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I>U.AS MEM(>RIAS SO.BREA CAPITANIA DE SAO 
JOSÉ DO RlO N:E!ORO (1823) 

"'8* 
Pelr.> padre JOS~ .·M:ARíA • GOELHO 

A CAPITANIA DO PA~ (~ 

. Por JOSÉ DE BRITO INGLES 

Com uma aprecia~io de Arthur Cezar Ferreira Reis 

As duas 1ne111órias que a Revista. do Instituto Histárico divulga, 
referent~s as Capitanias de Sao José do Rio Negro e ·do Pará, da 
autG\Cia, respectivamente, dos Drs. José Maria Coelho e José de Brito 
Ingles, fazen1 parte de un1a interesSátJJe e muito útil literatura histó
rico-geográfica que se escreveu no Brasil de Dom Joao VI e de Dom 
Pedro l. Monografías elaboradas por .hon1ens que viviam nos vár:ios 
distritos politicos do país, tonsequenten1ente perf eitos conhecedores da
quelas regioes, que estudaran1 ou e111 que servian1 cómo f uncionários 
do Estado,' nao poden16s encontrar · nela·s, é 'certo, unia ·fonte de infot
n1ac;áo poli)ttda, farta~ in1prescindível ao conhecin1ehto de nossos fastps 
ou de nossa caractetizac;ao geogtáfica. Peqttenas, tra<;adas sem intert
c;óes n1aiores qtte a de servir co1no panoramas ou a de esclarecer auto .. 
rida<les superiores sobre este e aquele ttecho do territótio nacional, 
sao úteis, todaviri , pelo 'que revelam'; pelas noticias que minist.ram, pela 
série de perspectivas qtte proporcionaran1 para a ac;áo construtiva da 
política governa111e11tal, no momento em que o Brasil deixava a con-
di~ao de colonia para ocupar um lugar entre as nac;oes soberanas. 

No caso particular das duas tnemórias que váo a seguir, seu:; 
autores nao tiver~tn outro objetivo. Ligando-se a A1nazónia por urna 
longa experiencia que viveram intensamente, relataram o que vlra111~ 
o que sabiatn, o que apurava111, sem, -evidente1nente, álimentar pre
tensao estética ou de qualquer outra ordem cuitural. O depoirrtento 
que prestaran1; conseqiietú:emente, constitqia, no. tempo, um depoimento 
honesto. elucida~!vo, can10 se pode verificar ao l~r as cltias pe~as qtt~ 
se guardatn na sec;ao de manuscritos do Íristltttto e hoje aquí se éditath· 
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A 111e111ória sobre o Rio Negro era dada C01110 perdida por quantos 
estuclávanios os assuntos an1azonenses. Manuel Barata, o en1inente 
historiador paraense, a ela se referiu nas Efe111érides Paraenses. Da 
Me111ória sobre o Patá nao havia, porém, sequer referencias ex
pressas nos trabalhaclores dos temas do extre1no-norte. Manuel Ba
rata, en1 cuja riquíssitna cole<;ao doada ao Instituto Histórico f on1os 
encontrá-la, nada clizia a respeito naquelas suas preciosas Efeniérides. 
\~.r~¿a~p!a .:q1!e ·. a outra,.: 1nais- eluci\lativa, atiQgiu; . :n\>f ."éntant9~ 
n1ais fir111e111entif, as f ~nalid<,tdes p<'.!r que ~oi esc~ita,.),evando o governo 
de Do111 Joáo a '"laú<;ar suas vistas ·s615re a Ainaiónia; "riela fazendo rea
lizar un1 inquérito :de.. extensao, e pro.f undidade de,~ qt.1e foi encarregado 
o próprio signatário da memória. 

Veja111os agorci, 11J?S lin1ites -de ·urna nota. si11g~la, quen1 foram os 
clois autot·es, ··con10 se. ére~Ieñciaran1 p_ara élaborá-lÓs, con10 passara1n 
pelos quaclros sociais do· Brasil norte naquela fase de tao intensa ati
vidade cívka con10 foi a do pré e post,indep~ndencia. 

O Dr .. José Maria ·Coelho, \Tisit~dor do Rio Negro, exerceu igual~ 
1nente o posto eclesiástico ele vigário geral da Capitanía daquele 
nome, J1oje · ü ·Estado do Atnazonas. 'T·rans2ortando·se para alí por 
detern~ina<;áo ele .. Don1 Ro111ualdo de Sousa Coelho, : p~rcorreu a Capi
tan5~ :nos trechos t;tll q~1e ela .se e.pcontrava ocupada e trabalhada fiilo3. 
colonos luso-brasileiros . . Jnstal~~1do-s,e., ~n1 Lqgar,; ·ida Barra, hoje 
Manaus, un1 núcleo \up~no qu~,.principiava a espontar para a vida 
poiitica: co1no $ecle . efetiva da ·adn1inistra<;áo ·pública, esteve presente, 
sem atitude.s . nervosas, aos acontecimentos que . 1natcaram· o f im · do 
absolutisn10 e., \lo don1ínió portugues . . Homem seren~, nao encontra-
1n9s seu 11on1e entre os .ele111eñtos do .clero , que entao atuavam, con1 1 

tanta in,.tensidade, na Ainaz6nia, nos sucessos partidários. $ua atua- . 
<;;~o con10 pa~tor do.s an1azonenses foj urna atua~áo ponderada. As re
flexóes que escreveu revela111 o .estado daln1a ·de que . se viu possuido, 
en?;jace da decadencia que atormentava a .~apitania · depois do ciclo : 
construtivo de Lobo d' Almada. E' -c.erto que nao deixou obras de vtllto.· 
como yigário gera[ Faltaram7lhe recursos · fiñanceiros para qualquer 
taref¡t,, n1esm~ ·de peq':leno vulto. Os poucos trechos de sua corres- · 
pondencia cón1 Do111 Ron1ualclo e . con1 as autoridades superiores da. 
Capitanía Geral do Par~ cleixam ver claro a imp9ssibilidade de . que 
se viu cercado para trabalhar com frutos , preciosos. · . ' .· 

Já nao se pode cliz;er o . n1esmo do n1ajor José de Brito Ingles," 
que escreveu a outra Me111ória· Nq.1neado a 17 de dezembro ., éle 181( 
capitao. de infantaria e ajuclante de ordens do governo do Pará~ ~ alí . 
se manteve clural'ife set e anos, quando segtiiu para o Rio de J aneiro, 
s~g~rido se depreende, de suas pa.lavras .. Viajou pelos sertóes. do Ma-r 
ranhaó, Piatií, Ceará, Perna1nbuco e ·Bahia. Na Corte~ depois. dr , 

.. .. · 
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quatro n1ese:; de ei;taclia,_ .~presentou suas reflexóes sobre as condic;óes, 
e possibili<lades do Pará a Do1n Tomaz Antonio de Vila Nova Portu
gal, que era o ho1ne1n poderoso da época na direc;áo da coisa pública .. do 
Brasil. E ao invés de s~r mandado voltai; a Amazonia numa func;ao 
burocrát.:ca, receben a con1issao de visitar .a hinterlandia, exa111inan
do-a a rigor. 

Executanclo a . n1issáo, entre 1820 e 1821 subiu o An1azonas até o 
Rio N·egro, de tudo indagando, tudo verificando, - num inquérito 
verdadeiran1ente sensacional, que se guarda etn original na sec;áo de 
n1anuscritos da Biblioteca e· Arquivo Público do Estado do Pará. Nao 
se recluzinclo a indagar dós problemas como eles ¡)oclia1n ser a.presen
tados pelas aufJori<lades .encarregadas de servic;os estatais, .d :!sceu a 
1nÜ1l1ciosiclades que abrangeran1 o éstado de nutric;ao dos trabalhado
res, salários que vencia1n, hábitos, .tipos e valor da produc;ao, 1norali7 
dade e honestidade dos encarregados da direc;ao dos servic;os, dificul
dades qne entravavam o desenvoívi1nento económico e social· das . re~ 
gioes que foi visitando. · · · 

Nao conhecen1os, na literatura administrat,iva da época, nada que 
se ass~n1elhe ao que apresentou. Indicando as falhas, os vícios gover
nan1entais que desabonavam a ac;áo de Portugal no vale an1azonico, 
lembra as famosas "N otícias Secretas de Ainérica", en1 que Jorge 
Juan y Ulloa denunciaram . a Carlos IV os erros, os abusos que esta
van1. compro111etenclo o nonie da Espanha na Sulamérica. N essa via
gen1~ Brito Ingles foi surpreendido pelo n1ovimento constitiicionalista 
na Barra. To112ou _parte 11a <;lepbsi<;ao d'o governé}dor Manuel Joaquim 
do Pác;o, integrando a Junta Governativa acla1nada pelo povo· Re
gressando a Be,éni por detern1ina<;áo da Junta Governativa do Pará, 
participou dos entreveros que sacudiram a Província no prin1eiro 1111-
pério e nas Regencias. Faleceu no l~ecif e, segundo Manuel Barata, 
no post.o de coronel, a 29 de set~1nbro de 1858. 

Rio, 21-7-50. -
Arthur Cezar Ferreira Reis. 

Baráo d'Itapi<;urú 

i11er1111 

1829 -
«' • • 

Illm.0 e Extn.0 Snr: J ozé Felix Pereira de Burgos; 
actual Presidel'ite da Provincia do Pará 

/\ efficaz S0lli.citude cbm ·que V Ex.ª tem promovido a Ventura 
clesta Provincia .de, S. Jozé do' Rio Negro, nao levará a .mal de lhe 
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tribute huma n1en1oria fiel do seu Estado quazi an1ortecido : Se ella 
merecer a provac;ao de VEx.11 e se V Ex·ª a fizer sobir os. degráos do 
Throno de S.M. I. qtte t~1n feito escurecer neste novo niundo o non1e 
de Pedro Grande da Russia airtda espero que das cinzas fenascerá 
·esta bella porc;áo do seu l1nperio Assim o pre1nita Deos, e Guarde a 
V Ex.ª tn.tos A.os Sou con1 todo · O respe-ito - De V Ex.ª Cappe1áo 
111uito Venerador, e Servo = O Padre Jozé Maria Coelho. 

VERDADEIRA MEMOR!A. 

Das Igrejas desta Capitania de S. Jozé do Rio Negro, escripta pelo 
P.e J ozé lVfaria Coelho, Freire professo na Sagrada Rellig.am de St: 
Juáo do I-Iospital de Jerusalem, gr!tdoado na Sagrada Theollogra pela 
Universidade de Coín1bra, Vig.r Geral, Juiz dos Cazatnentos, e dos 
Residios, Provizor e Vesitador desta n1esn1a Capitanía 

anno de 1823. 

Memoria historica sobre a Capitanía S. Jozé do Rio Negro, e~cripta 
en1 1823 pelo visitádor P.e ~1.1 D.r José Maria Coelho, Vigario Gera1 
.da n1e.sn1a · Capitanía. Copiada da original existente etn poder do 
Baráo de Itapieurú-n1iri1n en1 1829 pelo Dr. Luís Redél. 

Dr. E.G. da S.ª Maia. 

VERDADEIRA MEMORLA 

das Igrejas desta Capitania de S. Jozé do Río Negro. 

INTRODUCAO 
~ 

Eu tornaría 11T1zoria a confían<;a q.' de t11in1 fez hun1 dos n1ais 
excellentes Prelados da Portugueza Igreja americana o E.mo e R.mo 
Sr. J). Ronn1aldo de Souza Coelho Bispo do grao Para, se contente 
só con1 a non1eac;áo onrosa de Visittador desta dilattada Capitanía, 
adormecess~ nos bra-;os da Vangloria esquecido dos meus deveres sa
grados. Semelhant,~ !itulo emponda huma Ley regurosa ao meu cora
~o dezafiava a n1inha So1Iícitude, e nao sabendo opor-se a n1inha 
obdiencia, so me restava ·seeobr'ír defictJld~des que traziior na, sua 
frente sempre escripta a palavra nao há ... Vezitar ht1111a Capitánia q . 

• 
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segundo o milhor calculo tem de circonferencia 880 legoas, e que conta 
desde a 1nontanha de Parentins prim.r0 ponto desta Capitania athe ao 
forte de Marabitanas ultima Collonia Portugueza 450 legoas, se1n o 
estado me dar Embarca<;a.o, gente, e Subcidios para a sua mantenc;ao 
hera hun1 obstacolo p.ª min1 quazi impossivel, q' falto de pagam.to das 
111inhas Con'gruas, e serí1 recursos ·proprios, e desponiveis, faziáo es
pirar os 111eus dezejos no momento mesmo em que nasciáo. No meio 
pois destas priva<;6es, restava me só o recurso dos meus amigos, e 
foráo estes, e os rebates , da~ - 111.inhas ordinarias, q.m ine fez acreditar 
de que n1ais faz q.m quer, do que qu.e1n pode. 

Ex aquí a onrosa Provizáo de S. E·ª R.ma D. Remualclo de Souza 
Coe1ho, por M.ce de Deos e da S.ta Sé Apostolica, Bispo do Gráo Pará, 
e do Concelho d:! S. M.de. Fidelissima que D.ª G.e - Aos que esta 
nossa Prov.ª01 virem Saude e Benc;ao. Fazen1os saber que nao · po
dendo nos ainda por urgentes motivos, é ( en1 branco) de Negocios 
mais arduos satisfazer ao vehemente dezejo que ternos de visitar 
pessoaln1.te o nosso Bispado, e tt!ndo muito en1 considerac;áo o he1n 
espiritual do nosso Rebanho facillitandolhe os meios da santif fica<;ao 
n1ediantc a Grac;a dos Sacramentos havemos por bem delegar ao lVI.tc 
R.do D.0 r Jozé Maria Coelho Vig.r Geral da Capitanía do Rio Negro, , 
pel~ bon1 conceito que fazen1os da sua probidade e zello, o poder de 
vesitar aquella Capitania, e de conferir o Sacram.tº do Crisn1a en1 
quanto nao 1nandannos o contrario. Dada nesta Cidade de St. Maria 
de Bele111 do Grao Pará sob o nosso signal, e sello de nossas armas, 
passada pela Chancellaria, e registada a onde pertencer, aos 30 días do 
mez de Agosto de 1821 annos. Lázaro Antonio de Azevedo Cordeiro 

. q' a escrevi. R.omualdo Bispo do Pará. Lugar do seÚo. Teg.ta af 
18 do livro n.0 19. do Reg.ta das Prov:iz5es. Pará 1.0 de Sete1nbro 
de 1821 - Azevedo Reg.ta de f. 4 do Livro do Reg.to desta Capitania 
e Vig.r Geral de St. Jozé do Río Negro: Coelho. 

Determinado etn fin a enxer meu Menisterio, e feit~s aquellas 
provizóes q' estaváo a n1eu pequeno alcance, foi o n1~u Am.0 Joáo 
Lucas da Cruz <la Villa de Moura, quem me e1nprestou huma Embar, 
ca<;áo analloga para a navegac;áo <leste soberbo Rio, faciUitando me os 
seus Indios para a 1ninha Eq~ipaje, e foi tao bem o dia 10 d~ Julho 
de 1823 a quelle em que principiei a 1ninha derrota. 

Persuado-1ne nao ser importuno em dar prim.rº hu111a ideia geral 
desta Capitania, seus limites, seus Governadores, suas Fortalezas, con10 
tambem o que observei na dilatada navega<;áo do Rio Negro, que dá 
o nome a este Estado, e que podendo ser o mais rico do Brazil, pela 
sua .situac;ao, toda cheia de Cannaes, "e toda navegavel, he hoje o n1ais 
infeljz e o mais pobre ·de todas as pocessóes ·Protuguezas. 

• 
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CAPP.º· 1.0 • 

1 deia geral desta Capitania. 

Já eu· disse segundo os n1ilhores Geografos, q' a circonferencia 
clesta Capitania con1prehendia 880 legoas, e q' a sua longetude desde 
a arcantillada Serra de Parentins, sobranceira ao Rio An1azonas, athe 
ao f orte ele l\1arabit.anas lin1itrofe · d' Atnerica hespanhola por este lado 
450 legoas. Acrescento agqra que ella está cituada na ponta mais 
occidental da Capitanía do Grao Pará. Confina pelo lado do E. com 
a referida Capif.ª do Pará; Por O. com Mainas fronteira Hespanhola: 
Por N .. E. con1 a Provincia de Caracas ta1nbem Hespanhola; Pelo N. 
pelas poce~s6es que foráo da Ollanda; e pelo S. con1 a Capit.ª por
tugueza de Matto-Grosso. 

Estas tront~iras. sao defendidas por suas Fortaiezas. Na de 
Maioos sobre o f\n1azonas, ou Solemóes como lhe chan1ao os Nacionaes 
por suas n1argens seren1 habitadas da Na<;áo Sollin1an, tem hu1n Forte 
por nom~ de Francisco Xavier de 'Tabatinga guarnecido por 45 pra<;as, 
e no Rio I<;a pouco abaixo desta ten1 outro ponto guarnecido por 
9 pra<;as. Na de Caracas sobre o Rio Negro, tem hum f0rte deno1ni
nado de J ozé de Marabitanas, def en di do por 40 pra<;as, e pouco abaxn 
sobre este 1nesn10 rio ten1 outro forte guarnecido por 9 pra<;as de,no
n~inado de Gabriel da Cachoeira. No porto que confina sobre o Rio 
branco, tem hum forte cha1nado de St. Joaquim defendido por 10· 
pra<;as, finalm.te nas partes q' confináo com a Capitanía do Pará e 
co1n a do Matto-grosso tem dois Registos guarnecidos por 4 pra<;as. 
Adiante fallarei do estado <lestes fortes, sua Artílharia, e seus Com-
111andantes. Athe ao-anno de 1754 a Capitania do Pará, e Rio Negro 
era huma 111es1na cousa; por.ero hu1na Carta regia de 3 de Man;o de 
1755 s~ separou esta daquella. Ambos estes territórios forinao :? 

