontra-se
nesta importante casa, incontestavelmente
a mais bem montada no gênero.

NOVIDADES em artigos para escriptorios.
Papeis, perfumarias, vidros, armarinho
e

chapéus de palha e feltro dos primeiros
fabricantes.

VISITEM POIS a

MIUDEZAS.

CHAPELARIA CRUZ

IMPORTAÇÃO DIRECTA

N. 11
TRAVESSA CAMPOS SALLES
|{
1'ostal, ,.. H4
Tdppbone ,1, «H 00—Caixa
BELÉM - PARA

do Grêmio
Rua Manoel Barata, 100 (Era frente
Littersmo Portuguez)
1'Jlil.

IcliMi
BELÉM

— TELEPHONE

48Ò

— PARA

— DE —

Gustavo Castellani Sr C." :

ns. 31*-3i"
eTrav.
Çain^alles
84-86
ns.
Bania
R„a Senador Manoel
do
cxclm™j^
madeiras
com
GRANDE FABM€_Trâ MOLDURAS
CEDRO e MAKUiA
sejam:
como
Pará,
do
Estado

VENDAS

E A RETALHO

POR GROSSO

. Granel, alclicr preparação de espelhos, lendo .«pro ^ de.^^
plunlazia.
cm lamina bisanlé para moveis, como artigos

arlÍ!1°' ^

as qualidades e
todas
de
vidros
de
Completo sortimento
variadissima colleção de quadros

Vari.diB.imo
lmp„,,ac_o

"o

d,n«_-

de

sentimento
das

«.-hon-

PREÇOS

fa-Hcas

SEM

neligiosas

imagens

Francas,

H_.p_nh.__

.

,«,

.—a,

COMPETÊNCIA

HO 5_^5^_-_r_--^õõE___^__--Ü^^^^^i^^^^ai;
' ~—=
u_r__^__^^o^=_-___----?-;=> ^° os gg s?--- -

CASA. BRANCA
5i

Rua Conselheiro João Alfredo, n. 65
DE

=

chapéos, bengalas.
ceroulas,
gravatas,
camizas,
em
punhos,
especialista
Casa
"— fatinhos,
crianças _____ _
gorros, bonnets e chapéos para
. _
alem de muito outros artigcs, para homem

ü
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355»

RE3UMIDISS!MO

PREÇO

VENDE POR

¦¦fVk.i

\jíjf

v4%yí4y44y

'Í4...4,?

vailEr

\l

'¦¦¦•¦ '

f&í

'íy

* ILr %& mr wr

t...'a.yj f~;i*>"

i) E

7^:P'H'.Í_tNO

^H^NTES

JPI&

BELÉM ¦ PARÁ
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TELEG. CUKSPOS

FND

-^#^""1 .,;£;:;>¦ ^m5!:?-;-âfr:^:^,rvv\JC'
^/

f

ornrnn

'

ESTAIUSIECIHENTO DE IWOIMES G ITE.\SI!J«S MILITARES
COM OFFICINAS DE ALFAIATE E SIRGUEIRO
NAS

IVICNTADAS

UKlf.ü

ESTAIíEI-ECniKXTO

RMAZEM
COMPRAM

E VENDEM

XO

MELHORES

íjJKMiííO

CCNDIÇCES

XOítTE

XO

!*<>

I511AZIL

^AS
DE ESTIVAS E FAZENDA
PEKfiAC DE G.-.RÇAG £OS MELHORES

GRANDE SORTE

ENTO KM CS IA PICOS

PREÇOS

DO CHILE

RQVES ê COMP.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Endereço telegraphico—MARQUEI
CÓDIGOS :
RIBEIRO

A B C 5a edição

COMISSÕES A CONSIGNAÇÕES
CAIXA POSTAL—69
EU A

IT»

BE NOVEMBRO
PARÁ-

(llüKEHOl

50

NEGOCIANTES DE TABACOS E BEBIDAS
RECEBEM DIRECTAMENTE DOS PRINCIPAES CENTROS PRODÜCTORES
ÁLCOOL/ CAGUACA, TABACOS El lOLHO 1_ B__

«SR.

DEPOSITÁRIOS DE

ÚNICOS

_=DA

A
CO

VINHOS
MARCA

CONHECIDA

BASTANTE

N
i

«S!___

é_1

5©
^
^
ft.
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MARCA
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REGISTRADA

A DO CORREIO K. 56 ENDEREÇO TELEG. TIGRE
^
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CASAS
— Telephone, 153
<
Escriptorio)
81
n.
Republica,
da
Boulevard
Avenida Independência, n. 53-J — Telephone, 121
Travessa 22 de Junho (Ex frente á succursal de Bombeiros)
— Telephone,
Canudos)
de
bocea
Peixoto
Floriano
(Vulgo
Prr.ça

____« _9_ft__ I

PARA

BRÂZI

"Ba.

•

CC

-•/—¦/—m
¦¦/.

w-—x -/.-_
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3.1

SC —

YelfWi

te

AGENTE DE CASAS NACIONAES E EXTRA NGEI RAS

52—RUA 15 DE NOVEMBRO—52

- Telephone

ixa PostaJ-698

779

Endereço Telegraphico — \ ILPARA12
CÓDIGOS—Ribeiro, liebor. e Particulares

EPRESENTAÇÃO

EM MANÁOS

Acceita representações e consignações,
serviços
incondicionalmente,
quaesquer
prestando,
de sua especialidade a quem os solicitar.
BELE

_ —

PÂRÂ
.«

s.

v\

H_____________
fit

*¦

v£_
&'>$<>&

«*..hl_ m* _Rf_R_DMm »
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CASA SALTÃC

1

«<

sm r_

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO. 74

D E
$

Ferreira

—o

O primeiro GROND do
TSorte do Brazil, onde são
disputados os jogos officiaes
da Liga Paraense de
==_FQOT-B_\LL=

BOLAS, BOMBAS, APITOS PARA REFEREE,
CALÇÕES PARA REMO E FOOT-BALL,
CANELLEIRAS, JOELHEIRAS. MEIAS, PNEUMATICOS, JERSEYS, BOTAS.

S______„__3_C__.

O MELHOR

o o o c

Completo sortimento de miudezas e artigos
d£> * * * para fumantes, etc. * * *
:?&_=

% hCommandita
__«__»:

Constante e variado sortimento
de artigos para Foot-Ball
e mais gêneros de Sports,
_____ como sejam : -=======:=

**

f.

_VÍL.I.A TITO FRASCO (MARCO

DE

/. c.

je Foot-Ball

DIVER-

TI MENTO DA TARDE à&

T

CASA SPORT
A

'pRAÇA

DA

NO

flQUEIRA

f*ARÁ

D E

E3 X^IFL-^-

jES .