Dioseza de St l\1aria de Belen1 do Gráo-Pará, cujos Ex.mos Snrs. B.0s 
tem nesta Capitanía hum V•ig.1" Geral, que serve ao n1esn10 tempo de 
Provizor, J uiz dos Casan1.tos e dos Resiclios, e de Vesitaclor das suas. 
r grejas. 

D~pois do referido anno de · 1755 tem esta Cap.1ª sido athe ao 
prez.te governaao por 7 Governadores polliticos, alen1 dos Governot
interinos na forma da Socessao· estabellecida por Alvará de 12 de 
Dezen1b1:0 di; 1770. Os nomes <lestes Governadorcs sao os seguintes. 

J oaquitn de lVIello Povoas == Gabriel de Souza Filgue·iras. J oaq.m 
'finoco Vallente -==. M.1 da Ga1na Lobo de .. Almada. Jozé Antonio 
Salgado. Jqzé Joaq.m Victorio da Costa. Manoel Joaquim dos Passos: 

. Que sendo depend~nte do General, e. da Junta da fazenda do Pará . 
aquí administra a Fazenda real, q' he finalizada por hum Dr. Prove
dor. Tem e?ta Capit.n ticlo 3 povoa<;óes em que ten1 residido as Auto-
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ridades inencionadas . Foi a prin1eira a Villa de Javari que a edifi
carao sobre o An1azonas duas legoas abaxo do F orte de Tabatinga. 
Os Padres da Comp.ª denon1inados Jesuitas fundarao a sua Igreja 
que teve por Orago St. Jozé, hoje nao existe, e o sitio en1 que foi 
fundado pela espessura do n1atto 111al se pode assignar. A 2.cta foi ·a 
Villa de Barcellos sobre o Rio Negro, de que adían te farei n1enc;áo :· e 
a 3.ª he hoje a fortaleza da Barra do Rio Negro onde Rezide. o Go
verno. 

Esta Cap.ª possue hum territorio en1 extre1110 fecundo dos Ge'.:. 
neros da prin1eira necessidade -para o uzo da vida, e das drogas as 
111ai.s precisas, e interessantes para o Com111ercio. As suas principaes 
produc;6es sao a Mandioca de que. se. faz a farinha que con1en1 os habi
tantes en1 lugar de Pao. O 111ilho que pradar ele 3 en1 tres n1ezes ·com 
huma fertilidade admiravel; o Arroz, o Algodao de que se vestem a 
inaior parte dos habitantes: O 1' abaco, Caf fé, Cacáo, Cravo, e Cas- -
tanha vulgarm.te chamado do l\1aranháo: a Salsa parrilha, Goaraná 
inassa que o Gentío faz de certas fructas de que se faz hun1 uzo 
quotidiano na America por ser contra a podridáo dos intestinos : Puairi, 
perciosa Casca ele certas Arvores ; Baunilha tan1ben1 f ructa: Piac;aba, 
de que se faze1n as ( ein branca ) Anil, Urucú, Carajurú, tintas excel ... 
lentes ¡ eitas das f olhas de certas arvores que reduzidas a Páo como ·o 
anü, faz~n1 hun1a cor vermelha con10 o sangue; Copaiba Olleo de.stil
lado de certas arvores; Breu, e outras n1uitas tintas, Olleos e Rezina..5, 
alen1 de httn1a en1encidade de Madeiras as mais finas e pintadas de· 
const ( e111 branco) produzidas espontanean1. te nas 111argens ·dos Rios, 
oi1 nos c?ntros dos 111attos. · 

· Abundancia das· pescarias que se fazen1, e se tirao nos diferentes 
l~ios q' retal hao este precioso terreno nao he n1enos inter ( e111 branco) 
Entre os Peixes ele toda a Especie, cujos no111es vareiao inteirani.te das 
conhecidas na Europa, en1 que alguns ten1 n1uita sen1elhan<;a na figura, 
e no sabor, ha dois de disn1arcada grande.za, e pezo de 6 - 8 e mais 
ar robas tal he o chamado Piraricú, e o peixe Boí a que os Espanhoes 
chan1áo Vacca inarinha. Destes se fazen1 salgas ele inilhares de Quin
taes que sustentao a n1aior parte dos habitantes tantf) desta Capit.ª 
con10 o Pará e . ).llatto-grosso. Da sua gordura se fazen1 n1ilhares de 
pottes de n1anteiga, que serve para as luzes e111 lugar de Azeite. Ha 
tan1be111 incrivel abundancia de Tartarugas, de que os ovos se fazen1 
hum se111 numero de pott.es de manteiga, q' nao só serven1 para as 
Luzes, n1as athe para adubos de comidas, e inanjares senda a 1nais 
especial de todas as inanteigas a que se faz das banhas das ref feridas 
1"'artarugas . 

· 'rendo eu fallado da abundancia ·dos habitantes das agoas, he 
hun1a divida deixar ele fal'lar dos 111oraclores dos n1attos e111 qtte se 
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acha ht1111a produc;ao inun1eravel de Cassas, e de infinidade de ani-
111aes. Sem fazer men\ao dos excellentes prados, e1n que se criao, 
e nutre1n tanto anitnaes vacu111, con10 Cavallares ele excellente tama
nho, e robustos. Nos achan1os Veados Corc;as, Rebanhos incalcula
veis de porcos 1nontezes, de espinhos, m.tas t\ntas, Cotias, lVIacacos. 
Guaribas, Capivaras, Perguizes, Pacas, Tatuns, Quatins, todos ani
n1aes quadrupedes cujas carnes sao gostosissin1as e saudaveis. Do 
mesmo nlodo se encontrao etnenciclade de ,.A,.. ves ele toda a grandeza, e 
achniraveis na sua plu111age, no seu nun1ero, nos seus Cantos, nos seus 
bicos, e na variedade das suas cores, resultando daqui t1')do o secon·o 
para o gasto, e para a n1anutenc;ao da vida : 

Quanto ·aos seus habitantes, deve1nos fazer di f f erenc;a entre os j á 
civilizados que habfrao nas 111argens dos Lagos, A •. nviado~, Bahias dos 
grandes Ríos que retalhao toda .. esta Capt.ª. daquelles que e1ntregues 
a n1ais brutal barbaridade habitao no corac;ao dos bosques. Os pri-
1neiros sao ht1111 nlilhao de vezes inais cle1ninutos, que os segundos, 
porquanto en1 algun1as aparic;óes q' se ten1 visto na occas·iáo das suas 
festas, ou ernsaios de exercicio para a Guerra que constante111ente tern 
entre si, se calcula ser un1 ntunero infinito de 111ilhares de Aln1as. 
Esta grande pon;ao do Genero hun1ano~ se devide en1 Nac;óes ou Tri
bus, sen1pre dif ferentes huma das out ras em Iclion1as, e111 Co.s~umes , 
em Armas, en1 Ornatos, en\ signaes que se imprin1e1n na Cara, na 
boca, no peito, nos narizes. nos beic;os, e nas orelhas ; suas festas. 
seus int,ertenimcntos, e seus bailes sao diversos huns dos outros. e de
sonidas sempre, por isso que desde a sua origetn a guerra, e a pilhagr: , 
anda ati¡:>oda entre elles de que resulta centenares de Assasinios, de 
surprezas en1 i\ldeias inteiras, e de Prizioneiros que tratao con1 toda 
indignidade, e Villipendio. 

Eu seria fastedioso e111 extren10' se empreclesse no1near est.as na
<;Ües contenton1e en1 dizer que os praticos do Paiz nao atinao no seu 
numero e só dizem as N a<;óes n1ais grandes en1 q' se achao milhares . 
de hon1ens, n1ulheres e crian<;as: seus non1es sao esquezitos~ e como eu 
<levo fallar da situac;ao dos Povos, e . dos rios e111 que habitao, nesta 
occasiao os intunerarei con1 particolariclacle e exac<;áo. 

1'oclas estas Nac;óes ou sao errantes, ou reziden1 en1 Cazas cujos 
tttos, e paredes sao de páos a pique guar,neciclas de palha de varias 
Palmeiras: Alguns sao Antropóf ogos, con1em assim os hrancos que 
lhe cahen1 nas n1aos, sejao hon1ens ou mulheres, outros come111 sim
plesm.te os homens, e nao of fendem as mulheres q' reserváo para seu 
uzo. Tambe1n ·as mays que paretn 2 filhos julgando nao os poderen1 
crear, escolhem htun, e em companhia dos n1aridos co1nen1 o outro. 
Do 1nes1no n1odo con1en1 as prezioneiras que fazetn nas suas Guerras, 
sussitada, entre huns e outros. As Anuas de que uzao sao en1 regra 
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.;.\reos e flechas q' jogáo con1 prodigiosa destreza ja por eleva<;ao ja en1 
linha retta : as pon tas el estas flechas sao delicadissi1nas e f arpadas; sa.J 
tocadas em certos sun1enos de ervas e leitt de arvores e secas ao Sol ; 
venenozas com ellas n1andao a n1orte a todos os viventes ein q' sao 
en1pregadas, ben1 que dizem e·nes uzá.o de antidatos para nos desco
i1hecidos; tnas isto só no cazo de q. nao ficare111 os bicos das flechas 
cravados nos corpos, q' en1 virtude de sua delicadeza, e pequenas far
pas. n1~l entrao, logo quebrao: o certo he que por n1enor que seja 
a fericla basta só fazer sangue, ·para contare111 seus dias acabados. 
Outras N a<;óes uzao de páos que arren1e<;ao de differentes 1naneiras 
con1 hun1a for<;a en1crivel. Ale111 disto ttzáo tamben1 de huns CanudO'::i 
f or111ado.s de duas pessas ligadas hun1a na outra de cu111prin1ento de: 
4-5 varras, as suas ligaduras sao pintadas ele differentes cores, e 

· betun1adas de certa rezina de arvores que o ar nao pode penetrar 
nestes Canudos pois a que chan1áo Zarabatanas, n1eten1 hun1as peque
nas flexazinhas tan1b~n1 ervadas, e as empelle111 con1 o sopro a hutna 
distpncia pasn1osa, con1 pontaria tan1 ajustada que raras vezes erráo o 
ponto a onde as dirigen1. 

:Nutren1 se or<linaria111.t~ de fructas silvestres de q' abundáo os 
inatto~ e destas fructas tan1be111 fazen1 bebidas, an1assáo-nas, e depoi~ 
d-: férmentadas extilláo-nas etn vazo.s de Barro q. cozem ao Sol, e con1 
elas se en1briagao hon1ens e mulheres; uzáo m.to da Cassa e da 
pesca, ein que sao aun1n1an.te peritos e industriados, e t~:u11ben1 con1en1 
toda a C'osta de anin1aes, se111 excluir os m~smos insettos, por exemplo 
as formigas, e ha tan1be111 alguns q' se nutren1 de páos podres, andáo 
nus sen1 dif feren<;a de ida de, ou sexo, esconde1n pore111 as partes 
pud~ndas, as 111ulheres co111 hun1 tecido de palha do cun1prin1.tº de hun1 
paln10 quadro pouco n1ais ou n1enos, o qual pende de hun1a ligadur~ 
da 111esma palha, que a.s singe pela sintura, matizadas de algun1as n1i
c;angas ou vidriJhos: E os hon1ens atáo as partes genitais con1 huma 
especia de fitta larga, feíta ta1nbem de palha. Ambas estas cob~rturas 
paresse n1ai~ serviren1 de ornato, do que porque conhec;ao as Leys da 
modestia. J untáo-se para coabitarem varáo e f ~mea, ou por que o 
acazo assin1 o dispoen1, e separao-se por vontade de qualquer dos dois. 
Sao governados por Cheffes a q' chatnáo Tuxauas, n1as estes paresse 
nao t,eren1 auctoridad~ algu111a se náo a consultiva. A forc;a destas 
nac;óes, e A uctoridade des tes Tuxauas consiste na n1aior for<;a de 
fan1ilea. que se. lhes agrega. i\ popuia<;áo aldeada, mais culta desta 
Capital pode calcular-se de 15 á 16 tnil aln1as, contados os indeviduo3 
de todas as cores. As suas povoa<;óes sao entao pela n1aior parte 
s1tuadas sobre os rios, sobre as Aricadas, e sobre as Babias, taes sáo 
as que : acabo ele visitá1: no Rio Negro que da · o no1~1e a esta C~pit.'' 
J-f e por esta razao que eu principio a fallar delle em prin1eiro lugar, 

.. 
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relacionando o triste estado e111 que achei suas Villas, seus lugares, 
suas fortalezas, e suas Igrejas. Parecerá incrível 9 que tenho a refe
rir, mas eu juro pelo sagrado habito q' professo, e in \ l erbo Sacerdotis 
q. nao sou entarecido, chamando a todos os q. tem viajado esta parte 
do n1undo, a teste111unha <la veraciclade das n1inhas af i rn1ativas. 

CAPP.0 2.0 

Rio Negro 

líe o Rio Negro ·o 1nais poderoso Vassallo do I1nperaclor dos rios. 
o nosso An1azonas. Vindo con10 fugido da Provincia de Caracas, talvez 
asust~do de se1nelhante non1e. Elle ent¡a nos dominios portugueza n:t 
pon ta da fortaleza de St. J ozé de Maribitanas, a quen1 levando os seus 
muros respeitosan1.te deixa a direita da sua corrente, ott na parte 
austral de suas n1argens: en1requecido <le inuitos graneles r.ios que de 
hun1, e outro lado ven1 a ser seus t.ribütarios; elle ferteliza as terra:; 
desta Capit.1

\ ao espa<;o de 350 legoas, vindo a fazer sua jun<;áo con1 
o poderoso ... A.111azonas .no sitio denon1inado das Lajes, a onde confun 
<lindo snas agoas perd e o no111e. Na altura de 3gs. e 9 n1inutos a;) 
Polo do Su1J co111 direc<;ao do Oeste para Leste quaze parallel~ a do 
-.'\mazonas que fica a direita da sua corrente dessendo-se . pelo ri0 
Neg~o, he o denominado Sitio das Lajes, cuja forte e_mbocaclura por 
htuna estimatliva n1ais ajustada: suas agoas sao pretas, a1naneira da
quellas que en1 ·Portugal se ven1 sahir dos esgotadores dos Logares d :: 
Azeite, e tao den<;as .q' lutando por m.to tempo com as do ~Amazonas. 
a hp1-i1a .grande distancia, se devizáo os Cachóes de agoa preta bara
lhadas Cf)n1 a agoa branca. Este fonnoso Rio he doptado de prayas. 
e 111argens delliciosas; elle he por hum e outro lado bordado de arvo
redos con10 o nosso Rio 1~ejo o he em a Villa de Abrantes etn Por
t1ugal se1npre ver.des, e n1. tº floridas estas arvores off erecem aos olhos 
hun1a continuada Prin1avera. O matiz <leste verde he a<lmiravel, e 
a:leg~·e para o homtn1 · p<;!nsador, q' observa a natureza e1n huma 1nesn1a 
cor adiinitir tanta v.arie<;.lade de verdes. E·stas arvores sao altissitna5 
de hún1a grossura pasn1osa n~s seus pés de que os nacionais esc.a
vando os seus troncos por dentro._ e pouco a pouco al?rindo-os ao fogo 
faz_en1 Enibarca<;oes emteiras que carregao mu itas · arrobas~ -a que os 
nacionacs charriao Canoas. Quantp mais se sobe por este Rio, 1nais s~ 
admira9. estas arvo,res, que rodeadas de ht1n1 d~lgado arbusto, seme
lha1:i,te _ao no:sso vi11te en1 Portugal, elle sobe ao .cume de seus grande:=; 
pa1npanos, e nao . tenclo 111ais a subir pende .para a terra, e mal a . toca 
cria n1ir.es_, e torn~ ~- elevarse, figuran4o desta .sorte os mastros .. de 
tnPi_tas' N áos cercadµs cle s.uas exarcias, cha111ao os N acionaes a esta 
qual~dade de 1\_r~qst10.s Cippó. En1 outros sitios figurass~ a vista hun1 
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n1uro bt1stante alto · vestido de verde con10 a nossa Era; que veste as. 
paredes em 1nuitas Cazas de Campo em Lisboa, e na Provincia do· 
Alem Tejo, e desta sorte este continüado Bosque se torna intransivel 

No:. seus Cent.ros ha emen<;a Cassa de que já fiz men<;ao, seja 
ella quadrupecle ou volatil, mas tambem ha muitos on<;as de dismar
cada grandeza, e ;n1uitas Cobras de veneno o 1nais mortífero se1npre 
promptas a devorar o homen1 que se atreve, a penetrar setts domicilios· 
siienciosos ; assün mesn10 elles · sao viollados pelos N acionaes que ves
tidos de Couro, e ar.mados de facóes semelhantes aos 'fra<;ados dos 
()f ficiacs inferiores do nosso E'xercito, elles vao a troco do seu diver
tin1entp, ou do seu interesse afrontar a 1norte. O Rio tamb'e1n he 
abundantam.te de n1uitas aves aquarias, inteiran1.tº tlesconhecidas na 
Europa. pela sua grandeza, pela sua plumagé, e pelo seus no111es. 
Alem <lestes .tem intiitos Patos; ·e de n1ttitas qualidades, pore1n sún1-
mam.1e rlesconfiados, e ariscos, e por isso def fiéultosos de n1atar. · 