MBMBBM

(Baixos do Grêmio Lltterario Portuguez)
'if.l TELEWIONE, 530 PARÁ
BELÉSV! CAIXA POSTAL,
NOVA

RUA

DE SANTANNA

FRUCTAS AS MAIS SELECTAS, RECEBIDAS
DA EUROPA, SUE, DA AMERICA DO NORTE
ÉPOCA)
A
TODA
DIRECTAMENTE, (EM
E CONSERVADAS KM FRIGORÍFICO APROPRIADO.
EMPÓRIO

GRANDE

RECEBE

DE

REGULARMENTE

MESMAS

NAS

CONDIÇÕES

CREME E DE OUTRAS ACREDITADAS MARCAS
LUNCH,
SERRA,
DA
QUEIJOS
Caramellos, Amêndoas, confeitos,
chocolate,
de
:-Bonbons
ESPECIALIDADES
de Santa Clara, Pão de ló e doces de conserva.
Pasteis
Cintra,
de
queijadas

PARA BRINDES
GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS
d<> Ia qualidade
Vinhos, licores finos o variado soví-imeiito d<> eonservas

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

L
COMMISSÕES E REPRESENTAÇÕES
HS£3-

CÓDIGOS

RUA.

CAIXA

RIBEIRO

13
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ESCRIPTORIO
EiiiM líí (!<' Maio, i». 48

TIJOLOS
»
»
»

a

ANGULARES
ALVENARIA
MASSIÇOS
JARDIM

i

i

TELEPKONE N. 778
Caixa Postal n. 107

TELHA CONVEXA
MARSELHA
»
TIJOLOS RETANGULARES
LADRILHO
»

c

4-

¦4

+

e a retalho
Estabelecimento de viveres por grosso
- * CONSERVAS FINAS
K
BEBIDAS
, ICORES
PREÇOS MÓDICOS
IMPORTAÇÃO DIRECTA
DE PALÁCIO
AVENIDA 1G DE NOVEMBRO, N. 41, ESQUINA DO LARGO
M^x-txzxs
TELEPHONE I. 760 .AXtooawa.0

t

>

t
A

JKr

BITAR IR M

X

vos

GRANDE ARMAZÉM INDEPENDENTE
RIJA 13 DE MAIO N. 44

— XINGU

FI LI AL:—ALTAMIRA
CAIXA

POSTAL

EXI).

752

BITAH

TELEOilt.

0,|0
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USAM-SE os CÓDIGOS RIBEIRO E A
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CASA FUNDADA EM 1898

con
ooo
01 »0
OOO

DE

MPOR.TADORES

FAZENDAS,

MIUDEZAS,

ARTIGOS

DE

w

E
ARMARINHO,

EM

GROSSO

TRATO

Sul do ha
CoiTes|!fliiiliMii-si' com a,s principaes Fabricas d'Ani('rica, Europa c
GRANDE

STOCK

DE

MERCADORIAS

SEMPRE

RENOVADOS E A

PREÇOS SEM

COMPETÊNCIA

e-vcepcionaes
Fornecem os rclalliistas a preços verílatóraiHetite
9%

<

\

Ao folhear este livro faz-me lembrar a

L o t e r i a Jb

A 1 o tí
O ( LOI

os Estados contribue para a manutenção
todos
em
ue
q
de casas de caridade

1

AO

'£LIZ=

"jr "*

AGENCIA:--TRAVESSA CAMPOS SATXES,
REPRESENTANTE : -- ^"O^o j*
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ELIXIK DE NOGUEIRA
DO

PHARMACEUTICO

E

CHIMICO

JOÃO DA SILVA SILVEIRA
PELOTAS

— RIO

GRANDE

DO

SUL

niib__±:_r de r^ocfuieira
Empregado com suerÉ__E-=__|pllQ
'
/ -_r___?.-Wj-HÜ cesso nas seguintes mo- •";T,rr_-:-í'?tfí:',(n.
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Escrophulas.
Dar.hros.
Boubas.
BouIjoüs.
u lnmu.ac.es do ulcro.
( ü rimerito dos ouvidos.
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&.Y'.. Crystas.
W^% llh-umali.iuo em geral,
m^t Manchas d;i pelle.
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&& v__.
kÇxÉ'- AíVül-ijòcs SyphiliUcaa
§j|*ij?íj lll. eras da hoeca,
-*N isf
___•_.'__ ürancos.
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..jy'^! AíTec.ôüS
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M1KIATUHA DO ORIGINAL

GRANDE DEPURÂTIVO DO SANGUE

AO PU T>T CO!
i

(9^ fchricc.n1 cs do Gr cm cie De mít ativo do Sangite BLIXàí: 1>E XOG.UIUiiiA, do Pharmaçeutico JTocio d*.*, Sifva í&iltwira., avisam
que, apesar dei actual crise, não aiigmentaram o
preço do referido preparado, não havendo rasa o
para o publico comprai-o por preço mais elevado
do qne o seu antigo custo.
VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS DO BRAZIL

CASA MARTIZ — PELOTAS — RIO GRANDE 1)0 SUL — CAIXA POSTAL, 66
CASA FILIAL E DEPOSITO GEBAL-RIO DE JANEIRO—CAIXA POSTAL, 148
¦ m -_nj_»pj>>fifwiiuipi|^_iiwi iiM-iaiwi
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CAIXA POSTAL 102

VILHEKTA.

TELEPHONE, 613

Especialidade em café, leite, sandwiches, scgopps
BEBIDAS GELADAS — DOCES FIXOS: Amêndoas, Chocolates e Bomlioiis
— DEPOSITO 1)0 CAFÉ MANDUCA —
FRUCTAS: recebidas directamente da Europa e America
RUA DR. PAES DE CARVALHO - PARÁ —
CANTO DA AVENIDA 15 DE AGOSTO

íD

T

-4-â*-

BANCO 10

$

vLJy

i\\

p&
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5se

CONSTiTUIDO ERfl 1883
Agentes
Emitte

em LONDRES:—Ps&r>r>'s I3a:rt)<$9

saques

e

cartas de credito sobre todas
America do

Caixa

lat.

as praças da Europa.

Norte e Brazil.