').. J • 1 • 

Eu já falleí en1 geral das pescarias dos Ríos, es~ he bastante 
fertif, n1as nunéa con10 o Amazonas. Tem tambero p~ixes Bois, ott 
Vacas marinhas ; sua figura he monstruosa, mas a Cabessa, olhos e 
beic;os, sáo ]ustam.te como ~e hum boi; ná<? tem orelhas nen1 pontas, 
má¡ nutre se de htul:1a qualidade de_ herva chamada Capim semelhante 
a folha. da Sevada da Europa antes de espigar aqual nasce dentro da 

. . .. . . ' 
~goa junto as barreiras do .Rio; pescao se com harpóés, que logo qu~ 
se ·crav~o, largáo o cabo; ficando o ferro prezo a hun1a robusta linha 
de mui~a.s varras q' he a4ad3: a pequenas Canoas fabricadas par.a este 
.fim ;. como este _peixe d_e pell~ es~ura anda .. co_n1 a cabe<;a baixa, e ') 
10111bo· lhe he superior, he facil serem harpuados, e finda que sejfio, 
elfes parte111 levandÓ a Canoa atras de si hun1 botn espa<;o, findo o qual, 
ficáo es111orecidos sem tentarem segunda carreira: ,.fen1 tamben1 este 
Rio nas suas aguas o grande Peixe Pirarucú, de excellente gosto, de 
linda esca111a e n1uito saudaV.el. Te111 Surubin1, Filhotes, Piraiba; Tu
conaré e outros muitos grandes, porem os n1ai.s delles, de cabe<;a 
1nonstruosa e f eias. -Ha, tatflb~n1 neste rio o cellebre peixe por n0n1e 
Piraqué, nome que lhe dáo os nacionaes. a quem o.s sabios conhecen1 
pelG nome de Termolges; he semelhante a huma grande Her.as do3 
no.ssos Rios de Por~ugal, particularn1.te no Mondego e1n O:>itnbra, .:i 

on~e chamáo J ugióes sua pesca he n1ui perigoza, porque ningue111 p9de 
tocala se111 ficar peralizado por n1. to ten1po. Tal. he a sua electriciclacle 
~le que ten1 resultado muitas Infelicidades e mort,es ;_ de or<linario ª" 
~~tas residencias sao ªº pé de grandes pedras, já quaze conhecidas 
pelos pescadores. i\lem <leste temivel habitante, te1n outros nao µienos . 
perig()so~ : 1"en1 Arveia, nlui se1nelhante a dos nossos 111ares Luzitan9s .. 
cujo fer.dio que ten1 na cauda he tao venenoso q' mat.:i con1 dore~ . ":~ 
1-i~ajs insupor,~a~e:iiS; _Í?em qu~ $e ,c_onhece jé\ o ~eu Antedato ,sendo apli-

.. 
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cado a tempo, tal he a deno111inada Fa va de St. Ignacio que rellada 
en1 pó, e desf e ita en1 agoa tepida ton1ando-se em pequenas por<;óes, 
1nodefica as dores, e rebate a enfla1nma<;ao. Tem o atrai<;oado ]acaré 
n1onst1ro horrivel de.s1narcado em grandeza a for<;as, e quadrupede t

A1nphibio; do nieio do Rio elle costu111a levantar sua cabe<;a inf orine, 
e observando-se nas margens na etn que elle seve a sua voracidade, 
profunda-.se, e con1 a pontaria mais bem deregada, elle ve1n por baixo 
da agoa f azer a sua prez a, sua bocea he grandissima e rasgada, nos 
lados arn1ada de tres ordens de dentes agodissimos e ref orc;ados, de 
sorte que fazendo preza dificiln1.te se escapa com vida, e quando isto 
sosseda o n1ernbro e1n que pegou sempre o quebra, quando o nao 
1notille co1n a mais doloroza amputac;ao. Nao sao só estes n1ortiferos 
ani111aes que o Rio Negro nutre en1 suas agoas. A cituac;ao local que 
regao .su as corren tes, faz que ellas-- inunden1 infinitas planicias ; he 
aqui que se criao Cobras da grossura de huma grande arvore, e de 
1nuitas varras de compri<lo a que os Nacionaes chamao Cycurijú; 
nao sao venenozas, porem todo o vivente que ellas podem alcanc;ar 
con1 sua cauda fatal, encontra na sua bocea a destruic;ao e a n1orte; 
con10 he An1fibia ella transmigra pelos Citios que lhe apraz, e desta 
sorte tem ~irado a vida a muitos homens, q' ou na pesca ou no banho 
se diverten1. I!a tambem em algumas prayas <leste ~io hun1 peq.ueno 
Peixe chatnado p ~los Nac.es Candirú he summam.te dellicado e agudo 
en1 sua cabessa, e dentes q' cortáo co1no hun1a lanceta. A sua n1al
dade consiste em procurar a Oretra de qualquer vivente racional ou 
inracional de hum ou de outro sexo que pilha na agoa talvez atrahido 
do cheiro da Orina, se elle se entroduz, como nao pode recuar por 
sua pelle ser viscosa, sin1 111orrem, 1nas a opera<;ao he dolorosissin1a, 
e alguns Entes de hu111a e de outra especie ten1 acabado seus dias. 

PARAGRAFFO . L 

Fortaleza da Barra do Rio Negro Capital desta- Capita11ia 

Sabidas pois estas particolaridades q' acabo de referir, o Rio 
Negro desde a sua embocadura no Amazonas a 6 horas de jornada 
pouco 1nai~ ou menos segundo os ventos ou a forc;a de remos, o pri
n1eiro povo que se encontra, he a Fortaleza cha1nada da Barra, ella 
fica na margen1 au~tral, oµ para ·'.todos ':eµtenclerem ·_a rliteita <leste Rio 
sobindo sua corrente. Habitada prin1eira1n.te pelas Nac;óes de Manibú, 
Baré, e Passé, cujas gentes forao domesticados pelos Religiosos Carme
litanos Calc;ados, a sua situac;ao he elegante, e sobranceira ao Rio, cujas 

~ • ' # ' "' • - ~ 1 .f '/' r 

agoas lavao suas mural11as, é' 'facf' paéifiéas . qüe na noite . n1ais .serena,-
náo se escuta o rogido de suas correntes; muito lavado dos Ates ell<::. 
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nao te1n conhecido 111olestias contagiosas, he rodeada de pequenos ria
xos ele agoas cristalinas, e po<lia ser hun1a grande povoa<;ao se tivess':"! 
1nais Policía, e se os Governadores todos f osse111 co1no o grande Gan1a, 
en1 1814 a sua popula<;áo era de 166 fogos, hoje· conta arruados 232. 

Referinclo n1e ao q' ja disse desta Povoa<;ao, acrescento que ella 
he ornada de hu1na R.ibeira ein que se f azem a concertao as Canoas, e 
Batellóes do Estado, tendo todos os utencilios para este f itn; seus 
Edificios boje iinperiaes sao ( en1 branco) soffriveis, assiin elles todos 
fosse111 cobertos de telha, suas fabricas de panno de AJgodáo, Ollaria, 
e de An1arras de Piassaba hun1 pouco atenuadas, hoje váo progre
dindo ; para 111ilhorar do Hospital q'. está 111. to arruinado, vai a con
duir.-se hun1 novo; te111 excellentes Armazens da Fazenda, das Armas, 
seus pertence~ e de polvera todos cobertos de telha todos novos . No 
recinto en1 q' ha 11 pequenas ruas, e hu111a pra<;a quadrada, já se con.
tao seus Edificios nobres outros se váo edificando ta111be1n cobertos de 
telha, pore111 o chan1ado palacio do Gvverno, a Secretaria da Provedo-

t \·" ' 1 r 

ria, e o · aquartelarnen:to · 111ilitar. cobertos de palha an1eassao roinas e 
tudo está sogeito a hu111 incendio, de q' ten1 havido já dais be111 desas
trosos. Seu porto he ·frequentado de todas as E1nbarca<;óes q. soben1 e 
desse¡¡t desta Capitanía, ten1 mui excellentes Ancoradores para se a1n
parare111 das Ten1pestades; ha hun1a boa r'odá de negociantes ben1 esta
belecidos e acreditados ; no seu tern10 conserva hun1a boa por<;áo de 
Sitios admiraveis e productivos de Algodao, Caéáo, Caffé, lVIandioca, e 
varios fructos, e he hun1a pena que estes lavradores nao tenhao bra~os 
para aun1entaren1 a sua agricultura. Con10 os pritneiros Descobridores 
<leste Rio por hum principio de seguran<;a faziáo naquelles pontos q' lhe 
pareciáo mais agradaveis, e deffes.os, suas fortalezas a sombra da~ 
quaes se amparassem de hum golpe de mao da Gentillidade ; . f oi aqu1 
q' elles fazendo huma grande Caza q' ainda hoje existe coberta de 
telha, e cercada de hun1 bon1 111uro de pedra e cal, a este re ( em bran
ca) pois deráo o non1e de Fortaleza. Ella he hun1 quadrado quaze per
feito suas paredes posto q: bastante grossas, mas de altura de 2 ho-
111ens pouco nlais ou 1nenos, náo te111 o n1enor signa! de Cachoeiras 
para o uso de fogo de Artilharia, hu111 poco sobranceira a Povoa«;ao 
ten1 toda a capacidad e de as ter, e ser arrada pelo lado da terra de hun1 
botn fosso, nada poren1 paresse q' existio, e estas mesmas muralhas já 
abertas por dois lados nao asignao a entrada de sua porta principal ; 
clivisass~ com · tudo seu bordao na muralha n1as infor111e e arruinado: 
nao tem vestigios de q . houvesse ali hun1a Guarita, e a esta roda de 
paredes se chama a Fortaleza de que falla Mr. de Condamine pag. 65 
do seu Diario, a onde diz q. a Fortaleza q. def ende o rio está no passo 
111ais estreito do 111esmo Rio cuja largura achara ser nest~ ·parte 2 :886 
varas Castelhanas, no que se enganou pois q . neste ponto te1n o rio 
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1nais largura do que úa sua entrada do i\1nazonas . . Esta pois deno
minada Fortaleza estava destituida de ArtÍ'Íharia, e a apenas contava 
pessas, 2 de Bronze do qt\alibre D 1, e duas de ferro de qualibre de 3, 
estas estaVáo montadas en1 huns Carros que se nao podiáo mover poi· 
velhos e quebrados, os seus reparos eráo huns paus espetados no chao 
a que estaváo prezo.s quando se criao. dar algumas salvas. A Revol
lu<;ap de Ca1netá fez q' este ·Governo provizorio tomando todas as 
inedidas de defeza n1elhorasse neste ponto, fazendo vir varias pessas 
abandonadas em Barcellos, q' fez montar, e por em ac<;áo de cortar 
de At:identes. 

Alem do q. di to f ica, está.o aquí algurnas Pra<;as destacadas dos 
Regi111entos de Linha do Pará, cujo numero se nao pode assignar 
perfeita111.t"' pelas suas Descri<;óes, e em vir~ude do q. raras vezes 
cleixao de ·servir as Pra<;as de 2~ª Linha q' aqui ha· Este corpo de 
l\.1ilicianos está indess.eplinado ao ponto de nao saberern os Soldados 
perfeitan1.t~ por a arn1a ao hon1bro, e q' ,quando quérem de fogo fog1-
ren1 corn a cara ; pore1n. estao com toda a activídade exercitando-se. 
Em toda esta Cap.¡ª só existem tres officiaes dest~ Corpo q' nao t~ 
thé áo presente em q' esta escrevo Livro 1ne~tre, e cóm isto digo tudo. 
bs <litos of ficíaes sao os seguintes. · ·· · _; . 

Fr.ancisco Ricardo Zany Tenente Coronel. Antpnio da Silv~ ~ravel
i·o, Capitao. Bonifacio .Juáo ele Azevedo, Tenente . . Todos os mais 
of fidaes estao fora desta Capit.nla desfructando as honras q' lhe d~l.°o 
~uas Patentes, sem ao nlenos conhecerem suas Com.panhias, nem os 
.Soldados saberem, quen1 sao seus Superiores, porque . nuncá huns se 
avistaran1 cqrn os out ros. . , . ~1 · • , 

·. J á eu dls·se q~ ·.as Relligi.osos C-armelbtanós calc;ados foráo aquel
les q' primeiro fizerao · conhecer as· Nac;oes Manibá, Baré e Passé 
habitant1és <leste territorio: a Religiao .. Catholica Romana, estes P. P.es 
edificaráo hun1a Igreja no mesmo Citio em q' hoje está porem arrui
nando-se o incon1paravel Governad0r Manoel da Gama Lobo de Al-
111ada., a rendefficou, ·e an1pliou a o ponto :'e111 que hoje se ·conserva; seu 
Orago he Nossa Snr.J1 da Conceic;ao ¡ ao dito Governadoi:- . <leve· ·este 
T·~n1plo o ser todo .forrado de madeira no seu tecto, e estar coberto de 
telha ;· ·elle foi queh1 deo a Pia Bauptismal de pedra· marmore muit-0 
ben1?feita-, ·o Lavatorio da sacristía do. mesn10 n1annore; emgrandesS'eo 
esta · Sacristía de hum excellentes Caxóes de bellissima n1adeira, foi 
elle que111 déo a Snr P hun1a Coro.a · de Oü~o, ñuma Costodia de prata 
dourada rodeacla ·de .rropazi~g, . ·hiu:iia An1bola; Vazos de prata para os 
S. tos Olle0s;- Concha de .pr.áta para 11~s ·liauptismos, hum prezioso Tri
bollo ,e N avet.1. .. de prata , e1n sun1ma o q'-' ha bom nes-ta Igre ja elle f oi 
o· <lonatorio ·111as· a ·sua 1norte '.cobrio de lutto esta parrochia, e ainda· 
hbje chora a s~a ·. falta. Este E-dificio he muito bem construido ·cle 
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l\1adeiras da primeira Ley, tem hun1 bem arranjado Trono, e hurna 
bella 1'ribuna sobre o Altar mor, a ond~ está collocada debaixo ele 
hum Doce! huma perfeita in1age111 da Snr.ª da Concei<;ao; tr-111 duas 
Tribunas collateraes, hutna para o Governo ·outra para a lVIuzica; 
tem hu1n bello gradan1ertto e dois Confissionarios ele optin1a Madefra, 
dois Pulpitos, oito J anellas que rodeiao este edificio em boa Semetria; 
distante da Igreja 4 varras do lado da Ep: tetn hun1a pequena Torre 
con1 hun1 pequeno sino, 1nas de boa Yoz, 2 Garridas das quaes hun1a 
e.st.á quebrada e prezentem.te tanto a Tora como a pared~ principal da 
Cappella mor, inuito arruinada, ben:1 q' co1n pron1essa do Governo de 
tu<lo se consertar. Em 25 de Novembro de 1821, em que ton1ei poss~ 
des ta Igreja atlen1 do que fica ref ferido hu1na só .c\lva, hum Amito só 
nao havia q' nao fosse cheio de huracos. Outros tanto encontrei en1 
4 Cazulas Rocha, Branca, e111carnada, e Verde, porque preta nao há; 
hurna destas q' he branca chatnacla rica te111 hun1 frontal innao, q' huma 
Devota off receo a Snr.ª egualn1.te estpa atruinada e o Frontal he o 
unico q' ha nesta Igreja. A Sacristia nao tinha hun1a Toalha - de 
Lav<!:torio q' nao fosse hiuna Rede de. pesca, os. Extrac'los q'vesti5=o o 
povarnento da Igreja feitos pello grande Gan1a, est¡avao podres, e hú1na 
taboa nao ha.via pegada a outra, nao se contava hu.in só Guartinado, 
porque desde o Catholi~o Gama nenhum Governo lhe in1pohoú a 
Igreja. / \ Snr.ª tinha hum só ~1lanto de Seda. azul, q' o 111es1no Gan1a 
lhe off reseu, 111as esta va n1. to velho e inclessente, e só o Altar t~nha 
algunas Toalhas em bom uzo. O Sacrario nao tinha hun1 '.P~yíÍh5.o 
asseado, e neste triste estado estava reduzida hu111a Igreja a fa~.se, dos, 
Snr.es Governadores, e Governos· inter~nos. O ( éin branco) na9. :tén1 

. 'I ' j 

residenzia para morar, ou ha de c·o1nprar cazas ou alugallos ou ha de 
' . ' , .. 

hir dormir para alguma canq_a .velha; porque a · ~aza de Resiclenc~a ~q' fhe 
fez o Garna ardeu, e nao se tracto u de f azer out¡ra, nem inais se ·a~ü a 
Igreja o mais pequeno guizamento, tal foi o po.t1co -cÁzo qúe se fei 
das ·ordens dadas a este respeito, e da confissaó q' ultin1arn~ie fet S. lVI. 
o Snr. Rey D. Juao 6.0 no seu Regio decreto de t6 de Abril de· . .'. 
que principia va tendo sido cedida por Bullas pontificiaés aos Snrs. 
Reys rneus prodecessores a -recep<;ao do Dizinio ·das prodttc<;óes do 
Brazil como encargo de prover a sustenta<;ao das Parrochias e Bispos1 

de concorrer ·para a· constru<;áo das Igrejas Parrothiaes, e de suprir 
en1 Ornamentos, · e- Alfaias necessarias· ao Culto Divino ao q' d~sde a 
mais remota anteguidade era por clireito divino e Ecclesiasticb desti
nada, esta presta<;áo, ·e sendo chegado ao 1neu Real conhecin1. to os 
gravissin1os in ( etn branco). Feliz1nente esta Igreja já ten1 . Roupa 
branca, e toda nova para as Fun<;óes sagradas en1 suficiente nu1ner-0, 
o Sacrario ja tem dois Pavilhoes ·ricos, a Snr·ª já conta dois 1nantos 
tao . bem neos. dois Doceis. de ·seda·· e l:ndo . de esn10Has; Derab-n1e 
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' 
111ais para esta sagrada I1nage1n huns brincos e Rodeados de oiro con1 