IJ o p nl a r
o o o o ---

Juros annuaes de 5 % com retiradas sem prévio aviso
ieccil-a depósitos desde 8O.$0'00 e paga juros ale a quantia de 5:000$000

Pagamentos todos os dias úteis

m
* vt+£
ri——o-

A

ás

EXPEDIENTE: — Das g as 11 1J2 e de 1 as 4 da tarde

"^4 Jtl4

LUIZ DE MENDONÇA.

i

Commissões e Consignações
ARMADOR

Caixa Postal'n. 145

33jE3

VAPORES

Rua Gaspar Vianna, 20

End. Teleg. "Geli"

PARÁ

9

Agencia em Manàos

Praça Tamandaré, n9 5
Caixa Posta! 23 l

Endreço Teleg. THEODONÇ A

í

Companhia Pastoril Paraense
SOCIEDADE ANOMA CG1I SEDE EM BELÉM— ESTADO DO PARÁ
l.O0O:00O$O0O
CAPITAL FIXO (INTEGRALISADO):
FILIAL EM ITACOATIARA - ESTADOD 0 AMAZONAS
EXPORTAÇÃO
ÓLEO

DE

DE

COUROS

COPAHYBA,

E

PELLES,

CUMARU,

COMMERC1ANTE

CASTANHA,

CACAO,

OLEOGINOSAS,

SEMENTES
GADOS

DE

MADEIRA,

EM

E

PÉ

GRUDES

CHIFRES,

CARNES

DE PEIXE,

FIBRAS,

VERDES.

RECEBE CONSIGNAÇÕES E EXECUTA ORDENS DE COMPRA DE TODOS OS PRODUCTOS
EMITTE

SAQUES

e

CARTAS

DE

EUROPA
CÓDIGOS
A BC

(5a edição),

A-l,

ORDENS
E

SOBRE

AMERICA

PRINCIPAES

AS

ETC.

PRAÇAS

DO PAIZ
DA

DO NORTE.

TELEGRAPHICOS

USADOS :

Ribeiro, Staudt und Hundius, Scott e Lieber.

BM)HREG<) TELEGRAPHICO—PASTORIL
BELÉM

CAIXAS POSTAES:

OU ITACOATIARA

N. 37 em Belém e n. 94 em Itacoatiara

ESCRIPTORIOS E ARMAZÉNS

Travessa Marque/, de Pombal, u. I, em Belém, e á Travessa da Rampa em itacoatiara
DIRECTORIA
GERENTE —
Octavío Ribeiro de Souza.
THESOUREIRO Antônio G. Chermont de Miranda.

——pmommb— —tnoo—wn

JL %J

O MELHOR CIGARRO

O MAIS HYGIENICO
SEM NICOTINA

MAIS

DE

CINCOENTA

MÉDICOS

NÀO

CONFUNDIR

COM

NACIONAES

OUTROS, QUE

SE

E

EXTRANGEIROS,
LHE

QUEREM

O

ATTESTAM

ASSEMELHAR

FABRICÂ-Rosa orttz-TELEPHONE, 3\7
RUA PAES DE CARVADHO N. 158—C-D-E
DEPOSITO
CARLOS

GERAL
REGO

Rua

llJíLt^L=

Cons. João Alfredo n. 25

TELEPHONE, 380

E A ÚNICA FABRICA OüE DISTRIBÚE BRINDES DE VALOR, OS OUAES
ESTÃO EM EXPOSIÇÃO NA ((VITRINE» DO DEPOSITO GERAL

Mistura n. 1 — Caporal e Pará
Mistura n. 2 — Turco e Pará

Bônus de 50 e 100 réis em dinheiro
!
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Rya Consellie^ro João Alfredo oa 80
GRANDE SORTIMENTO DE BRINQUEDOS
MOVEIS NACIONAES E EXTRANGEIROS
Tapeies, vasos, sementes de flores e horta
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CALÇADOS
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Casa especialista em calçados finos, americanos, para Homens, Senhoras e Creanças.
Variado sortimento de Meias
para Homens e Creanças.
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Recebe, por todos os vapores,
ultimas novidades em calçados
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A MELHOR DO MUNDO
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LARGO DE PALÁCIO, N. 20
Endereço Teleg. — AMANDIO
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Caixa

Postal, n. 48o

Telephone n. 75
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BELÉM —PARÁ —BRAZIL
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CAPITAL, £2,500,000, in 125,000 SHARES oi £20 eacli.

o

Ptf/V/-.//) G^/7.77, 125,000 Shares ai £10, £1.250-000
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£ 1,400,000
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TOKENHOUSE

YARD,

LONDON,

E.

C.

_0)X_E^__S C^B__7C_>_E:LI__._
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JOHN EEATON, Esq,, Chairman.
WILLIAM DOURO HOARE9 Esq,, Deputy Chairman.
LEONARD DANEHAM CUNLIFFE, Esq. ? JOHN GORDON, Esq.
MAURHCE GEOHGE CARRGLYN. Esq. ,!, CHARLES SEYMOUR GRENFELL, Esq.
CHARLES EVELYN JOHNSTON, Esq.
General Manager — E. A. BENN.
X. F. DUFF, and T. J. FINNIE.
Joint Sub-Managers
Inspector of Branches —FI. L. RICHARDSON.
Secretaky — A. W. SAUNDERS.
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LONDON
The Bank of England, Messrs. Glyn, Mills, Cürrie Cv *._...
LIVERPOOL—The Bank of Liverpool, Ltd.
FRANCE—Banoue de France(Paris), Société Générale (Paris and Bra nch
Lll..ITALY — Credito Italiano.
SPAIN — Crédit Lyonnais,
PORTUGAL
Banco de Portugal.

I ,

__E3_E%__í&___»'0-_-_-:_-3. S

BRAZIL

Rio de Janeiro, Manáos,Pará, Ceará,Pernambuco,Bahia,Santos,
São Paulo, Curityba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
ARGENTINA — Buenos-Ayres, Rosário.
URUGUAY — Montevideo.
UNITED STATES — New-York (Agency).
FRANCE — Paris, 5, Rue Scribe.
PORTUGAL — Lisbon. Oporto.
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o

o

The Bank has Agents or Correspondents in ali the principal Ports and Cities
of Brazil, Uruguay, Argentina, the United States, and Europe.

¦C <l o-

-o o o-

_f

A

a

a

]

2\R4Mt\ZEM DE FRZEnDRS E MIUDEZAS
-E2E2S22-

62—RUA CONSELHEIRO |OAO ALFRED0--(>2
Caixa Postal --- 224

EUfiiOii. :;•!«
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CASA
m Cretones,

LIS
Ender. Telegr.—VA
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Chitas,

Brins,

Riscados, Zephirs.

==:T&lorins e Pannos
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C O M P L E T O S O R TI M E N T O
o REDES E CHAPÉUS
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Manuftíctureira de Cabos d.e Unho alça troado, cabos de m anilha, cabos de sisal,
amarras de linha americana, amarras de piassaba,
linha de barca, merlim branco, merlini alcatroado, mealha de salomba, barbanta em
novellos, pacotes de 6, 22 e 24 pos, de cor c brancos de todas as
grossnras fio de foc/ueiteiro e todos os demais artigos
pertencentes a secção de cordoaria.

-VIAGENS;
m
j -ftTO

^ A /^Pi/lkO

O-O*-

para eucapacfto de farinha, eníardameuln <!<• nhjodão o de outros
arlujos di" cominercio.
para cacau, arroz, milho, sal, íarello, cera de earuahuba o outros
eííeilos, ele, etc.

GRANDE STOCK PERMANENTE DE TODOS ESTES ARTIGOS
ENDECEÇO TELEGRAPHICO
CORDAS

í

PARÁ- -BRASII

Jorge
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CAIXA, POSTAI.
221
TELEPHONE—185
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TRAVESSA RUY BARBOSA, 5 a 13—QUINTINO BOCAYUVA, 4 a 8
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GRANDE EMPÓRIO
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85 — MIA GOKSfilttElltO J0..0 ALFREDO —
PARÁ _____________
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C4/X4 POSTAL 65
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Recebe constantemente os melhores chapeos de palha e feltro,
cartolas e claks, finos gostos em chapeos de sol
e bengalas, bonets para homens e meninos. Variado sortimento de
<DAG
finas e modernas gravatas, camisas; ceroulas, collarinhos,
meias, lenços, cintos e muitos artigos
para homens e crianças, dos melhores fabricantes nacionaes
<>

e estrangeiros.
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ACCACIA
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Códigos usados—Ribeiro e A B.C 5.a Edição
_E=5.X_T__íl__ GtQ-N&^ZS^M^Sl^SK^Z.Q «TO-^O ALFR3__lDOJ OS
IMPORTAÇÃO EM GRANDE ESCALA DAS PRINCIPAES FABRICAS DA EUROPA
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Casemiras e flanellas inglezas, linhos e lonas brancos e de côr, Listões novidade
fantasias em pura seda e lã para colletes.
EXECUÇÕES AO RIGOR DA ULTIMA MODA I.E PAMS Ê LONIlBÊS
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e Hãnan & Sen

Depositários do afamado calçado americano
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Comprar na PoliC&BO é primar na elegância e acumular economias
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ESTABELECIDO EM 1862
Capitai Auctorizado

£ 4.000.000

Capital Subscripto

£ 3,000.000

Capital Realizado

£ 1.800.000

FUNDO DE RESERVA

£ 2.000.000

pmk—BOULEVARD DA REPUBLICA—PAR
Londres, Paris, Antuérpia, New-

SAQUES SOBRE;

York, Rio de Janeiro, Santos,

LONDRES e todas as principaes
cidades da INGLATERRA.

Bahia, Yictoria, Curiiyba,

PARIS e íoá aS

São Paulo, Pernambuco, Manaus,
l

- J
do priCipaeS 'L.jQa-

Bi.enos~*:Avres, Montevideo,

des de, FRAT.ÇA

Rosário, Mendosa,

PORTUGAL, ITÁLIA,
REPUBLICA ARGEThTINA,

. 1
Concórdia, r_>bania
manca,

Q-,!
lP,-_v«..r.
.irí e
Jraysandu
tíarracas, -òaíto,

ÜRÜGÜAY, CHILE, ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ E JAPÃO.

aiparaiso.
=s&

LííMAS fÂHÜiMJJbS, Lfll .-.tilliiiâS .YíiiL.___htJáií_s 1. __m.I.1IMíAJ_5
DEPOSITO A PJMSO FIXO 01] A 30 DIAS BE AVISO
CARTAS DE CRÉDITOS, SlECEf.lIE.iTOS, PAGAMENTOS'IyTOMS AS
OPERAÇÕES BANCARIAS
t>

--

Tudo da
MELHOR QUALIDADE
Pelo MENOR PREÇO

ROUPAS BRANCAS
para Senhoras e Meninas
Fazendas pretas
e artigos para luto
VESTIDINHOS e FATINHOS
para Crianças
FAZENDAS modernas
LENÇOÉS,

FRONHAS,

TAPETES,

COMMISSIONISTA

Farinha e tabaco

COLCHAS

CORTINADOS,

PANOS para Mesas e Guardanapos e

NOVIDADES

TRAVESSA 7 DE SETEMBRO N. 4

PARISIENSES

BAZAR PARAENSE
33,

IViliil. ílí

Rua João Alfredo, 33

Telcplioiic, 211

- Único recebedor
Casa acreditada pela

de tabaco

de primorosa
escolha, marcas
"Marcellino
Silveira e

bôa Qualidade de todas as
suas mercadorias

Todos os preços oslào marcados e
sempre mais baratos que em qualquor parle

ffS >i
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&

/?$ ©"&

VA

H 1 8 I
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Teleplioiie n. W\ ~:¦¦¦¦= Teleg. Girão

Conta Pinho 8? C

Grande estabelecimento
de gêneros alimentícios de
primeira qualidade,
importados directamente

Fabrica de Chapéus de Sói

VESDA.S POR GROSSO.E A RETALHO

Comoleto
sortimento em artigos finos
Especialidade
em Vinho Collares e Café moído

Deposito das maiihirais de costura

«WHITE» e «BASTIDOR»

Secção de Alfaiataria
Fazendas, armarinho, perfu
maria, cutelaria
e artigos dentários

PREÇOS FIXOS E REDUZIDOS
ÜOUU CÇÃO (IKATIS AOS DOMICÍLIOS

RUA DE SANTO ANTÔNIO, 46

Caixa Postal, 701

End, Teisg. "BASTIDOR"
«

Iki Conselheiro Joào Alípilo ns. 3íí e Vi
PARÁ - BRAZIL

..'.)• •'-

¦-

GRANDE FABRICA A VAPOR

,;«..:;

/

D E .--

Cigarros e Be__eficiameiitos de Fumos de todas as procedências
•O
O o-

A installação mais
ao
..00.000
30.000
2.600
4.000

modernamente montada do Paiz, com apparelhos modernissimos adaptados
tabaco do Pará e que podem produzir DIARIAMKNTK
cigarros de vários typos. •
pacotes de 25 grammas de tabaco.
kilos de tabaco beneficiado.
latas de diversos tamanhos, para tabaco (tampa dupla).

IIn—___-,/ UA wOòInjBMBW

\\__i_í^\\

....

Tem constante deposito dos especiaes cigarros de.seu fabrico ¦:
CLUB — cigarros de luxo-ovaes-especial mistura com tabaco Turco.
GIRAFA — especial tabaco do Pará.
ARGENTINOS — especial tabaco do Pará (lavado)

j
MARROCOS — mistura CapOral
com coupon je 50 réis que dá direito a transitar
do Mosqueiro.
MARROCOS N. 1 —tabaco bom de Bragança [gwmtómème nos-bond.. e íníiia

•NÍGOLIÍNQS -i-tabaco- bom do Pará.
'.• »,
regular com mistura.
ROMANOS —
PACHA — tabaco tri,vi

,f

íica fabrica oo Brazil que possue machína
para a exíracçâo da nicotina.

própria

Pabi;Jeaç9i& franca çô.nstáu^emenie t*ifi exposição Produetos garantidos—
Ms* c^o

'[.SOARES DA COSTA & C."
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ESCRIPTORIO

KM W DE NOVEMBRO^ o

/$ 1882^

FAZ SEGUROS
Marítimos e terrestrês contra fogo
riscos de mar, so,bre
mercadorias, prédios,

VparaV

moveis, cascos

?^r

CARTA FATENTE, N. 34
Paga os sinistros á vista
e sem desconto

de vapor, lanchas,
alvarengas, etc.