.. Diamantes prezo a hum cordao táobem de oiro, outro par de brincos 
el~ prat.a cotn pedras brancas, e 111ais hum Collar de oiro com hun1 
Cora<;ao de filagrama, -os Estrados da .Igreja estao feítos de novo; 
a Pia Bauptis111al a ponto de cahir ser ( e111 branco) de hun1 bon1 gra
dan1. to - Todas as Janellas, Tribunas, Pulpitos e Altar ten1 seus Cor
tinados novos; Te1n hu111 bom Reallejo que supre o orgáo na festivi
dade que só elle in1portou en1 oitenta inil reis; 111as tudo isto feíto · de 
esn1ollas, a 111inha custa e da pobre fabrica, sen1 o Governo nada desse, 
porque a tudo se diz nao ha. O estado desgra<;ado desta Igreja por 
falta de ornan1entos co1no já disse, consequencia infalivel do poúco cazo 
dos Governos que aqui ten1 havido a inuitos dos quaes eu 111es1110 1nos
trei as Vestes sagradas no estado que digo, he a prhneira prova da ver
dade con10 que vou a f aliar da la111eHtavel decadencia em que achei e 
vi as Igrejas da Capitanía, porqu~ se esta a fasse do Governo ten1 
sido assin1 tractado, q' foráo aquellas q' se a~hao t~o dis~ª!lÍ.~. e sen1 
parroclius. ·Foi pois o dia 10 de J ulho de 1823, con1 q' prinéipiei a 
sobir o Río Negro, C0111 seis hon1ens de ren1os, hun1 piloto, e hun1 111eu 
Creado, deixando en1 meu lugar o R.tto Joao Mog.ª Pican<;o Vigario do 
lugar d~ .i\yráo, nao n1e demorei en1 parte alguma e cheguei ao referido 
lugar no día 15 do n1esn10 n1ez; nes!a ( en1 branco) jornada deix.¡ a 
direita o'"Siti'o 'de Tarufr1á, onde antigl11. te houve hunía Povoa<;ao de 

~ Gentios <leste non1e, e da na<;áo Aruaqui, disse que esta Na<;áo tendo 
\) ~ en1 guerra acabado a Na<;ao T~ru111á, os da Na<;ao Aruaqui foráo fun

dar Ayrao catequizadas pelos Religiosos Cannelitas cal<;ados ta111bem 
deixei a minha direita o Rio Anna-rena, tributario do R. Negro, a que 
os brancos chan1áo Anna .. vilhena. Suas agoas sao pretas, e fazendo .a 
sua jun<;áo con1 o R. Negro, a1nbos formao Ilhas de inuita exten<;ao 
e tantos c ( en1 branca) q. be111 se pode . assignar o proprio Jeito do 
H.. Negro, cu jos grandes Canaes da largura do nosso R. 1'ejo en1 é1: 

villa de 'fancos etn Portugal, juntando-se fonnao Bahias e Arocadas 
de 4 e 6 legoas de largura. 

4 leg: abaixo do Ayráo sobre o lado esquerélo, eu passei pelo ce,.. 
lebre Sit,io da ponta das pedras ;· nestas se ohservao n1uitas raridades, 
entre as quaes he o feitio de hun1a pequena Igreja com portas, janeUas. 
duas Torres, a porta principa, hun1 Z~n1borio e tnais algtunas figuras. 
Nao posso pefsüaclirme q. a b2lla sin1etria que ali veiu se ja natural, e 
só efeito do choque q. ali fazen1 as agoas, penso q. ali ha n1uito 
artef icio e q. o Gen ti o n1ui habil para executar o que ve, nestas peclras 
flexiveis con1 qualquer instrun1ent~ de ferro isto fizesse, a q. os N.a
ciqnaes chan1áo o sitio da Igrejinha. 'Tanto o Rio Anna v.ilhena co1110 
os .. riaxos q. o cércáo por este' lado, e a q. os Na.e.es chati1ao ·Ca:iiu111an, 
i\lapucova e \7ourivan, sao habitados da Na<;áo A.ruaquis: Esta Na<;áo 
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Otl Tribu nao ten1 signaes, ou disformidades, industriaes, en1 regra 
todos andáo nús, e as lVIulheres en1feitáo se com huma fita tecida de
palha q. ellas juntáo das cores q. querem nos brac;os, em baixo do · 
sovaco, nos pulsos e nas pernas por sima, e abaixo do juelho, do mesmo 
n1odo enfeit.áo os seus filhos q. trazem ao peito; os homens uzao de 
arco e flexa e lan<;as · ervadas, dizem q. ainda boje con1en1 carne 
hu111ana n1as q. is to só o praticáo con1 os prezioneiros q. fazem das 
na<;oes inen1igas. 

PARAGRAFFO 2.0 

Povoarao de Ayriio 

Sobranceira ao Río Negro ao lado esquerdo da sua sobida, ot1 
n1argen1 austral deste Rio a sua situac;ao he levada dos Ares, e livre 
por todos os lados de Pantanos, que a experiencia tem mostrado tra
zen1 se1npre cotnsigo a tnorte. Conta 11 fogos - 2 Ruas cheias de 
inatto - hun1 juiz e .seu Alcaide unicas pessoas que habitam. 11 Cazas 
cobertas de palha, quase cahidas. A Igreja meia cahida - o seu 
Orago St. Ellias. O Parrocho cabido. Antiga1n. te fabricavase e fiava 
se algodáo pelo Armazem real. Desde Ayráo the Moura ve1n 2 Ríos 
na n1argen1 Austral - l. r jan. 2.d ha Gentíos, agua he preta, oleo Co-

. palfyba e salsa, na 1narge1n do Norte he o Rio J oguapai cotn agoa 
branca, tem Gentíos Ar;¡f qui. 

I '(jv 
v· ille de ]l,f oura 

-a esquerda subindo o Rio Negro. Os priineiros 111oradores cathequi-
zados pelos religiosos Cannelitas cal<;ados forao as nac;óes Maccáo, e> 

Carajai, Cuevana e J un1á, situac;ao nao das 1nelhores por ser urna ' 
parte pantanozo, ha 3 f ogos (antes 1 :800 f ogos) e hun1a fabrica de 
fiar ... i\.lgodao. 

Orago St Ritta de Cassia. 

sahio S agosto - 8 <lo ines1no 111ez a Cravoeiro, Ilhas e grades Ane
cadas. Babias, o rio he temivel pela largura, seus Bachios he pelas 
n1u\tas pedras que no meio de suas Correntes offrecia a vista. 2.0 dia 
da jornada passei pelo celebre Rio branco, ten1 agoas cristallinas, elle 
faz a sua ( em branco) na 1narge1n do Norte e desagoa no R. Negro 
por tres grandes boceas devididas por 2 Ilhas 

Cra·voeú·o (Povoac;ao) 

Salutífero, na marge1n austral ou a esquerda sobindo, os t.ros fun
dadores foráo das Nac;oes Manáo, Parava-ana, lVIoranacu-acena. 
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Igr:ja Orago St .AJberto - Povoac;ao ten1 huma Rua larga e con1-
pricl~, contava algun1 dia 320 fogos, hoje 22 - cahidos e deshabitados, 

· h~vi"a fabrica de trocer algodao do ten1po do Gama. nu111erarios nao 
ha - 111uitos ~i ( en1 branco) pequenos insectos com azas. 

14 de Agosto, 4 Jegoas de Cravoeiro o Rio Coberi na margem 
aust,.ral ten1 agoa branca - 2 di(!s de viagem ate ao Povo d: Poiares, 
foi habitada da Na<;áo Cavau-ri-cena destruida em guerra boje a Na
<;áo Carajai, 111uito Cacáo, Pusheri, Breu, Copahyba. 

Povoa~ao de Poyares ( 16 de Agosto) 

Na n1arge111 austral, esquerda subindo lindissima situa<;áo. As 
Kac;oes ~1anáu Baré e Passé foráo os seus fundadores antiga.m.te 1830 
fogos e 1500 Arcas ou hon1ens capaz pela guerra. hoje 9 cazas cahidas, 
os habitantes nv)rao nos seus Sitios ~2 - 3 días de jornada distantes. 

Algodao - 1'abaco - l\1andioca, Castanheiras - · gaclo vacum puro ,-
só o Juiz e l\t[eirinho 1noráo nes14-:i.s villas -
Igreja St Angelo 
sahio 21 Agosto, chegou 22 na T.7ilfa de Barcellos. • 
Esta villa foi edificada pelas Na<;óes Manaos, Baré e Payanai. forn1a 2 
collinas separada por hu1na bella ponta podre de :rv1adeira - hu1n 
comprido palacio em que residiáo o Governador, o Vig.r geral, e o 
Dr. Ouvidor está reduzida a matto. 
hun1 quartelh-:n1anto para hum Regitn.tº te1n a sorte do Palacio o . 
Palacette ou Hospicio dos Carn1elitas, - hu111 grande ( em branco) 
Real, huna Fabrica de panno de Algodao, hun1a famoza ollaria desap
pa.recedio, foi de 4 :600 fogos hoje 22. 
(está na n1arge111 austral) orago N . Sra. da Conceic;áo. 
l. ro Sete1nbro de Barcellos, cheguei 3 Set: a Moreira f oi creado pelos 
Carmelitas cal<;ados os Indios 11anau e Baré f ora o Missionados, está 
situado na marg : austral a hun1a planicie - plantou-se Algod : Tabaco 
e Anil, hoje nada . foi de 1700 fogos, hoje só ha dais capazes de se 
111orarem. 
de Moreira 9 Sete1nb : e día 11 a Thomar passei o Rio Varéra que 
desagos na marg: austral do Rio Negro, foi habitado pelos Manau 
cujas populozas Aldeias principiande <leste Rio, occuparao huma e 
outra margen1 do Río Negro, e dos Ríos que lhe eráo collatraes. athé 
a ponta inferior da iíha T imaxi, fronteira a barra do Rio Chivará. 
Os ~1anáos foráo poderosos e igualmente valentes, e muito inclinados 
ao Vicio da Antropofagia. Admirein1e que esta Na<;áo barbara tivesse 
ideias dos principios dos Manicheos, n1as he certo que elles adm-=ttiáo 
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dois Deozcs - hum chamado Mavari, que era o Autor de todo o bem, 
e -o outro por non1e Sarava. que era Auctor de todo o 1nal. Thomar 
1 n1arg: austral. D. Jozé 1.0 deu foral de villa, hoj ~ 13 fagos antes 
7&0. . desappere~o os edificios, ainda grandes larangaes, Algodao, 
Ca,cáo, Pinheir ... Piassaba, Mandioca - hoje nao da o dizitno dos 
<lizimos, Orago N . S. do Roiario. . 
Sahi de 'fhomar 15 Set: p.ª lugar ele Lama == longa cheguei no mes1110 
q'.a, foi fundado pelos Manau, Baré, e Baniba. 111arg : austral - de
f ron,t ~ huma ilha. -(350 fogos), boje 13 -
Orago St J ozé. 
17 Sept: de l,a1na longa 19 a St Izabel- l\1orro Javan1i a·esquer<la 
da· sobida <lo rio, na sua raiz he a primeira Caxoeira passa-se a Sirga, 
2.ª Caohoeira perto de St Izabel, esta Povoa~ao he a seg.elª que fica a 

• direita, vé-se de long~; edificado pelos Indios V aupé - (2000 fogos) 
boje 19 fog: havia fabrica de Anil. Sahi 23 Sete111b : 24 Set: Povoa~ao 
d~ Boa Vista, a esquerda,. da sobida, fundadores os Incl: i\i1apuri e Jvla 
( em branco) ( 300 fogos ) (hoje 18. Orago N.S. da Saude. 

·24 Set de Boa Vista - 25 a Castanheiro novo, prossimo a esta Povoa
<;ao ha a 3.ª Caxoeira, <;l.escarrg: puchava a ( e111 branco) fabrica de 
Anil perdida - est~ a direita a sobida do Rio - fundadores Ind: Ma- I 
puri, ~are, 1-'I ( e1n branco) ( 790 fogos) hoj e 11. Orago St Antonio ~ 
ele Lisboa 
25 Set : de Castanheiro -. 26 a Povoac: de N.S. do Car1110 - a 
ciireita sobindo - grande Bahi~ na frente - Neste Porto a 4.ª Ca
xocira - fundad Pichuna que pintáo a Cara d~ preto athe aos Olhos. 
Orago N. S. do Canno (3<X> fog) hoje 7. (antes Cat~pos: plantados 
de anil desde St Izabel até Marabitan por orde111 do Ga1na) . 
2'7 Set . de N.S. do Canno, fui atravessar a boca do Rio Caboris a. 
direita da Sobida do R. Neg.0 

- agoas brancas, na embocadura <leste 
Rio a Povoa~áo das Caldas - ( 400 fog) N.S. das Caldas Orago) 
hoje s~n1 Igreja - sem povo. (Ca.stanheiro St Canno tambe111 se111 
Igreja) --- · · 
S.ª Caxoeira - 6.ª Caxoeira ao Porto da Sra de Loretto a n1ais pe
rigoza - Povoa: da Sra do Loretto, esquerdo, fund: Mapure Bare, l\tf 
( em branco) (700 fog) hoje 9 - sen1 Igreja e outros Estabeleci
n1entos cabidos - 28 Set: Ca pella de N. Sra. do Socorro - a direita 
- mes1no dia (28) a Povoac: St Jozé, fund. Baré 800 fog: hoje 16 
a direita da sobida - grande Enseada -
Povoac: ele Castanheiro velho e Can1unde assima deste Povc 
7.ª Caxoeira descarregado -. nada existe n1ais da PovOé\C: teve pot' 
Orago St Antonio de Lisboa, (a direita) - (300 fog) 
Con1unde a: esquerda teve 400 fog : Orago St J oáo N opo1nuceno -
hoje mais nada - 29 Set"C111b. da Povoa<;: de St Jose - . a Povoa. de 
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St Pedro a esquerda da sobida, f und: Ind: Bare, l\.1apuri, Auneri. 
600 fog) hoj e 10. -- Povoa<;. de Ca1nanau - 30 Set: fund: Bare -
a direita - 390 f og: hoje 7. Orage St Bernardo - Igreja nao existe, 
na entrada <leste Porto a 8·ª Caxoeir. chamado Cojuby. poco n1ais 
asima 9.ª Cax: chamado das furnas . - as 2 descareg~o . . 30 Set: 
Povoa<;: N. Sra da N azareth da Curiana. fund. pelos Ind :· ~![epuri, 
i\yrini, Baré, l\1a-ay. (a direita (sobindo-800 fog: hoje 6 fog
Orag. N.S. da Nazareth Igreja destruida 30 Set:. a noite Fortaieza 
de St Gabriel da Caxoeira - Fortalesa .n'huma Rocha viva, a clireita. 
16 Canhoeiras sobre o Rio - 5 pessas de ferro, 3 Ga1•itas-cobei·t de· 
telha, nao t~n1 fossas nen1 Esplanadas - forao inuitos n1oraclores a 
roda da fortal - e de fronte 1300 Arcos) hoje 20 fogos. fund . Ind. 
Baré, Orago St Gabriel n1uitos Cap: arrodáo esta fortaleza, o Porto 
chamad. Praya grande ha itma Cax.ª cha1nada Orocohu, Debaixo da 
fortaleza outra, passa por hu1na graganta 111uito apertada. 
2 Out. Sahi da fortaleza - passei a Povoa. de St 1V1iguel el~ Iparanna, 
a direita funcl. Baré, 700 fog: hoje 4. (Igreja nada) esta 15 Cax. 
chan1: Caldeirao descareg: 14.ª cax: Paredáo: 

Povoa. de St Barbara. a direita, fund, Ind. Mariba, Igr: arruinada -
450· fog) boje l.Q perto 15.ª Cax.ª Caranguejo - sahi 4 out: passei 
pela Povoa. de St Joaquim de Coanna na en1bocadura <lo rio 0uapé 
vVaupes na inarg. esquercla fund. lnd: vVaupe ( Otl V aupé) e Coonana, 
habitáo o Rio V aupé as N ac : Manaos, Bare, Tariana - . 3 :000 fog: 
hoje 11. Igr. nada Ind: Vaupé gr. Nac. 111. to be1n fornidas (Boa vista 
Povoa: da Sra . St Anna. 5 de Out: a clireita. Ind: 1\1aniba. 290 fog~ 
hoje 9. Igr: se1n cruz. I .. ugar · St Felippe a esquerda - fund. Incl. 
l\!Ianiba, Igr: cahida. 320 f og. · hoje 4. 
Povoa<;. de K. S. da Guia - 6 Out: Ind: Manibas - 600 fog: hoje 
8 fog. 16.ª Caxoeira no seu porto - N.S. da Guia fica quazi na foz 
do Rio I<;ana .. te111 Incl: Ban,iba, Cana. Tintana, Varequ~na, Tan1agari. 
7 Out: Povoa: de St Juá~ Baptista de Mabe. n1arg,. direita. 
Ind. Baniba. 480 fog. hoje 2. Igr. n~d. mais senáo o lugar -
7 Out. Povoa: St. Marcellino, esquerda - Ind: Mariba. 400 fog. 
hoj. 6 abandonados, Povoa: fica na foz do fa111oso Rio Chiché, f un
dadorio do H .. Negro. este caudelozo Río tem Indios Mariba, Cha-· 
puen1a, \ ! araquena. Mendo e outros; Oiiché 
8 outr; Forte de St Jozé de Marabitana. Se a fortaleza de St Gabrieí 
da Caxoeira está nas tennas de hun1a duzia de homens a rendere1u 
de hum golpe de máo, esta está tal que quatro ou 6 lhe poderao f azer 
o mesmo 
Do forte Espanhol St Carlos ate ivlarabit: pode se chegar em 12 horas. 
na rnarg, esquerda e111 hun1a ponta ele terra ern 20 '-22 e 29 de lat. 
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Boreal ( en1 branco) a banda Espanh : ( en1 branca) ~le terra e paos a 
pique e 3 pessas de ferro callib: 4. para fora 4 baterias a i.n com 3 
pessas calibre 3, a 4 lat: te111 4 pess: callib 3, e tres pra<;as - e1n tudo 
19 pessas de ferro; calibre 4 - 3 - 2 1/ 2 e 1 1/2. Só toca boas, e 
lnuna 1nenos i11á em torno a Povoa<;ao, funcl. Incl. Arueni e l\ilarapi
tanas (Marapízanas) hoje 22 cheguei; clia 30 de Novbr, para R. Ne
gro 1823. 

1824. l?io da }.tfadeira 

28 Abril sabio de St J ozé o Padre - 30 na foz do R. l\tiacleira. A.s 
N a<;óes do R. lVIad. sao - Arará, l\tfarupá, Pan1a, Lura, 1\Iatanari, 
Urupá, Tucun1á, l\!Ia1ni, Carariquína, Juquí, Javareteirarpa e 1\íura, a 
ernbocadura ao i \1nazonas 2 n1ilhas clescendo do Sul ao norte, per<le o 
non1e na n1argen1 austral do An1azonas na altura de 3° 20', nas suas 
cheias atravessa o Ainazonas e faz suspender as suas agoas. 2.0 dia de 
navega-;ao ,ao Sitio l\!Ianteigueiras e hun1a peq-: Povoa: de Ñ!adrecus 
chan1ado 1\1onnuratua? 

da \ T. de Borba - Da en1bocadura ~é Borha 24 legoas - Barba, 
palJe austral ou a esquerda da subida, fund. Padr. J ezuitas ( f orao 650 
íogos) hoje 33. Igr. St i\ntonio de Lisboa. Povoa<;áo de Jaurai e 
Cratas a l.ª forao s~pultacl. 1nais de 2000 ha~itantes, as 111ulheres alli 
nao tiveráo filhos, suspendiao lhe os seus periodicos, e enchavao se lhe 
as pernas e ventres - Crato teve Igrej. 5 pra<;as. Nas repiquetas 
parece a l\1olestia - D~chei Borba 18 l\tiaio, o rne.s1110 día a Povoa. 
das l\!Iunclara cha111: l\.1urnntrutua - (Rio Canun1a - R :C: a di
reita a pouco de fronta de Murn1urutua - o Rio corre quazi parallel 
con1 o :.\.Ie<l : ao lado esquerdo ao subid. do Río he a Povoa<; : Canu1ná 
á huma grande enceada, hun1 poco abaixo desta Povoa : a direitn da 
dessida do H.io vee111 desagoar o celebre Rio Abacaxis - habitado pe
los N ac: gentilicas Sapupe, Can1ani, Aytovaria, Acara-juará, Bravará, 
Varupá, l\1eturucu e Curytia, Na boca do Abacaxis houve do ten1po 
dos Jezuitas hu1na Povoa<;áo de 1 :300 fogos, hoje ainda pocas ruinas 
- Pov: Canun1á ( 19 Maio) Ind. l\llunclurú<;ús sao pretos até os 
olhos. O Rio 1Canu1na faz junqao con1 u1n bra<;o do Rio Madeira, e 
logo despois con1 o R. Abacaxis, 2 dias e 1/ 2 para gagnar a Maués -
muitas Carapanás ( l\1osque) o Maués das agoas no Canu1nas. ~1aués 
fundado ein 1800, por 2 ho1nens benen1eritos - 243 fogos existe111 es
querda sahindo o Rio. Orago N.S. da Concei<;áo - 10 de J unho de 
Maués ao Rio Ra1nos, pequeno bra<;o do Amazonas - Capella do botn 
Retiro a esquerda sobindo Villa nova da Rainha antigan1. te Tupiha
barpana ( 14 J unho) Riv das Atnazonas - fronteira do Governo do 
H.io Negro he a elevada Serra das Parentins, non1e dos· Indios que a 
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habitavao ella fica na esqtiercla da solida do Rio, hu111 para acin1a do 
celebre Rio das Tro1nbetas que entra no Atnazonas pelo direito, e pou
co abaixo do rio I'upinabarana que faz a sua jun~áo con1 o n1es1110 
A1nazonas pelo seu lado esquerdo - clize1n que aquí rnorava as An1a
zonas. que cautherizavan1 o peito clireito para 1nelhor Dese1nvolvere1n 
seus Arcos. Entra no Rio das A111azonas dcpois dos c101ninios portu
guezes 140 e tantos Rios ( 80 leg: entrando no n1ar) 60 leg : se1n per
der a cor. A1naz : te1n ilhas de 10 até 20 legoas ele co1nprido, traz 
g raneles arvores antigas e con10 a terra 111es111a, que vai enterrar no 

~rodas os annos o l\111az : declara tuna guerra destruid ora · aqu : las 
colinas qué fidio n1ais · a sua alcan~c - Cahian1 n1atos inteiros nas 
corrente~cs e con1 estronclo perigosas as Einbarc~u;oes. 

Jndc.1: dos Rios que entri.io no A11w::;o11as 

Abaca.xis, _4.buará, Acarapi, Acoti pircrá, .4niuana, Ana.ja::;, Ana
rira-pucá, .rlniba, Apuar pari, Arari, ..t1raticú, .Ararari, At11111á, Ara
ratú, Ari11os, Bavauri, Rio das tres ba.rras, Baníri, Rio Branca-, Caité, 
Cashipuní, Cay-a11i.e, Canaticu, Cauumá, Capi'ni, Capuri, Cara.pa-pa:ri, 
Carara-ur;-ú, Cathiá, Care-bun'., Cavari., Ca,vidiá, Chi'uará, Coári, Cogar·i, 
Capijo, C·uriase, Caricari-an, Curuá, Curua-11wne111a, Curucá, Darrá~a, 
Dc11te !Jc111itt1'., Goaj.az:á, G11-á111a, Guiri:ri .. Gurupatubá, Gurapi, Já 
Jaga.rojo, Jara-U(Ú,. Jari Jatapú, Ja{t1 Javar·i, Josá, Icn-ná, Irabú1 !rijo, 
váHá ]urua. Juttaf, Japi:i:á, !apocó, Java.-pi'ri, lupurá, Juruba:i·i, 
~~1adl'ira, Jf ara.caná, JVfaracapu.cú, }.fa•rajó Mara:pa11i1 1Vla1ravia, lVIariá, 
111attapi_, J1fa.ttari, 114.afa.coré, llfajuvi-si, Jfi1~á, J..fojú, 114.ortes, 1vfu.cajá, 
~~1ut n-a.i·á., .A!f.utu-ocú da Costa , :.Va.p pó, J<.. }./ egro, l\T aniu-11dá) Pava ja, 
Paca-jutá, fJadavini, Parhná, Pau.i·is, Peri-á, Pcridá1 I'oppajao, Pureó, 
Pnru..-a.ná. Pu:ruré, Pu,rus, Quijumi l?.a111os, Saracá, Sinuté, Su.rubin, 
'Jacutu, Tapajo:;, Taffc, Ti'.quié, Tocanti11i, Toeré, Topina Caraná 
Trom bctt7S, f/-az1(7.rú j f/ ana pú. V aracá, r' ara1ia.-acá, T/ ara.pí:u.nt V ari·uá, 
7T{l t11á. f7<111 pe, r--auto::;, J/ aj wz•aná e 0111 IÍ' V C11 (''uixi [/ e·reré. V exi é. 
T/cjá, T/a11wri11an:, Vaini, Vrutá, Vruárá, [) n1bú.

1 
Ur11b11-coará, .5l'ingt't. 

( 144) . 
\ l illanova da Rainha ao lado esq : sobindo da Serra do Parintins, 

1.r fundador o Capitao Jozé Pedro Cordovil - ajuntftva Indios T opi
naharena. ~1aué e !vl onclre(':ÚS, he hun1a Ilha porque he cercada (2 ra-
1nos) pelo Rio Ran1os outro lado o A111azonas, habitantes 306, te1n 
httn~ H .. ezisto. te1n pra<;as e hnn1 Con1andante, Ca pitao ( 14 J unho 
chegou o Pa1clre) sabio 17. 
Rio· A ttun1á, ( barrúras Cararattcú) queren1 alguns que o Ria i\ttnn1a 
se.ja .hun1 . bra<;o do Rio Negro que elle dest,~ca nas visinhanc;as de 
Ayrao -- habit: Ind: i:\ru31qui, Ferucun1á, Seden11 e Paraqui - 1/2 clia 
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de jornada da boca do Rio i\ttun1á. Orago St .....-\nna - H.io de Jat
tapú - 2 clia.s de jornada pelo rio Attun1a a direi ta, 3 dias 
de jornada hun1a Caxoeira invenciv~l n1orao os Indios Paraquis, i\rua
quis - J attap-u pertence ao distric~o de Sil ves - Villa nova de Santo 
Antonio do Jattapú, poco acin1a do Rio - fundado pelo T'uxaua ou 
Principal dos Parentes. l\.f.('l _ /\ da Silva funclou a l.ª caza 1819. 
22 casas - 3.50 aln1as . Sahi 27. Río de Sarácú ou \ Tilla ele Silves. 
o Rio Sarácá a cerca. (O H.io A.ni ha. un1 bra<;o do An1az:) Villa ele 
SHves ao lado dirci to sobindo h.e rodiado p : los lagos e o Hio A.niba 
forn1a h111ua Ilha - 62 fogo..s -
\ Tiíla ele Serpa. antigan1.te Itacoahiara (pedras pintadas) forao 1200 
fogos. Orago . Sn.ª do Rozario. 

So/illlocns 182-t. 

13 Decbr: 15 D: a boca do Lago Januaca a esq : sob : o rio Pes
queiro i1nperial. Peix. para H ospital e F ortaleza St J ozé a oitaYa dia 
de j~rnada a boca do Rio dos Peruns (Purus), largura hun1a 111ilha, a 
esqucrda sobindo - 3° 50' lat: austral , malsaclio nasce no Perú, habi
tado 1~los Cata vixi, I tata-piujá, Irijú e Tiari - Praia da Onc;a 
'fatarug : . 

28 l)hr : a boca do Río Coari, que recebe o Orocuparana e o 
1'\rua-an1. - a esq : sob: dessendo Sul para o Norte. 4° la~. aust: lar
gura 2 1eg: Povoa<;: Arvellos, fund. Ind. Soli111an .. ·va111ani. Catavixi, 
Ju111a, Cochivará, Irijú e Varcepi. a esquerda da sobida do Rio Coari. 
na frente htuna grande Bahía. 300 fog: hoj e 170. l)oern;a chan1acla 
'Tettinga sao varias n1aíhas pretas ao todo o carpo. 

2g de J aneiro Rio 'feffé ou 'Tepe, sua largura he pouco 111enos 
que o Coari, elle desee do Sul para o Norte clesagoa no i\111azonas e111 

3° 18 ' ao Sul do I~quador, as snas agoas sao pr~.tas fica a esquerda da 
sohi <la do río 3 111ilhas de navegac;ao pelo Tef f é assi1na está na n1argen1 
c.riental a \ .illa <le Ega: fti.nd: pelos Sollinian. \ ' aijupi. Cnreta; Coeru~ 
ná Jt1111á, Jup'.rá. Ta1nuana e ,,:\chorari, chegado 7 (e111 branc0) ha 
111. ll· ( ein branco) . X a frente de Ega. na 111arge1n occidental clo rio T ef
f é, cuja largura he de 7 111ilhas está a Povoa\ao ele ).J ogueira. fund. dos 
Inclic·s i\1nbua. J (en1 branca ) Javano'., Cirú. \ íagapi Catarixi e l\1aria 
arana - 10 de Jan. cheguei a Povoa<;ao ele .A.lvarans, a esq. sob. do H.io 
na n1arg. () riental ele hun1 riaxo cha1naclo \ !ieira cligó Ura-va. fund . 
.r\111bua, Varu e Cova. 17 58. Fon te boa, pouco distante, ao lado clireito 
sobindo o ían1ozo Rio Japurá en1 que houverao já 2 Igrejas e 2 Povoa
<;óes. htuna chan1ado lVfai·api, orago St Ant: outro de Ju.a:) do Pr:ncipe 
boje nada existe.) l~io Japura 1nuitas Caxoeira~, elle entra no An1azo
nas por 7 differentes boceas, a sua fonte n'huma alta Scrra ao Oriente 

• 
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de Popayan na Hespanha e corre de Oest a l'est parallelo ao Rio Ne
gro -- Os Hespanhoes chan1ao a ponte superior d'este-rio Caquetá. 
Dizen1 alguns Ind : velhos da N ac: Cavaná, que assin1a da Caxoeira 
superior ha hurna N ac;áo cha1nado Igina ou Coatatapija, os quaes to
das te111 caudas, e se fecundará.o con1 os gr. 1\1acacos Coatá ! ! O Lago 
Cupacá houve hu1na Povoac;ao dos Ind: J u111a e Achovan, 16 cheguei 
ao Lugar da f onte Boa a esq : da so bid : fund. Ind : Ca111beba, chegarao 
ainda os Indios lVIarava, Araicá, Xan1aná, Ticuná, Passé e Tu111birá. 
sahio 19 de Fonte boa - 4 leg. distante a barra do Rio Jutai ei11 2° 40' 
Sul, da barra desee para o Norte - Na parte inferior_ do rio habitao 
os Ind. Tapoxará, Varaicú e Maraná. 25 jan. pernoitei na boca do Rio 
'ronantins a direita da sobida ha Aldeia dos Ind. Pariana, Ohumana 
e Caixana. 26 J. pernoitei entre 2 reaxos - 1'.iaturá e 1\1atura-cupaca. 
antiga1n. te hutna i\ldeia dos Ind .- Caj u-vicina. Capella de St Ant. da 
Boa Vista htun poco abaixo. O Río Ic;á fica a direita entra no Atnaz, 
en1 3° 9' Snl clizem que nasce na Serra da Cid. de Pasto no Rumo ele 
Nordeste da Cid de A vito. Os Hespanh. lhe dao o non1e de Putu1naio. 
Neste rio entrao muitos outros Rios, riaxos e lagos habitados pelos 
Indios Passé. Cho1nana, J\1iranha, Juri, Tu111bira, Pirara, Icá, Ca
catu-pija, To an1a. . . . . ha neste rio hu1n destacamento n1ilitar, un1a 
Cap~lla da N . Sra do Carmo. • 

'Z7 Jan: •de noite a Castro de _.\ vellans, fund pelos Incl. Can1beba, 
Tariana, Cho111ana, Cajuvicena. 

30 Jan. Villa de Oliven<;a antigan1.te St Paulo) passei por 2 pe
quenos rios - Aoura e Jundia en1 cujas margens habitao os Ind. 
\ T araica, :Niaraná, Collino e Majuruná 

30 Jan. V. de Oliven<;a fund : Incl: Co111beba, Tucana, Cho111ana, 
Passé e J uri. 

4 dias de jornada, canoa anda a pique d'un1 negociante. 

4 feb: avistamos o lugar aonde foi a Villa de St J ozé de J avarí 
pritneira Capital <leste Estado na 111arg. austr. do Amaz . fund. pelo::; 
Ind 'f.uviená hoje tem 111atto - 9 leg assitna este o Rio Javari na 
inarg. aust do Amaz. 4° do Sul habit., pelos N ac. Ind. l\iaraná, 
Varaicú. Pano, Chajaritá, Chimaona, }aneo e Majuruná. Os Maju
runa traze111 o Cabello crescido e Coroa a berta con10 os frades. 
O nariz e os bei~os sao criva<los com muitos furos, em que n1ete111 
espinhos c0111pri'dos, e no,s furos dos cantos da bocea, pennas de Arára. 
No beic;o inferior, extren1idade de nariz e das orelhas penduráo chapi
nhas esfericas que faze111 de certas conxas 1narititnas a que chan1an1 
Itan. 

2 leg: assin1a do Rio J avari está na n1arg: septend: do Atna.z. O Fort.e 
de Sao Freo. Xavier de Tabatinga, ( chegue q. . ... ) (O Rio N apo 
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aos Espanhoes - cassaráo os Portugueses elle tei11 oiro tem rnarco na 
n1arg: sept. do rio K apo alguns dias de viagen1 por elle assima. -

--r :.ibatinga - en1 tres planos divididos por htun pequcno Ribeirao 24 
fogos - 336 pessoas. 

J)o porto ao entrar nesta. P:)voa<;áo sobetn <le 25 degráos. 

Loretto 1 porto H'e.spanh. sub. 1 día de viag: e dessendo 4 pessas de · 
bronzc de qualibre de 6. e 2 de ferro de cal. l.ª a porta do Co111ancL 
estáo 1nais 3 de bronze de cal: de 1 e 1 1 /2. sen1 hallas - 22 hon1ens. 
12 fevr. ch 'l'abatinga ern 2 dias té Oliven<;a - ( sobindo 6 dias) 
()liven<;a (280 fogos) hoje 52, ( 466 pessoas) · 

17 lan<;a ferro no porto de Castro de :\ve11ans, 111uito desg (180 
fog) hoje 10. (85 pessoa.s) 

Boa vista. 16 fogos ( 169 pessoas ) Kac: J ur i, Passe, Chumana, Rio 
Ic;á. Capel X . S . do Canno - P osta militar <le 11 SolcL e o toman1 
1nuito febril da bocea do rio té o Posto militar he u1n bon1 clia de 
viag em, a dircita a so biela. 2 pessas de ferro de 1. 