Capital realizado

600:QOO$000

Fundo de reserva

5l8:943$424

Deposito de garantia no Thesouro Federal.

200:000$C00

Ângelo Amador Leite
An torno de Almeida Faciola
Antônio Barbosa Rodrigues

DIRECTORES:

«jjj»

.71

COMMERCIAL
EM 1882

FUNDADA
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Â. PINHEIRO FILHO & C.a
—^

ENDEREÇO TELEGR— EU STIC

Pa«brica

CAIXA »0 ST AL—2:7 í»

c3.o OlsLsaripéos; de
E DE

;S7 —TRAVESSA

RUY

uaillxau

BARBOZA —37

TELEPH 0IVE, 2 3!)
=-^K-

Artigo superior, fino e elegante; confecção bem acabada,
em que são empregados
. ===== materiaes de primeira qualidade. ================
Trav. S. Matheus—18

•'iVíiENGIA

Telephone — 394

jBR~í9lZXX« — F^AJRLjSI.
OD3D3D3030
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J. J. MA^RTUNT
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COMMISSÕES E REPRESENTAÇÕES
TRAVESSA CAMPOS SALLES \. /-A
EnJLejyCQ telegraphico
Caixa

Postal

«LUNAIR»_¦

A B Ç

Códigos

303

5a edição

Braril e particulares

Ribeiro,

REPRESENTANTE DAS SEGUINTES CASAS, NACIONAES E EXTRANGEIRAS:
VIGTORIA

RIO DE JANEIRO

¦

n

Ç

B.

COMPANHIA LUZ STEARICA—Velas
stèarina de todas as qualidades.

de

VIVAÇQÜA eS: IRMÃOS—Exportadores
de cale.
KAIII V

DAV1DSON PULkEN & C.«—Pbosphoros
de cera e madeira da Companhia Fiaf-Lux.

J.

TIN0C0 MACHADO & C.a—Fabricante da
manteiga «Esmeralda».
PROCOPIO,

LOPES

SA

CÂNDIDO FERREIRA CASCA O—Expor
tadores de assucar.
MARTINS & PIRES—Exportação e
commissões.
PARAHIBA

IM> NORTE

KRONCKE & C.a—-Exportadores de oleó
de caroço de algodão.
MONTEVÍDEO

A. ANCIENS ETABLÍSSEMENTS DL'CHEN—Fabrica de biscoutos «Duchen».

PEDRO DENIS & C*—Xarque saladero
«Sào Pedro».

S. A. I. R. F. MATARAZZO—Fabrica de
tecidos c!e algodão è exportação de cereaes.

M. ETCH EB ARNE—Xarque saladero
«('asa Blanca».

Bjj ;S

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y PASTORIi
Xarque e sabão «Touro».

COMPANHIA ARARENSE DE LEITERIAS
Leite condensado marca Arcírense.

IíUENOS-AYRES

ALLARDICE & DIMALOW —Farinhas,
cereaes e rorragens.

RIO GRANDE OO SI L

j. GIANUCA—Exportador de xarque e mais
cèneros do Estado.
^

r

LEÃO & Ca>—Exportadores de assucar.

&. C.n — Fabrica de cigarros
Sào Lourenço.

S. A. MOINHO SANÍISTÁ—Farinhas
e farello.

a

V. RIBEIRO & (>—Exportadores
de assucar e café.

PE UNAM BU CO

SÃO PAULO

um

¦

LRAO .S: Ca' —Exportadores de assucar.

COMPANHIA USINAS NACIONAES—Exportaçáo de assucar.

S.

u

MACETO

OLIVEIRA & C,-> - Exportadores de xarque.

.FERNANDES, MOREIRA & C.a—Exportadores de cereaes.

b ''ir

BARCELONA

G. SENSAT—Exportador de azeite e azetonas.

COMPANHIA DE CONSERVAS
RIO-GRANDEaNSE—Conservas de todas
as qualidades.

Travessa Campos

\íALAícA

(ilU)SS

HERMÂNOS— Exportadores de
azeite, passas e vinhos.

Salles,

n, r7-.-£k.
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Calçados finos para hom en s, /
../
senhoras e ereanc as /

PENHORES

CASA BRAZ

As ultimas novidach "/A

D E

J. Rodrúfiies 8? C.a

sempre

Travessa Dr. Fructuoso Guimarães n. 13-15
E' a casa que mais dinheiro
empresta sobre penhores de jóias
e títulos.
Vende jóias de penhores vencidos
a preços baratissimos.

-

/

/

malas de sola, lona
-

/

¦ <

e folha.

/
'Bah

y

/

/ 4 /
/'

ús de sola e marupá

Botas de borracha.

¥ / /Saccos de lona para viagem.

»J

/

BRAZIL

PARÁ

j^J / Sellins, sei Ias,
fif / malas de mào,

»

Tèleplioiie n. 7C>8
BELÉM

/ f
tf

n

Compra bilhetes e pedras preciosas

/ ^

NA

-^<4«-

/

/St /

a pi"eços mais baratos
i
encontra-se /

/

Botas para montar. Sola, etc,retc.

43, Rua Cons. joào Alfredo, 43
Pará-Belém
TELEPHONE, 838
—i

RELOJOARIA GARANTIDA
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Ribeiro.

Caixa nc Correio, 33

c_»
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s__:

Grande sortimento de óculos, pince-nez
de ouro, prata, casco e nikel

Deposito do gr_in.opl.oncs VíCTOR e disco,
brazileiros. portuguezes e italianos

-W

Venda ecral de sellos e estampilhas
ANNEIS

COM

BRILHANTES

^T»_n-M__l_'-IU_-|{

*

100 j

OURO

Único concessionário para todo o Brazil
agulhas marca RELÓGIO
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Rua C. João Alfredo,

j

Sortimento dos melhores gostos em correntes para
trancei.ns,
relógios, medalhas, voltas para pescoço,
etc, etc.

o

O
O'

--Garantido"

03_RAS_ DE

«t_»
c_r>

PARA-BRAZIL

Completo sortimento de relógios das
mais acreditadas fabricas da
Inglaterra, França, Suissa e America \

ct_C
s__

______________H________Í I

Ys.