Capc11a do Esp. St: de Tonantins. 23 fev: 17 fogos ( 195 pess . Fonte 
boa. 'J,7 fev : 35 fogos . ( antiga1n.te 200) 1 n1ilha distante da barra 
do l\1naz : 

_.\lvarens 4 1\tiarc;o -- 28 fogos ( 120 antig) 

7 l\tlaio \ Tilla ~le Ega --- ( travessou o Rio 'fef fé a :Nogneira). 
1. O outra vez en1 Ega. 63 f ogos sahia 15 1'Iarc;o 

23 l\iI: a nova Capelb. l\!Iathias da Costa - Cap. da S. St f\nna -
sahio 28 e 29 el~ n'Ian;o a Fort: St J ozé 
(4 Vi.s ita) 

.A.uno 1825 ·- Rio Branco 

Sabio ele St J osé 16 Dbr: e 22 D: ao Porto el ~ Ayráo . 

25 a :\1oti:-a . 6 legoas assin1a da vilia ele l\1oura está a bocea do Río 
Branco. elle t1en1 hu111a n1ilha de largura, anceadas Bahias <lobrcn1 a 
largura, ten1 n1uitas ilhas, e as n1argen1 un1a areia grossa e ven11elha, 
clepois el ~ el o is <lias de 'viag. ve-.se un1a Serra alt iss : chan1: Carun1á -
Povo para en1 ontro ten1po houve Ind: 1\1!acox i, Ca: ipúna,, Atuan, 
Para viená, Sapará. Paravilhana, Capixana, Pixuna, Apuxuna, e ou
tras . P ovoac;oes que antes existiren1 sao St ...'\.nt J\ln1as. St1 Barbara, 
St l\1artinho. St Felii)pe, Conceic;a0 St l\1faria~ e S. B~nto - hoje só 3. 
29 Dbr. J." Povoa<;ao St l\faria, f iquei até 5 Jan: 1826. a direita da 
sobida 12 fogos, an~ig. 600 - n1alsadio, pestif ~ro, 6 ele Jan: 1/2 dia 
de jornada sobinclo, a lado cli::eito sao as Roc;as T n1periaes. 

• 
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9 Jan. Pov. do Can110 a esq: sobinclo. ( 600 arcos) hoje 16 fagos 
~ahio 11 Jan princip as Caxoeiras no dia 17 i.r Cax. do Rabino. 
desean·: canoas a espia - 1/2 dia 1nais assin1a 2.ª Cax: Pancacla
grande - c·iescarr: a Sirga ao lado direito 

19 . 3 Cax: cha1r.ado Caxoeirinha descarrg: 

. 21. a fazcnda i1nperial Capeila St Bento - 111ais 2 outro, faz: in1per: 
St J oaquin1, e St ~\{arcos, a esq. sob: ha \ Taqueiros e htun Cappataz 
22 Jan: a Fortaleza St J oaqnim, a sua í rente faze1n a sua junc;ao o 
H. hranco e o R. ~raque.tú este corre da G·. :1-Iolland. sobinclo 15 días 
jornad: :ha o prüneiro Posto" on H.ez;sto Cy<tttehe e cleste ponto a sua 
t. r Cid. De1nerara ha 4· clias (da 
Pessas 10 ele calib. 6 e 4 de calib. 4 outros 4 de calib 3 l")ra 9 . 
pcrto ha peq. Povoa. ele 13 fogos \ Taquciros e Soldad. cazados. 
3 de :\Ian;o esta ya ele volta o Pa<;lre. 

.r'\.rq. Lata 416 - Doc . 6 . 
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MEMóRIA SOBRE A CAPITANIA DO PARÁ 1819 

JOSÉ DE BH.IrfO INGLEZ 
WLB. 

Autographo 

l\1El\!10R L \ C!tte conte111 breves, e vagas reflexócs sohre a 

Capitania clo P :\RA, e sobre os diversos Estabclecin112ntos 

ele S . ]\f ag. '-' na rnesnrn .. Ca.pitania: of fcrecida: 

1\0 Jlln1.º e Exn1.º Senr . Thon1az .Antonio de Villa KoYa Portugal 
do Consclho de Estndo, i\ilenistro e Secretario de Estado dos :..iegocios 
do Reino, Encarrega<lo dos Negocios ·E.strangeiros, e dos cla Gu~rra, 
Prezidentc do l{eal E rario, e Con1n1enclador nas Orclens de Christo e 
da Torre e E spada . 

• 
Quo habeo, grattss1111us of fe ro; s1 parva sunt aue pos

sidc'), non erubesco. 
Senec. 

J\.s A Vl~S nao sao capaz es de def enclere111 as Ciclad es~ 111as, as 
que estavao no Capitolio, despertando con1 o seu entrepiclo a 
l\Ianlio, salvarao a I<.oma do furor dos Francezes. 

111111.º e Exrn.0 S enr. 

TEN DO I\IE L .E\1 ADO I-IUi\l .t.\ CONST.c\N'fE ::vlEDIT.t.\
<;A.O ao conheciinento de que nao apparece f aciltnente a occasiao de 
hum Of ficial se distinguir notavelment¡e, e que nao he n1uitas vezes 
do seu alcance o fazer-se ao menos conhecido, por ser antes htu11 don1, 
ou, depender ele fortuna, do que dos seus esfon;os : satisfeito por isso 
en1 fazer recahir a íon;a do n1eu n1ereci111ento exacto dos deveres 
craqu~lle e1nprego, que occupasse; tenho sido invariavel· neste princ.i
pio: ·e e1n diferentes epocas, ·e distinctas · esta~óes de servi<;o aliás 

criticas, perigozas, e assao de considerac;ao, con10 hei feíto verificar 
nos docu111entos C0111 qu.e enderecei hun1 requerin1. t<>, que leve! a Real 
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Prcz~nc;a; tenho desenvolvido aquelle caracter precizo para ser con
ceituado, e deixado ver aqueNe germe el ~ esperanc;as, que podiáo con
ceber-se da n1inha acanhada esfera. Co1n esta convic<;áo que te1n sen1-
pre precedido a todos os tn~us actos~ tenho entretido o 1neu espirito na 
i11ax:in1a de hun1 grande Sab1o ~ Que os I-Ion1ens tem. como as Plan
tas~ qua1idades occultas, que o acazo faz a apparecer; e que algun1a 
destas pode n1ui betn hum día apparecer em min1 na certeza que nao 
sao só as baion~tas_, a2 espadas, e a artilheria quem f azem conhecido 
htun VassaJlo, e solida a grandeza de hu1na N a<;ao, se ella nao ten1 por 
bases inHbalavei.s a .scicncia, a moral, a política, e a n1oderac;áo; ver
dade que talvez induzia a escla111ar o Gr.<~ Federico 2.0 da Prussia~ \Ta
lor sern regra, he quase sen1pre inutil ! 

Poren1. devendo n1e o maior e mais justo int~resse o Servi<;o de 
S. l\lfag.e eu inc .vejo na lisongeira,_mas dura necessidacle de fallar a 
\ T. E.x.1

t de htun objecto, que me <leve a n1.ª mais agraclavel att~n<;ao. e 
c1uc de certo occupa toda a m.ª sensibilidade, qual he a Cap.ª do Pará. 
e portanto obedccendo as Ordens de V. Ex.ª de espor por 1111iito as n1·ª"' 
ideas sobre os pontos de que V. Ex.ª se dignou infonnar-se de 1nim 
rellativos a esta Cap.na direi o qúe he do meu lin1it,'ldo alcanc~, e o que 
ine ten1 f eito conhecer o espa<;D de sette annos, que tantos há, que Sou 
Ajudante de Orclens d'aquelle Governo; confessando cotn a n1.ª natural 
ingenuidad~, que sintú bastante, e he assas doloroza para n1in1 a f:tta 
dos conhecin1.tos precizos para poder avaliar a n1.ª longa viajen1 pelos 
Certoes, que acabo de fazer, e combinar por elles, e por as cidacles 
e Vil'las do Brazil, qne tenho visto, corno Bahia, Pernambuco, Ceara, 
:iV[aranhao, Caxias de Aldeas .A.ltas1 Piauhy e etc., o importante e in
disputavel lugar, que distinctan1en~~ occupa no I1nperio ele S. Mag.º a 
Capitanía do Pará; 1\-fas, seguro, que o agrado itnrninente do Proteu
tor he qnen1 con1n1unica n1ais bella elegancia ao seu Protegido, con10 o 
bon1 espelho faz n1ais precioza a figura; e que em n1at~ria sublime a 
ousadia he eloquencia; vou ein reflexóes vagas fallar do Pará, rogando 
a \ T. I~x.ª ele favorecer a 111.ª fraqueza na len1branc;a de que d~pendendo 
a dign!dade de cada e1nprego da.quantidade e especie ele virtude, que se 
pod; exercer nelle, con1 esta verdade e con1 os 111eus expostos princi
pios t/ .'11h') feito. e f arei unkan1ente o n1cu no1ne conhecido. pela des
gra~a de n1e havere1n fa·ítado os 1neios para estudar, e agora mesn10 
nao n1e facilitar o 111-:u pequeno soldo as proporc;óes de ter bons 
livros. 

HJ~ SEl\f CO~TJ{i\DI(.A.O ~\ 'f01D A.S A.S Ll)ZES CL~\RO. 
que a Capitania do Pará te1n hun1a incon1paravel preferencia ·de in1por
tancia_. e~.tima\ao e p'Jr isso de respeito a todas as outras do Brazil; pela 
sua hydrographia procEgióza, franca, e geral : pela sua vegeta<;aO 
prc111pta, lucrativa. e quas·-; espontanea: p~la sua extensao ni1nia1nY~ 
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grande, util, susceptivel de navegar-se, e ver-se; e pelos seus limites co1n 
as Possessóes Francezas, Hollandezas, e Hespanholas, franqn':!ando pelo 
seu interior estas Con1n1unica<;óes e hum co1nn1ercio activo, nutrindo 
htun outro rico-nacional cotn as suas proprias Villas e ~A.Ideas, e corn 
a Cap.11ª do Rio Negro, e tudo por n1eio da navega<;ao adrniravel dos 
seus grandes rios, que fazendo o Pará, para assin1 dizer, hun1 Prin
cipado, of ferece hnn1a constante escala n1aritüna en1 proveito do Ser
vi<;o de S. Mag.c porque os seus habitant':!s indígenas in<listinctan1ente 
cha1nados para o servi<;o dos navíos de guerra d~se111penhao coro faci
Jidade notavel as obriga<;oes de 1narinheiro; e os Officiaes n1esn1os na
vegando o ..:\111azonas, e outros rios athé a Cap.1rn do Río Negro sao 
'ohrigados a practicaren1 ·quase as 1nesn1as vigilias, trabalhos, e mesn10 
obscrva<;ó<2s ·co1no se navega.ssem outros n1ares. Es~a Cap.ºª, pode di
zer-se, te111 sido principiada, e nunca acabada, ou, protegida; contuclo 
ndiantada, e cada vez mais dif ficultoza. Alen1 do exposto, f!tle s~gun
clo os meus curtos conhecim.tos posso diz~r <lo Pará: eu nao poderia 
avan<;ar 111a'.s <lo que disse Condamine, Meaupertuci, lVIonteiro, e ou
tros, que ten1 fallado do grande Rio Amazonas; e já mais pode ser de 
111in1 a le1nhra1~c;a de equiparar-as ro.as noticias as dest1~s grandes sa
bios : 1nas, tenho todo o direito de fallar con10 Nacional e como an1ante 

' dos interesses de S. l\tlag.c, e .concorrer quanto po!'sa para a protec<;ao 
de ht1'na Cap.na tao i111po:·tante; ·por i.sso continuo a dizer, que eíla 
eleve 1nerecer a 1nais ~ería att¡en<;ao, e he a n1ais digna de respeito, e 
dos cu:ctados do Soberano pelo genne conh:!ci<lo de hun1a Grandeza 
Collossal, que of ferece, e que pode hun1 dia ela só fazer o r\nten1ural, 
e refugio do Brazil, tendo por apoío, .em estado de d:!feza, e assoceada 
a Capitania do H io Grande d0 · Sul, be1n entendido no sentido de pro
tec<;áo, co111 quern se con1111unka por te:-ra pelo seu inter"ior a cobetio 
de toda a .preponderancia~ projectos, e fon;as que hun1a guerra lhes 
possa preparar; pois he ben1 evidente, que o Pará faz as suas com-
111unka<;6es sen1 sahir an Occeano con1 11atto Grosso, Goias, e por 
con:::eq.n com todas as ~Iina.s: con1 a Cap. 11ª de Sao Paulo, Río Grande 
do Sul , Bah'.a, Pernan1buco, Ceará, iv1aranhao, athé Cayenne. etc., 
nao sen do tao e~teril este giro adn1iravel , que náo possa si1nultanea
n1entc lucn11· hun1 con11nercio reconhecidan1.te utilissimo ! E aual he 
a Cap.ºª do Brazii qu<:: está neste sentido: qual a f!Ue ten1 nen1 parte 
de suas propor~oes? ... l\ias, qual o Reino, ou, 'N"a~áo que se pode 
lisonjear de possuir- hun1 sen1.e Principado, C!tte náo esteja ao alcance 
ele hun1 hloqueio fatal, e das insidias do Inin1igo? 

() Pará, alcn1 da sua hyd:·ographia, riue o torna táo reco111111~nda
vcl, e faz n Baze el~. sua grandeza; tern n1. tos e di f f eren tes generos <le 
c:xporta<;ao, todos ricos, e todos ·sen1 grandes trabalhos d~ n1áo de obra, 
quero dizer, d'agricuitura; he abu.nct. te ele diversas preriosidqdes, c01110 

a sua his-~oria o diz , de cristaes, pedras preciozas, e el~ ouro, con10 se 
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acaba ele ..r=conhecer na pon;ao ele que fui encarregaelo pelo n1eu Ge
neral p.ª entregar a S. i\1ag.(!, con10 entreguei: tem en1 si bons. e 
~eguros sitios, e lugares para estalleiros, con10 na Cidade ele Bell~n1, 
iVIacapá, Santare1n, Obido.s, e na Villa da Barra do Rio ~egro: ten1 
gran~les n1atas, boas n1acleiras de construc<;áo : o ferro, o pez, a estopa, 
e a p1a(_;aba de que há fabrica de an1arras no Rio Negro: soberbo anani 
para o tortncia111e, que a experiencia, tcn1 feíto ver ele hu1n prestiino 
P.referivel a outra madeira: os seus habitantes indígenas sao, con10 
<l1sse, dados a navega<;ao, e capazes ele trabalho se con1 elles houver sis
ten1a, Para as propor<;óes da vida, a Cap.na do Pará he a unica, que 
po~le o.f f erc:cer constanten1. te a abundancia pela nat1ureza do seu ter
reno, . e f r?squidao, quase tudo ilhas, e pela pro111pta vegeta<;ao: te111 
n1ni~as e differentes frutas todas saborozas, e athé esquesitas, e exo
ticas: os seus rios abundan~es de agoas, e por isso suas inargens f erteis. 
fazer~do as tartarugas hum grande r ecurso de alitnento dos seus I-Iabi
tentes .. e outras n1.tn produc<;6es naturaes de que nao tracto por na··, 
ser este o 111eu object9, vendo-n1e contudo abrigado a t.0car estas ideas 
para concluir a grandeza do paiz. Para objectos d:! luxo, e recreio, 
qual he a C§ip.nª que abunda, como o Pará, de bel1as e finas n1adeiras 
para ornamento de cazas, ·de que se faz athé htun pequen o ran10 de 
con11nercio? Qual o paiz onde se fac;ao , ou, possao fazer cor~ tanta 
facilidad: estabellecin1entos e engenho.s cl'agoa cujas ventagens sao tao 
palpaYeis? Na Cidade tnagnificas son1brias estradas en1 hun1 paiz de 
hun1a snperficie verdadeiran1en~e plana, torneadas de vistozos arvore
dos, 1naior111. te ele canelleiras, que con1 n1ais plantas exoticas ten1 tor
n::ido o Pará hun1a nova Ceilao; ou, huma Sen1elhan<;a das 1V1olucas 
pelas especiarias, que havenclo-se ·aclimatisado aprezentao hu111 convite 
agradavel ao Extrangeiro, que gosta de sentir o fino aron1a, que 
constantem.te exhala.o, e ao Nacional hun1a lisongeira vaidade de poder 
a toda a hora gozer francan1.te de 4áo an1enos, e soccegados passeios? 
l~ nao sao estts os n1ateriaes todos de hu1na Grandeza Collossal? Oue .....,. 

paiz no 111undo te111 ern si este f óco de opulencia, de grandeza e ele 
riqueza? O Pará nao necessita de soccorros para ser grande, ne111 ten1 
exigencias extranhas para aprezentar o seu no1ne orgulhozo : elle só 
depende dos seus N acionaes, dos seus I-Iabitiantes, e da protec<;áo <1..; 
Seu Soberauo, e .Senhor, da qual ten1 sido, como abandonado, vendo 
inutilizados estes tao c~lebres recursos proprios, que offerece livre e 
naturaln1ente, e que f aze1n en1 toda a parte, e em todo o ten1po o 
obje(~to de riqueza, e da inveja, e por consequencia da graQd-:za que 
pretendo provar. 

_Nao sendo os clons da Natureza /e1n qualquer grao ele perfei<;ao, 
qu~ os supponhan1os/ suf ficientes para hu111a verdadeira grandeza se 
elle.s nao sao accon1panhaclos dos auxilios da Arte, e ele outros admi-

• 
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niculos: o Pará por isso nao te1n podido sahir ele hun1 estado quase 
inonotono cn1 que ten1 sen1pre jaziclo ! O n1isteriozo espa\O de set~e 
annos ele Gov:!rno interino foi hu111 golpe quase n1orto.l, que aggravan
clo os antigos abuzos, e tornando sc111 ac<;áo as suas for<;as naturaes 
pron1ettia hu1n triste f u,turo, quando appareceo, cotno Astro brilhante, 
o actual Governaclor e Capitáo General o Exin.° Conde ele \ Tilla-Flor, 
cujo genio intuitivo conhece en1 brev~ ten1po o estado de clesgra<;a ele 
htuna tao bella Cap. na : n1as sen do ella na razáo da sua grandeza nao 
ten1 cahido no seu alcance hun1 re111eclio repentino, nen1 era possivel ... 
Contudo, reconhecendo S. Ex.ª 1üui · be111 a qualidade da cloen<;a, e 
o estado della, partindo sabia111ente "do grande principio, que 'os abu
sos e1n vao se attadio directan1ente se lhes nao sao substituidos n1odos 
e ideas 1nais claras e sisten1aticas, providencias, e authoridacle be1n sus
tentada'' con1ec;on con1 as applicac;óes convenientes de n1ui t en1pestivas 
regula<;ocs, e en1 pouco espa~o ele tempo as couzas t¡01nando hun1a fa.ce 
nova, arpparccco co1110 misteriozamY\ hun1a nova época no Pará, on. 
para 111ilhor n1e explicar, huma agraclavel 1netha1norphose, que fará 
sc1npre n1e1noravel o sen Governo. A 1noral, e a instruc<;áo base in
questionavel das :iYionarchias, peso interno que perpetua os Estados. 
o Capitel Corintho da Sociedade bem cstabellccida folgarao logo ... 
restituindo-sc o respeito á l~elligiáo, que sollu<;ava abatida em puro 
in~f ferenti s1110; e unindo no Sen1inario as Aulas ele Gran1111atica La
tina, Ecthorica, Philosophi.a Racional, e Theologia Moral, que desn1:-n1-
bradas, ou, desprezadas nao tinháo exercicio; abrindo-se · ªº n1esn10 
tempo as aulas do 1.0 anno de l\1athe1natica e Dezenho: a Tropa, que ' . se achava refundida em. hun1 estado quase de nullidade, e onde a re-
laxa<;ao parecia haver-se fa1niliarizado, exis~ia e1n sen,tido a1nphibio,·· a 
sen1 parte, . ou hu111a gr.~ parte dos seus vencin1entos: circunstancia 
assas terr.ivel en1 hun1 paiz lin1itr.ophe, de necessiclacle digno de consi
clerac;ao 111ilitar: 111as, nao tardou a surgir novatn.te fardada, instruida 
na nova Ordcnan<;a, e restituida a hum estado d:!fini•.ivo ele suborcli
na<;ao. de garbo, ele f on;a e ele gloria: ella a prez en ta a melhor perspec
tiva, e hun1 Corpo luzido e respeitavel: daqui se ve a razáo com qu:: 
diz htun celebre Político - il ne faut q' un Ji oni11ie d' nn certa.in ca
ractcrc po11r l'Jztraincr aprés liU: to11s les autres, et pour clonner le ton 
a toute u11e Ñ-atio11.. é 

Os Indios /doloroza len1bran<;a ! ! . / que ein outro te1npo da an1i- ·~ 
zada epoca sof f riao a n1aior vexa<;áo - para applica<;óes particulares .. 

· cohonestadas co111 o Servic;o do Contrac,to das carnes verdes, dos diff.es 
servi<;os das arren1at;a~6es. dos Dizin1os, e Servi<;o de S. l\tiag.e, fazen
do-os por isso af ugentar do tracto con1mtun, e assustanclo-os ele con1e
<;arern suas rossas, e trabalhos uteis, e co1nn1erciais pelo receio de 
·sere111 prezos e subita1nente levados a estranho lugar e servi<;o do qual 
nunca haviao paga111ento: já 111ais queriao apparecer, ne1n occuparen1~se 

... 
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en1 benef ÍCio cla SUa )avoura: desgra<;a que ten1 f eito hu111 tnal extrenY> 
ao Pará, que falto de brac;os necessita 111uito dos ·seus Indiginas, e estes 
de htun sist~n1a a tocia a prudencia! S. Ex.ª o General actual sem 
perda de. te1npo declarou nullo, e destruio este sistema fatal, obrigando 
os Contractadores a ajustarem-se cotn os Indios, nao sendo' estes ja 
inais prezos, ou, cha1nados senáo para o Servic;o indispensavel de 
S. l\llag.e pa;a as canoas, que transportao os Destaca111entos, ou, em
barcac;ao, que sahe athé l\tlaranháo, ordenando con1 especial men<;ao 
os seus vencin1entos. Eis hun1a cauza ef fecient ':! da in felicidade do 
Paiz, que ro diz~r a vexac;ao antiga dos Indios . 

RECONSTRUC(:.,\O, que deixada a si mesma para assitn dizer, 
consu111ia hun1 fundo consideravel de dinheiro, co1110 he faci l de ver 
p~lo ten1p') qne e1npregava, e pelas con tas dadas pela Junta da Rea1 
Fazcnda, náo devenclo hu1n interesse effectivo e zelozo se faria dis
pendioz~, e annullaria os gr.es n1eios do paiz; se hu1n G·encral laboriozo 
nao vigiassc. e pro1novess~ tao forte111ente o scu t,rabalh0 e circunstan
cias, itnportando-lhe as couzas rnais ininuciozas, contando, e conhecen
do os Officiaes trabalhadores, e einpregados, e estin1ulando a reconhe
cida actividacle1 e zcl.~zo interesse do actual Intendente Interino; de 
n1aneira que o Pará depois d-= hum es•,:i.do de desventura ve nos seus 
Estaí leiros na Ciclade hun1a grande fragata de gueirra, e huma esenia; 
e 111e consta agora, e1n Macapa outra escuna, e en1 a ·villa cla Barra 
do Río Negro hun1a outra. Ah, e que foco de cl-=lapida<;áo, que con
sequencias tao n1ortais, e tao lesivas a Real Fazeda nao facilita a 
relaxa<;a0, e o pouco· cazo neste itnportante artigo ele Const.rucc;ao ! ! 
A .. Capitanía do Pará he a unica, qu '?. te111 111uitos estabelecitnentos de 
S. lVIag.e pi·oductivos de htun comn1ercio in.terno, isto he, de hun1a uti
lidade exper:n1ent1·tcla en1 proveito da Fazencla Real, cuja adn1inistra\ao 
ec:-·onc111ica cotnbinada con1 a geral da Capitania pode fazer o Pará 
talv~z inclep~ndcnte dos C')ntingentes que recebe do 1Y1aranhao. 

J\ Serra·:ia, e fabrica de 1na<leira destinadas á construcc;áo, e que 
sin1ultanean1ente serra o cedro, Jouro, e.te·, para vender-se aos Parti
culares por con~a da Fazenda l~~al, que ventagens nao podern of ferecer 
se ellas fore111 inspeccionadas, e adn1inist,radas con1 zeio, e intercsse? 
Porque, sendo os trabalhos feítos pelos Indios daque!Jes arreclores, e 
vencendo n1ocEcos salarios e sendo a n1adeira 1nuita; claro se ve, que . . 
as ventagens serao se!npre na razáo do trabalho, qu '?. ja 111ais he inuti l, 
n~n1 sof f re cn1pate, <: na razao da madeira, e por consequencia hu tal 
estabele::in1ento eleve s:r olhado co111 vigilanci~t, e o seu fiscal responder 
pelos cortes <la n1adeira, pela s~:-raria, e pelo nurnero da gen!t>. en1pre
gada, e peías f :'r ran1entas, que recebe, fazenclo hun1 ran10 d~ ~1:reca
da~ao separado, que fa<;a conhecer a sua vantagen1, ou, poss1b1hdade, 
ou .. · prejuizo p.ª en1 ~onsequencia se ren1ediar, prevenir, e pro111over-se 
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-o n1ais possiv~l esse inte-resse da Real Fazenda: n1as hu111 sem.e esta
be1eci1nento, con10 todos, assás remotos da Ciclade te111 a infelicidade 
de nao poderen1 ~cr vis.tos do General, e creio que tan1ben1 o nao cos
tun1ao ser pelo Int:ndente /ao n1enos no nleu ten1po/ se bem que o 
actual fiz csse ja hutna vizit,a a esta fabrica. 'falvez, que havendo hun1 
Inspector de todos os Estabeleci111entos Reaes, que podesse pessoalm.te 
inspeccionar, y :r, e responder iin111ecliata111.t<? ao General a Fazenda 

' 
l~eal utilizasse n1ui,to be1n entendido, que hu1n tal Inspector devia ser 
desligado da authoridade ·do Intendent,e para se conferi.ren1 as rella<;óes 
da n1.-~sn1a sorte, que hun1 Inspector Nli¡itar ve .. pessoahn.te, e torna 
contas aos Brigadeiros, Coroneis e Co111n1.<'ª dos H.egi111entos para res
ponder ao Genera], e á Secretaria de Estado. 

! \ fabrica do carvao tao util, e tao necessaria para os consu1nos 
do .Arsenal e 'Trern, quase sen1pre nao corresponde, senda in.tas vezes 
precizo con1prar-se carváo para -0 Trem co111 les5.o duplicada da Fa
zencla Real; porquanto nao só despende etn nu111erario para esta falta, 
con10 nao se tiráo vantagens dos salarios dos lndios, saldos dos Pe
de, tres, alin1entos, e outras despezas ; e portanto está na n1esma razáo 
da an~-:ced~nte, n1erececlora de huma viva vigilancia, que a fa<;a ao 
111enos fornecer os consun1os do ../\rsenal e "f rc111, quando nao podes se 
daf' hun1 superfluo para vender-se ao Publico, co1110 aquella 111adeira, 
cujo producto serviria para contrabalan<;ar as despezas, que faz, ·e tor
nar-se independente do dinheiro da Junta; e tenclo as n1esmas provi
dencias, o Inspector daría ao General a sua cont1:i, que á vista da do 
Intcndent~ serviría de con1binar o seu estado, e re1nediar os abusos. 

A f::tbri.ca das a111a11ras no Rio Negro he puran1ente zelada pelo 
Governador, o qual dá conta ao General e a Junta; e nesta Cap.na há 
outra fabrica de rolos d~ panno ele algodao, que serve para o arranjo 
ec00110111ico dos Indios, que se en1pregao no servi<;o de S. 1vlag.e, e pa
rece clevcr igualn1. t-c pertencer á vigilancia de hu111 Inspetor Geral 
Fiscal. <1uc p :"ssoahnY.i entra1n no seu n1iuclo conhecim.tº para con1-
1nunicar ao Governador o modo ele inelhoran1ento, ou, exigir as pro
Yiclencias precizas, pois pode1n vender-se ao Publico tambem tanto 
an1arras. con10 o panno; o qual Fiscal scn1 cust¡o fará esta inspec<;áo no 
Rio ~egro no te1npo, que destinar a especionar os 111ais estahelecin1.tos, 
e aqnd1es, que es.tao absolutan1Y~ longe das vi_stas do General exigen1 
irre111ediavehn.te hun1 Inspector. Pen11itta-se-n1e observar, que sendo 
hoje táo gr.e e tao activo o con1n1ercio, e n1~s1110 lavoura do Rio Negro, 
e tendo nieios de lucro, e eccono1nia a Fazcnda H.eal, con10 as inant¡~igas 
de tartaruga e etc., esteja esta Cap.na .tao depenclente ainda do nu1ne
rario do Pará para pagar á 1'ropa ali destacada! 

A elabora<;áo das 111anteigas de tartaruga he objecto respeitavel, e 
o 111ais iinportante dos cuidados dos G·overnadores do Río Negro, pois 
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o he ele pri111eira necessidade e111 toda a Cap.na pelo uzo sin1ultaneo, que 
della se faz. f\ n1anteiga serve para allu1niar, e para a Gente pobre 
te1nperar os seus guizados e co1neres; e tal he, ou <leve ser a porc;ao 
de inanteiga, que toda a Gente se allun1ia con1 ella, senclo apenas o 
azcite de ancleroba htnn supplen:iento, ou, ac~essorio para ella. Do 
trabalho das n1anteigas~ he scn1pre vantajozo o lucro pela sua absoluta 
i~ecessiclade , e p r ::- ferivel portanto, no te1npo proprio, a outro qualquer 
t :·abalho, e por isso se torna hun1 ran10 de con1n1ercio interno da Capi-
1~1nia do Hio Kegro, con1 toda a do Pará, o qual depende exclusivan1.t0 

da protecc;ao d'ac1ue1le Governador, que se nao fór z~lozo e an1aúte dos 
interesses da R cai Faz."ª elle pode ser unican1.te ein seu proveito, pois 
que fora do alcance do G.0 

.. e Cap.m G~neral, as dispozi~óes ecconon1i
cas do seu Governo sao sen1pre segd.0 o sen n1odo de pensar, e neste 
particular pocl<-111 se:· na razao dos lucros e da abundancia dos ovos de 
tartaruga. :i.\1f as, nfto sendo accreditav:.>l que httn1 Gov.ºr cleixe de vista 
este ran10 vcrdadeirani.te util; carece, que elle se len1hre, o 1nais pos
sivel, da sna ecconon1ia_. quero dizer, o fazer applicar o n1aior nttn1ero 
el~ gente desponivel a es~a elabo:-a<;áo, e que es~a seja feíta e trabalhada 
con1 soccego e apuro a f in1 de que se fa<;a lago neste acto hun1a sepa
rac:ao cl'aquella n1e1103 boa: e inenos capaz,. para náo ser indistincta
n1e11te en1pregacla ern os trabalhos das fortaíezas, de gala gala etc.~ a 
inanteiga capaz de allu1niar, qne pode ser vendida con1 interessc co
nhecido, e vigiando os seus extravjos quas~ sen1pre g randes, e n1es1110 
abusos na acc;ao de arreca<lare111-se os ovos, e de elaboraren1-se, reco- • 
nhecer 111iudan1.tn a gente c111pregada, s: corresponde o ~rabalho nao só 
ao seu nun1ero, c01no á abundancia dos ovos, o que he facílin10 athe 
pela noticia das vantagens do:; Particulares . Senda constante esta fa-
br ica de 1nanteigas, 1naionnY' no t ~rnpo con1petente, parece, que divi
cl ind0-se e111 hum ra111u ·aparte, e ~endo a p rotec<;ao do General , e 
especiahn. te cl'aqnelle Gov.º 1

', elle poderia ser applicaclo á illun1ina<;áo 
desta Cort'.~; porque, ;:¡,jnda (!llC nao extrahisse n1ais de cluzentos potes 
no prin1eiro anno, dos qua es cada hun1 tc111 de 10 a 12 frascos co1n-
111ttns; ser"ia hun1 be110 principio para coadj uvar o C-')nsu1no dos azeites 
de peix<:', que hú corn esta jllun1ina<;ao, e con1ec;ar a preparar-se hun1 
accessorio, c~ue p~lo d~curso, e progresso do ten1po seria se111pre en1 
rellac;ao á protec()iO e vigilancia d'aquelle (;overna<l0r, C 1nesn10 do 
General: -e claro h~ de crer, para futuras grandezas, e vantagens ca-
r Jce ele an~en1ao hen1 acertados principios, e providencias , porque he 
co1n vagar e por degráos . que as couzas chegáo á perfei~ao; mas, se1n 
aquella protec<;ao decidida será inutil tocl0 o trabalho, e vaos todos 

1 . 1 os e ezeJOS . . 

Entrando, <!ttase sen1pre, ein todos os proj<;ctos os caprichos, e 
por consequencia o desconcerto de ideas; as incertezas, e con1 estas a 

,. 
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fa<liga. as apathias, e l".>go o amortecin1ento, e enfün as forn1aíidades, 
qu: conson1en1 o ten1po. e pro<luzen1 a etnu]a<;ao, que iere iin111edia
tan1.tc o corac,:ao cl'aquelles, que satyriza, e 111aldiz tullo o que conhece 
nao ser seu, ou, off uscar en1 parte o seu non1e, e pon dono:·: he ben1 
de orer, C!ue ja n1ais se pod:rao conseguir hons, e prosperos resultados. 
e preparar fortuna, ou, htuna grandeza futura enquanto estes terriYcis 
abusos nao se at;tacaren1 - directam.tc, e se lhes oppozere1n hun1a 
gran<l:; ac<;áo, e confian<;a prudencial, ao 111eno.s fundada na probabili
dade, de que nial faz tentar, lendo e111 n1ateria desta natwreza, e cujos 
!.',uccessos nao con1prehendáo resultados, que possao fazer hui11a cles
gra<;a : en fallo de n1ateria int:rna ele eccono111ia nacional, ou, parcial ; 
e n1esn10 porque em geral, ninguen1 pode duvidar que sen1 ali·:ercc nao 
se edifi~a C0111 seguranc;a; e portanto SC111 sabias dispozic;oes, b~nl re
gulados cstabe1eciin.tºs, e sen1 outras providencias os In1perios nao ten1 
siclo grandes, nen1 as suas ven~agens te.111 sido obras de n10111:11tos. 