Uza-se código
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A. M..Salvador

GARANTE-SE A QUALIDADE

das ]

Sapataria Carrapatoso
CASA MATRIZ
Ruà Conselheiro João Alfredo, 105 (esquina"(laftwa Visconde do Rio Bratô)
EEEEEEBEEEEE
Jelep. 738
Todos que desejarem fazer compras de calçados para vender
devem ver as qualidades dos mesmos e os preços da

SAPATARIA CARRAPATOSO |Z_Z
in semppe cjue os ealçactos tenham
o oanirrttoo cia casa
VENDAS POR ATACADO — i.° ANDAR
Calçados dos melhores fabricantes sul americanos.
Exijam marca Carrapatoso
CTSST* FTlkl7*L*:—Rua Cons. cíoão ^ÍFnedo, 98

BANCO DE CRE

POPULAR

Fundado em 1.0 de Maio de 1891,
com o capital de rs. 3oo:000$ooo? que foi suecessivamente elevado para
rs. 6oo:ooo$ooo? para rs. 1 .ooo:ooo$ooo e
para rs. 3.000:000$ooo? sendo actualmente esse capital de
rs. l.200:000$ooo, de accôrdo com a reforma em
3i de Julho de 1914. Esse capital
está representado por 3o.000 acções do valor de rs. 4o$ooo cada uma
A SUA DIRECTORIA K COMPOSTA ACTUALMENTE PELOS TREZ DIRECTORES SKGUIÍVTES:
Antônio Alves da Silva, Augusto de Mattos Pereira e Francisco M. A. Coutinho Júnior
A SUA DURAÇÃO É DE (50 ANNOS, A CONTAR DE 10 DE MAIO DE 1904
Faz todas as operações bancarias, inclusive cambiaes para todas as praças da Europa,
onde tem correspondentes; saca para todas as
praças do Brazil. Faz descontos de letras da terra, encarrega-se de cobrança
de alugueis de prédios urbanos, de saques de outras
praças sobre casas estabelecidas em Belém ou -em outras cidades
do Estado. Effectua transacções garantidas por
apólices federaes, estaduaes e municipaes, acções de bancos e companhias. Alem das contas correntes communs e as de praso fixo, mantém a da CAIXA POPULAR onde recebe
quantias a partir
de io$ooo a 5:ooo$ooo, a juros de 5 % ao anno e em retiradas livres

T

f

Manoel Pedro óc Comp.
EXPORTAÇÃO

MADEIRAS,

DE

CONSTRUCTORES

OFFICINA MECHANICA DE AUTOMÓVEIS
SERRARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E FERRARIA
i

AG ENCIAS
i

ii

¦

¦

nu

i

¦

n

,

mu

,i.i

ii

Buenos-Ayres, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas,
Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Maranhão e Manaus.

T

t

RUA DE RRA(iA\CA l\. 3
o

ra.mioxf. \. i

CAIXA POSTAL X. 330
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TRVEIRR & COMP.

ALBERTO

ÜIIDICI!- RIBEIRO

EM. TELEGR.—CAMARINHA
o

GRANDE SORTIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
'

';

LICORES,

IMPORTAÇÃO

VINHOS

DIRECTA DOS

Rua da Industria—36

LICOROSOS E DE

PRINCIPAES CENTROS

telephone. so

PARA—BRAZIL

O

MEZ A

oooooooo

PRODUGTORES

Caixa Postal---695

o
o
o
o

1

B0T1 IfiGLEZA

K

GRANDE LOJA DE CALÇADO
Mantém sempre o maior e melhor
sortimento de calçado

•.oV'

VENDE BARATISSIMO

Jf

-

__i Concessionário do afamado calcado americano "REGAL"

5*--

O respeitável publico antes de comprar deve consultar sempre

os

preços e sortimento da BOTA INGLEZA
112

Rua Conselheiro João Alfredo

114

I£3 T-* DES J%OL

li
GRANDE

SORTIMENTO DE TODOS
D,EST.E GENERÓ
divisa da casa:

w
iKaasm\

k

OS ARTIGOS

VENDER BARATO

A. MOURÃO # COMP.A
57,

3K.tj.si, 15

c3.ô

nXTo-veirKxtoro, 59

ENDEREÇO TTELEOR ! " AMOURÃO "

CAIXA POSTAL, 415 1
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FILIAL
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2st

MANAUS

CAIXA

POSTAL,

787
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ESPECIALIDADES EM
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LINHOS, BRINS
r__=E LONAS =

GAMISAFÜA
—Di-;—

ARTHiOS

PINHEIRO SILVA & C-.

DE

CAJIISAIIIA

ISua Cons. Joào Alfredo, .5

Sempre variado
sortimento em
.amisas,
Gravatas, Chapeos, Meias,
Collarinhos,
Lanços, etc.etc.

CAIXA POSTAL, .26
THLKIWOXE', im
c o o o
Grande sortimento
de fazendas dos
melhores fabricantes

píieçíss

da FRANÇA

SEM COMPETÊNCIA

e INGLATERRA

! ' I

í
i

i
GRANDES ARMAZÉNS D

>1
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jr. ______.. .moíectie xisto

Suecessor do SILVA & MONTEIRO
CAPA

F .NO A DA E «

~%yç.r.

1847

Ferro esmaltado e granito
_.-___. sortimento 7e ferram
Munições.
Candieiros, Espingardas, Ri/jics, Rezoolvers,

Deposito cie encanamentos para água, eráz e carbureto.
óleo-. Artigos para vapores,
Enxofre, cimento, cal, tin';a
_0
unÍcoji^orVadoV daVachina de costura Gí^A,í;irs:yposTAL
caixa postal Nn. vs\).mm.~-s/LVAMONT>-

[>ji3. -Ki hZi ?0YíSi*1KI10 X. oi
/; í. /, .-; aí

f» i /{
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t
AUTO-GARAGE

BUISSO

DO BRAZIL
A MAIS ANTIGA CASA DH AUTOMÓVEIS DO NORTE
AUTO-TAXIS PEUGEOT
RAOUL

H

BIJISSON
. ROPRIKTARIO

Ferreira Penna)
RUA DA ÍNDUSTRIA, 79 (Esquinada Avenida

OFFICINA MECHANICA MOVIDA A VAPOR
DE PRECISÃO

OBRA MECHAW-A
CONCERtI^E FAZ-SET QUALQUER"AUTOMÓVEIS
ALUCUEL DE
Códigos Telegraphicos
Endereço Telegraphico: BWSSON-PARÁ
189
Caixa no Correio, 070 TELEPHONE,

LIB1IER E RIBEIRO
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Exportadores de borracha, cação,, castanha, cumaru M
£11
óleo de copahyba, guaraná, madeiras e outros
gêneros do Estado
M
Endereço ielegrapliico — CRISTAL
Caixa postal, n. 200
i
i ?

Códigos : A B C 5.a ed. Liebers e Ribeiro

i
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PARÁ-BRAZIL
Gt-:o..A_Kr

OEPOSITO
do

GUAMÁ,

ACARÁ

e

*'

13El TABA.COS >||
BRAGANÇA

Stock permanente : mais de 5oo arrobas, PREÇOS REDUZIDOS
SERIEDADE E PROMPTIDÃO NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PEDIDO

m

Acceitam-se encommendas paia lotes superiores de 1.000 arrobas

i

Rocha Sobrinho # C"

*
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CASA FUNDADA 'EM 1880

37%/u.a*

Se>3^.ELc3.o3c-
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Sarata

1
n.

20

Deposito dos aíainaiíos cigarros ccGAROTO^ -- os .melhores <lo Pará

m
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FUNDADA

EM

1870

DE

= J. iá...

—-k'PATO-—

TRAVESSAI. MATJIfitS, 50-32 **'"'; ** CAIXA POSTAL i\. 403
Premiada com medalha de ouro na Exposição Benjamin Cònstant de i8o5 e com
o
grande prêmio eo medalhas de ouro na Exposição-Nacional do Rio de Janeiro de 1908

Cenkdoiuuit-sc diplomas, acções, letras de cambio,, apólices, pratos, miwh íotiiltís e Iodos os trabalhos
• .coaimei-ciaes papa o que. dispõe de..,pesso"i; Íía])ili|aio
.....,.,

fu%

__0.

—- o.

1

da

_FN' • T

REPRESENTAÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Ageiile de fabricas, casas éxpoiladoras c casas coiiimissioiiislas P_ÇJAyiLl-I.^JM!i!M.j
CASA MATRIZ NO PARÁ
Rua 13 de Maio n. 83
CAIXA POSTAL __N. i3o
TELEPHONE N. 757
Ender. Teleg. SILVANUS

CASA FILIAL EM MANÁOS
Rua (.uinlimt Itoravuva 11. ii

GojdiífOs3Us_iclos :
Ribeiro, A D C, 5 edição
Two-in-on.e <v particulares

CAIXA

Endr.

N.

POSTAL

Teleg.

420

SILVANUS

To.la a eorFes|>oii(Ií. 11 cia deve ser dirigida á Sede nó \\\vi\

Tem correspondentes em : Maranhão, Ceará, Pernambuco. Rio de Janeiro,
Petropolis, Sào Paulo e Minas Geraes. Porto, Lisboa, Málaga, Toss-Landes, Cognac,
Marselha, Bordeiix, Mas de La Ville, Malakoíf, Paris, Bélgica, Hamburgo, Berlin,
Viena d^Wistriã, Inglaterra, Dinamarca, Noruega e Tsingi.au na China ¦* * * ? *
Dedica se com especial attenção aos ramos de estivas, fazendas e armarinho
de cujos artigos representa as melhores casas de Europa e Nacionaes
G©

Artigos que recommenda ao pub ígo e dos quaes íaz constante propaganda:
Vinhos do Porto ROMARIZ, dosquaes se especializa-o ROMARIZ N. 1-1834,
o melhor vinho do Porto por ser genuíno e menos alcoólico.
VInhOS de Lisboa, marca N e DADO da Casa Guimarães & Neves, os mais
leves vinhos de mesa, typo COLLARES.

Conservas de M. A. Brito & C.a Limitada
Champagne

Pickíes, etc, etc.

IWOET & CHANDON o champagne damòda. preferido em toda a
França e no Brazil por todos os consumidores.

Leste Condensado CR.ÂDiNHÂ produzido na mais rica região
NORMANDJÃ; o melhor leite condensado que vem
exportação da importante casa de Paris, J. Mirapeix
Camisas e ceroulas de J. E. Ferrão—Lisboa- confecção perfeita
rápida.

Âs aíamadas e nunca egualadas marcas de cerveja :

da França, a
ao mercado,
cs: C.;l
e

execução

AMTÂF.TICÂ e HAMBURGUE-

ZA, da companhia antártica Paulista e exportadas por Gonçalves Zenha & C.a, do
Rio de Janeiro, as melhores cervejas do Brazil e as que es consumidores preferem, por serem as mais leves e as mais saborosas.

ÁGUA

SALUTARIS

V^:-^^^^
<
<

Deliciosa bebida. Refrigerante
natural. Fabricação exclusiva de
Oliveira Simões & Comp.

4
<
<
¦4

4
4
4
4
4
4

HIA 13 Ú MAIO l 22

^

VENDE-SE EM TODA PARTE
o
o'ap
CAIXA POSTAL N. 286

TEíEP-iiOJIE 142

ü; õ-

4
4
4
4

<
4

4

<
<
4

Commissões, Corisignações e Importação

<

Em TELEG. SOLHEIRO

CAIXA POSTAI K. 331

RUA DA INDUSTRIA N. 46
&

*

a,

È3'
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5* A 11A

il L L EM

marca

333. <e> 1 Xa. o tc

ESPEc.ALiDADE

(M5NY

CHARUTOS
«PASTORAL»

^Etara»

e

*

200

*

i*é±s

«TRIUMPHADORES»

Apreciem os deliciosos charutos para íoo réis

«CLOTILDE» e «HILDA» e outras marcas de manufaetupa de

MELLO
VIEIRA DE
-~^m~

liecoiiimeiHla-se aos srs. Iiimàntes as marcas <le cigarros¦: GENY, AIlRlKiA e MISTURA
*
Especialidade da casa

<
<
<
4
<
<
4
<
4
<
<
4
4
<
4
4

<
4
4
4
4
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DEPOSITO
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BELÉM"-PARÁ

CENTRO COMMERCIAL REDUCTOENSE
/vívs- \~r.. i*

DE

Grandes

<
4
<
4
4
4
4
4
4

<

MONSTRO

CHARÜTO

I

4

<*T

1ÍIJA

armazéns de ferragens, cutelarias e munições de caça e
Aviamentos para agricultura, mechanica e industrias
Variado sortimento de utensílios domésticos
Collecção, sem egual, em louças, vidros e crystaes
Grande estância de madeiras para todas as construcções
Maiores depositários de cimento nesta praça
Importadores e exportadores em grande escala

TELEPHONES
28

BE

FERRAGENS,
( MADEIRAS,

SETEMBRO

'"

N.

POSTAL,

iQ8

CAIXA

102

TELEGRAMMAS,

131

pesca

77
«REDUCTO»

BEEÉM-PARÁ

ARMAZÉM DE FERRAGENS
VENDAS POR GROSSO E A RETALHO
Rua i5 de Novembro n. 66, canto da Travessa Campos Salles
©>
BElEM-PAIiií
TELEPISONE N, 77 —: = o —
CAIXA POSTAL \. í/n

?
?
?

?
?

?
?
?
?
?
?
?

Grande Fabrica de Fumos e Cigarros; §
i|

FT\'

•

DE

MATTOS & BARBEDO

\i

.5

TELEPIIOM. N. ... z_z End. Te!.egi_pjiieo lIARBiO z__z CAIXA POSTAL, 590
Constante
stoch de fumos, cigarros e charutos de procedência nacional e extrangeira.
Variado sortimento de boquilhas,
~
—
cachimbos e todos
os
artigos para fumantes,
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Rua <3oras<3lHeir>o cloão /^JFr»ecto

CASA CEUZ
Especialista em Chapéus, Camisas, Gravatas, etc.
E' a que vende mais barato

0

+

e
¦+

CASA. DE EMPRÉSTIMOS SUBRE PENHORES
AUGTÒiUSAXM PELO GOVERNO »0 ESTADO 150 PAI1A, POH DEGREtO X. 022

CASA

IÍMH

CAHEN
RUA

Telep. 642

DE 2 K)E ABRIL M

Caixa do Correio 708

End.

13 DE MAIO, (57

Teleg.

LÉOCAN

Compra e vende PENNAS DE GARÇA.
Faz empréstimo de qualquer quantia sobre jóias e outros
Compra
vende
e
penhores.
pedras preciosas e outros objectos de ouro e prata.

+«A

FOKMOZA
de

Correia

PA3ES.ABKFSE))

D E =

=

JY[ti\anda fy

iComp.

Grande aímàzcm de fazendas, modas, miudezas, chapéos^ c artigos do armarinho
CASA FUNDADA EM 1864
:

IMPORTAÇÃO

VENDAS
DIRECTA

POR GROSSO E A RETALHO ¦
DA EUROPA, AMERICA, E SUL DO BRAZIL

Recebe por todos os vapores, o que ha de mais recente em novidades
ATTENDE
E

ENVIA

A

QUALQUER

PEDIDO,

POR

TELEPHONE

GRÁTIS

QUALQUER MERCADORIA A RESIDÊNCIA DO
07—RUA OOXSELílIíSKO .JOÃO ALFREDO—07
( Esquina da Tuavkssa S. Mathkus )
TELEPHONE N. 280

COMPRADOR

0
DE

Aí

JL

o

A JL/ VE S

Grande Fabrica de Malas, Bahús e outros artigos para
viagem. ============^
Travessa Fruchioso (Siiimaraes, 17, próximo ao Jardim das Mercês
N'este estabelecimento encontrarão os srs. viajantes todos os artigos
pertenceutes a este ramo de negocio, fabricados com materiaes de
primeira qualidade
Recebe quaesquer encommendas a prazo de 48 horas, por preços summamente baratos

BELÉM —PARÁ —BRAZIL
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CASA FRANCO

•S.

c5_Lo
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FR-jâLlüTCO

=**=

Grande deposito de CHARUTOS, CIGARROS e tabacos diversos.
Completo
sortimento de miudezas e artigos de armarinho. Lambadas
electricas, copos de vidro e VIDROS para CAND1E1ROS.

PAPELARIA e PERFUMARIA

c)AG

D§»>

-Q^^<_>

telephone x. 4.4i

Trav; Campos Salles, n. 11 caixa postal, 375
BELÉM—PARÁ ——
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POR GROSSO E A RETALHO

VENDAS
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Confecção de roupas para homens e meninos
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Grande deposito de C/GARROS, CHARUTOS e TA HA COS. etc, etc. A este
importante estdhelèciinento, fundado no anno de 1884, encontra-se
O sempre especialidades, como seja: ciíjarros caporal c mistura, bem assim, uèlicio- K$
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farmácia Toca&tia
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TOCANTINS,

especialidades de LEANDRO

pharmaceutico premiado

com as medalhas de bronze, prata
e ouro, nas exposições de 189o, 1900, 1908 e 1911

AWÂLEPTSCO TOCANTINS
Poderoso tônico, nutritivo, estimulante e febrifugo. Composto com quinas, carne,
glycero-phosphato de sódio, qlycerina e arrhenal. Empregado pelos clínicos da Amazonia com os melhores resultados, no tratamento das senhoras fracas e anêmicas, no
periodo da gestação (gravidez), depois dos partos, nas convalescenças de qualquer
enfermidade, nos tysicos em 1.0 e 2.° gr dos e nos escrofulosos; é medicamento indispensavel as senhoritas para fortifical-as, regularisar-lhes o fluxo menstrual, facilitarlhes o desenvolvimento ósseo e muscular e aformoseal-as. Optimo preservativo das
sezões e febres paludosas ; é também um precioso aperitivo e eupeptico.

POIHADA AM-MRPMCA TOCANTINS
A melhor até hoje conhecida para curar dartros, frieiras, sarnas,
qualquer espécie de feridas, mesmo as de fundo svphilitico.

coceiras e

PEITORAL TOCANTINS
Composto com vegetaes da flora paraense (Acácia Virgin a lis, Hymenzea Curbaril e outros não classificados). Xarope calmante e espectorante por excellencia;
applicada com efficacia tio tratamento das tosses, catarrhos bronchicos e pulmonares,
coqueluche, escarros de sangue, fraquesa pulmonar, pneumonia, rouquidão, asthma,
bronchite, etc.

RECLAMADO TOCANTINS (antigo TIRO MORTAL TOCANTINS)
Confeccionado com vegetaes da flora paraense. Remédio comprovado pela sua
efficacia no tratamento do rheumatismo, dartros, empigens, escrofulas, ulcera antigass
e recentes, syphilis, rheumatismo svphilitico, etc.
ANTI-DYSENTcRICO TOCANTINS
Com base de puchury, marupd-miry e guaraná, da flora paraense. Medicamento
de resultado prompto e efficaz no tratamento das dysenter.as, aiarrhéas e desarr anjos
intestinaes.

SOLUÇÃO. OLICEBIJVADA lOCÂfUKS com chlorohydropliosphalo de cal creosolado
Cura as moléstias que affectam os órgãos respiratórios, como fraqueza pulmonar, bronchites chronico, tysica, rouquidão, constipação antiga, tosses rebeldes, catarros bronchicos e pulmonares. E' também remédio efficaz no tratamento do rachitismo,
escrofulas, dores no peito e nas costas.

PÍLULAS FEBRIFUGAS TOCANTINS
Cura sezões, inflammações do fígado e do baço, cachexia paludosa, não tem
gosto amargo.
COLLYRIO

TOCANTINS

Cura sempre em pouco tempo inflammações de olhos de aldultos e creanças, faz
desaparecer qualquer dor.

Além destas temos muitas outras de grande valor
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