Ora, todo o inundo no Pará sabe be111, que o azeite de anderoba, 
he be1n par~ a luz: eu tenho estu<lado con1 ella : h: a1nargo e por iss0 
ten1 hun1a triplicada ventage111: porque C01110 nao ten1 O UZO de aduhar O 
con1er, con10 a 1nanteiga, he se1npre 111ais barato 160, zoors cada pote: 
nao fa~ f u1nac;a; e os rat')S, e os escrav~s nao querern entrar con1 elle, 
o que nao sucrede á 111an 14~iga. Este azeite, producto ele hun1a casta
nha ele hoje en1 n1.tº maior e n1ais consideravel porc;áo', que antigan1ente, 
con10 ningue111 pod-: duvi<lar, de1naneira que há fabricas dell~, con10 eu 
seí de hun1a do R.<1° P.0 Joze Pestana de Vas.Jos na Bahía do Lim')eiro 
onde elle se trabalha n1ui aseada111ente: logo se esta elaborac;áo do 
azeite de anderoba se ten1 aventajado, e crescido; he evidente ser sus
ceptivel de augn1ento .. e este o se~·á na razáo da cuit,ura do ca·stanhci ro, 
e esta segundo a protec;áo en1 se pron1over de inaneira que se torne 
hun1 ran10 quas-: geral nos sitios onde abunda·r. Eis pois hun1 ni.1º 
capaz, e infaBivel accessorio, ou, supplen1ento á n1anteiga de t;:trtaruga, 
e por conseq.ª 11') cazo d1~ fazer-se hun1 socco:To á illun1ina<;ao desta 
Corte; nao clirei grande soc::orro, n1as algun1; e C0111 sabias providen
c;as en1 poneos annos se hav~rá hun1a boa porc;áo, que pode ser trans
portada nas pequenas en1barcac;óes do Pará, de que se tira:-á a dupla 
\·entage111 de ha.ver-se, ao n1en')s cada hu111 anno, hnn1 correio para 
aquella Cap.ªª tao 1nfelizn1.te favorecida das noticias da Corte; e he 
cleste 111oclo, C!ue ten1 sido t1oclas as couzas, con1e<;ando ás vezes por 
pequcnas prov :ciencias, que cahindo cn1 esquecin1ento surgem d ';!'l_)Ois 
con1 espanto be1ndize11do a ináo C!tte as regu]ou: he d'observa.r, qne o 
azeite ele andero ha, con10 a n1anteiga, chega a f azcr-se chn:o, isto he, 
ccalhar. pore111, P·?ttcas vezes h~ na. razao da ath1nosphera, n1as s1 111 
do n1oclo co111 que foi trabalhado. 
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O .t\ZEIT·E DE J i\CARÉ he, como se sabe, bem desagradavel: 
nias pro1novenJo-se a sua abundancia, pois há nos lagos de :l\Iarajo e 
em out,ros in.tos sitios enonne e procligiozo nun1ero <leste peixe de 
hun1a grandeza notavel; pode haver hun1a reserva delle p.ª o cb11iú1no 
das obras de fortefica<;áo, p.ª de n1odo algu1n se ga~tar outro azeite. 
ou, mant:!iga; e segundo a quantidade cleste peixe que appare-ce nos 
lagos, pode ser grande a fabrica do seu azeite, o que se conseguirá 
con1 a protec<;áo do General, estabelecendo-se hun1a com os mesn1os 
regulam.tosf que todo.s os mais estabelecin1.108 de S. l\íag.e n'aquella 
Cap. 11ª; e segundo tenho notado, creio que o azeite de j acaxe nao fari<1. 
n1ais f u111ac;a na illun1ina<;á-o, que o azeite actual, que conson1e a illu-
111ina~ao: n1as q.<Io elle seja inferior, podia ser n1andado P·ª esta. Corte 
para os trabaihos de fortificac;ao, e outros se1n.es consu1nos. e ecconon1i
zar-se aquclle, que serve p.ª o uzo da illumina<;ao. He necessario pois 
rc-p ~tir, que tal projecto carece de protec\áO, e talvez de hum Etnpre
g~do positivarri.te a est,e respeito, que tome sobre si com interesse esta 
tao util ecconon1ia, e todos os 1nais estabelecün. tos, tudo <iebaixo das 
vistas do General. 

Enquanto o sob:rbo, tun1ido :\.n1azonas, que desde o seu nascin1en
to no R eino do Perú da celebre Lagoa Launcocha junto da Cid.,,ade de 
Guanuco dos Cavalleiros fizer o espac;ozo curso ele quase n1il e outo 
ccntas lcgoas con1 outenta e quatro de bocea no 111aior Oceano do cabo 
do Norte, e con1 sua5 in1111ensas e abundantes agoas favorecer os n1ui
tos e nota veis ríos da Capitanía do Pará; os Certoes desta Cap.uª serac. 
se111pre ferteis, ricos, e agrada veis, por isso o estabelecin1. to do Pes
queiro de S. :rvlag.e chan1ado de Villa Franca s~rá sen1pre hun1 esta
beiecin1ento lucrativo pela pescaría adn1iravel do peixe boi, e do pirarcu, 
que salgado, ou, secco he hum ran10 de gr:~ eccono111ia para a Fazenda 
Real, porquanto <leste pei:x:e se faze111 os fornccimentos do 1\rcenal, 
do.s Pedestres, <las ca,noas de servi<;o e da T1ropa, que sahe en1 deligen
cia; e eBta pesca está. na razao do trabalho pela 111.tª abundancia de 
peixe; e sendo, como disse, niui 1nodicos os salarios dos Indios, as 
ventagens sao conhecidas, porque elles se sustentao do mesmo p::ixe ; 
e quando aporc;ao he grande athe se pode vender ao Publico, que hoje 
reputa o pirarcu co1no genero de prin1eira necessiclade. E con1 ef feito 
sendo ben1 preparado elle dá ele rosto ao bacalhau; e creio be1n, que 
hun1 dia. se tornará hum ramo in1portant¡e de con1n1ercio na Costa do 
Brazil, porque a. pesca de Particulares scndo grande, ella nao ~.0f f.re 
empate, e a experi~ncia ten1 feíto conhecer que o pirarcu he bon1 élli
mento, e nada nocivo á E.scravatura; den1aneira . que he muí grand·~ o 
seu consurno, e faz no Para hu111 objecto 111ercantil. Este est~br:!eci
m~ntc t¡ern sof f rielo cspecialn1ente 111.tos abusos, e nao ten1 rnerecido d<:s 

• 
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seus Adnlinistraclpres a devida vigilancia e zelo, sendo elle verda
deiran1. te util, e por isso no cazo de dever ser inspea:ionado para 
que nao so encha o scu fim de fornecer os .Armazens Reaes, tnas athc 
se possa vender por conta da Real Fazenda· He de notar nt."Stc !ugar. 
que do peixe boi se extrahe tambem n1anteiga para luz~s. Oh; qu~1nt0 
seria util se houvesse quem conhecesse e experimentasse com paciencia 
e zelo as proporc;óes que offerecetn estes, e outros estabelecimentos tao 
facei s no Pará ! 

O Pesqueiro das tainhas he hum outro estabelecitn.tº d'inque;;tio
navel utilidade: he quas~ sen1pre in1n1ensa e constante a pesca de~te 
peixe: ellas sao salgadas, ou seccas, e outras metidas em inoira para 
serem re1netidas ao Recebedor, ou, Thesoureiro, o qual pela sirriplez 

-conta do Administ1rador, assim r esponde á Real Fazenda: isto he, á 
Junta que tan1ben1 está pelas rellac;óes des te R ecebedor sen1 outras 
co1nbina<;oes, ou, n1odos de fiscalizar, que possáo mostra1~ se há, ou, 
nao abuso, e se he, ou náo susceptivel o pesqueiro de maiores ven~<!
gens; e segundo as n1inhas ideas náo será este o bom methodo de huma 
tal arrecada<;áo, sugeita por este modo a muitos inconvenientes; por .to 

s'3ndo n1ilha.res, e milhóes de milhares de tainhas, que se pescáo, ou. 
pocleAn pescar constante111ente vendidas a 10, a 20, e a 3ors cada huma 
ao Pttblico, claro está, que he necessaria a vigilancia em con1binar as 
ventagens dos pre<;os com a gente empregada, e se esta he o numero 
aquero S . lVIag.e paga para este trabalho ~ este estiabelecin1.t0 está na 
ordem dos outros e he de in.ta utilidade a S. l\1ag.e pelo fornecim.tQ que 
of ferece aos Annazens, e ao Publico, que faz htuna ·parte do seu ali
n1ento especial1n.tE' na Quaresn1a, e que sendo hon1 peix~ e agradavet 
he objecto ele necessi<la<le ao Pará, e por isso de pro1npto consun10, e 
portanto de ventageni, se for bem adniinistrado e arrecadado a favor 
da Faz en da Real. 

. A agradavel e bella Ilha ele Joannes, ou, Marajó respeitj-lvel pel.a 
sua fertilidade, pelo seu local, e extensáo, e que he digna por estes títulos 
da mais viva protec<;áo e vigilancia por ser athe o anr~azerp, para assin1 
dizer, ou, depozito do gado para toda a Capitanía infelizm.te sof freo 
hun1 choque fatal no ten1po do Governo Interino pela indescreta ex
tr2c<;áo de gado vaccu1n, que se fez para as ilhas de Sotavento, ou. 
Extrangc-:iras, e it11111ensas cárnes seccas que se facilitará.o e f izeráo o 
desfalque desta ilha, que genlia hutna tao sensivel falta, nao. pela Ítn· 
possibilidade de nova crea<;áo, e po9.er remir-se e1n pouco ten1po ; mas 
sín1 pelas nenhumas- providencias p.ª seus pastos, e . porque crescendo 
os Vadios e Dezertpres a salvo continuai:n. te se conhe~iáo roubos de 
gados, que unindo-s·~ ,ao conS\111:10 extr~ordinario, que faz só o Con
h·acto da Ci<lade de 30 a · 40 bois por dia, via aproxii11ar hun1a total ... 
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falta, e acabar hun1 tao seguro .e pro1npto ·Gbj:ecto do rendin1ento da 
R,e;;tl Faze~1da, q~1e~ no ünposto das carnes .. :verd~s tem nelle , o seu cons:
.tant~ recurso. Foi . .s.~n1 ,. demora bem. conhecjda esta desgrac;a ao G.0 r 

e .(:ap·:m General actual, e tao· sensivel fo\, .que fez sentir as -mais e.f f i.-
. cazes providencias contra os V adios, e roubadpres de gados, vendo-se 
na .neces~idade de tornar, corno fez, o grande e · necessario ~xpediénte 
de ir pessoaln1ente a ilha, e inspeccionando as Fazendas. de -S .. M.ag.e, 
vio o estado da ilha digno da lnaior attenc;áo. Nao se podendo duv:i,
dar, que os cinco reís em libra das carnes verdes h~ o rendi1nento 111ai s 
constan.~ da, Real Fazenda, Ja se pode ver a precizao das providencias 
p.a a n1anutenc;ao e creac;ao do gado 11.esta fan1oza ilha ~ e seria 1n:ta 
e ind.espensavel u~ilidade que se promovesse nella a plantac;a6 Clo capi111 
de 'Angola para teren1 pastos em abundancia os gados: e. co1110 a 
Popula~áo do Pará maiorm.te na cidade ten1 .crscido m.to, é tinha o 
Comercio Marititno augmenta<lo -sensiYeln1. te entrando de settenta ·a 
outenta e tantos navios de todos os lotes nestes ultin1os annos he natu
ral o haver crescido o consun10 das carnes verdes, nao se satisfazendo 
a Cidade COffl quarenta bois por clia, /he verdade, que sao bois peque,,. 
nos, que poucos exceden1 outo arrobas pela falta de gado/ e portanto a 
ilha nao pode for~ecer htun consu1110 táo grande, porque tambe1n íor
nece Can1uta, ~1Iacapa, etc. sen1 estrago . total , consequencia d'aquella 
exporta~áo por sette annos. e dos roubadores do gado. Para obvia~ este 
nlal. que he verdadeiran1. te htttn n1al para o Povo. para a ilha, e para 
a Fazenda Real carece de sisten1a athe; isto he, nao de sin1plices pro
videncias, que nao sao occultas ao Genio ·do General actual, n1as de 
Jn1n1 projecto forn1al, que nao lhe seja n1enos conhecido :. aliás enJ 
pouco se conhecerá o perigo aque está aquella forn1oza ilha reduzida, 
e. a Real Fazenda portanto o sentirá. 

l\ authoridade de hum Inspector das Fazendas de S. l\ifag.{\ qu~ 
ao n1es1no tempo he Coronel Con1m.e da Legiao Miliciana, mas con1 
f azendas proprias, e por is so Creador ; nao tem mos~rado a experiencia 
n~aquelle clesgr=i<;ado t~mpo{ que fosse bastant~ para conter os extra
víos, e roubadores. Co111 ó actual General outra f ace te1n t01nado a 
eccono~11ia da · ilha : n1as tendo ella o espa<;Q de SS legoas en1 seu 
COlnprim.tº, C 35 de largura athe á contra COSt¡Cl; já ·Se ve, que he 
necessaria hfia Authoriclade, qtie cuiélando só do governo da ilha, res
ponda ao General con1 desinteresse, e nao tenha reéeios de ver i1npli
ca<;óes, e involvin1entos nas suas proprias fazendas os quaes todavia, 
apezar de sua integrtdade, nao pode prevenir por nao haverem valados. 
ou, divisóes. qtte co.ntenháo os gados, e que nao facilitem aos seus 
proprios Vaqueiros, e Mo<;os o con1n1eteren1 roul)OS, ou concotreren1 
par~ os extravíos das carn~s. · S. Mag.e ·ten1 nas Suas fazendas lnuitps 
gados : e ~01110 estes n1aiorn1ente no tempo de. sec~a corren\ con10 o~ 
outr0s, p:A a contra costa indjstinctam.te e'ntráo ert1 tn~tn.s diversas .e 
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alheias fazenclas, nJarrados, e por n1arcar; e po~- cunsequ~ncia servenj 
aos roubos dos. Va<;lios aqQem a Contra sosta favorece; e logo qu~ 
apparcccm nas f~z~nd~s .~lh~jas g,ac\os nao tl)ar~ados ou f e~rados, aque 
chan1ao 'orelhild?s, eis os 111arcao, e quase se1i1pre o prejuizo h~ so da~. 
fazendas de S. Mag.n cujos Vaqueiros nao ten1 o mesn10 interesse ·e 
cuidado_, que os Particulares, que m.to vigiáo estes sucessos; e os seus. 
gados: d'aqui nasce din1inuir o gado a, s. l\tlag.e e por isso o nao pod,ir . ' ' 

vender, c'?n10 he costtunc, e perder os couros, q.<Io por conta da Real 
Faz.da se convertcssen1 en1 carnes estergados. Como disse, ten1 cres·
cido a. Popula<;ao do Pará; e tendo :sido olhada em Lisboa esta Cap.~;.. 

. .. '·' · con10 degre<,lo, todos o.s navío!? traz·en1 I-Iotnens degradados, que 111ú.-

danclo de clitna, nao 1nudáo ~e con<lic;ao ; e s_e bem o _General .os fac;á 
logo 1narchar para os seus destinos: tocla-via faci.hn.w escapfio . /pe}~ 
na~ureza do paiz/ e vagando pela Capitania succcde quáse sen1¡)re ~ej~ 
a infeliz ilha. 9e Jo~nne? o- objecto <las ' suas rapinac;oes; e eis htüll: 
n1otivo, que apezar de se achar prev:enido, ten1 . fe!to e fará h~n1 
objecto da desgrac;a d'aquella iJha, que actuah11.te custa a sustentar 'o 
contracto, sendo necessario annexar-lhe os dizi111os de S. Mag.e. · 

Por es~~s 1notivos, e p~lo accrescin10· da Populac;ao entendo seria 
de hun1a ventagem, ·e absoluta necessidade a protec<;ao da pesca, já l1o's 
refe~dos Pesqueii:os de S. :Niag.e ja nos differentes rios concedendo -se 
privilegios de izenc;óes aos Indios, que se óccupassen1 neste trabalho 
afitn de ajudare1n a 3ustentac;ao do Povb, e haver abundancia de peixe 
fresco e n1arisco, o que muí to suppriria a falta das carnes; ao n1es1np 
tempo, que a ilha sentiria hum soccorro immenso din1inuindo a · n1a
tanc;a do gado p.ª o Cont~racto. E estes Indios occupados 11a ·pesca 
estariao alistados na Intendencia para se reconhecer se con1 ef feíto o 
er5.o, e o seu trabalho, ou, pescaría lhe seria livre p.ª a venda aprezen
tando todavía ao Intendente o peixe para elle informar, q.do fosse 
precizo. Pron1over-se effectivam.«~ a plantac;ao do capin1 'd' Angora 
afim de havere1n pastos bons, porque o terreno eleve ser excell~nte, e 
ter no niaior rigor en1 ac<_;áo todas as providencias contra os Vadios e 
Roubadores ele gado; prohibir as carnes seccas, concedendo só a ne
cessaria aos F'azendeiros para consumo da sua gente e escrayos ; e 
conceder ~rancan1.te proporcionada extracc;ao de algun gado para fa
zetidas part~culares f ora da ilha, e nó.s certóes, que devetn pron1over se 
a f im de· en1 poucos annos o Pará poder contar . n1ais estabelecin1. t~ .d~ 
gados, hoje tijü 'necessarios no Brazil, e ajuda(em a ilha do que rcsul
t~rá htun .Jncalcnlavel i11teresse ·ao Publico, e_ a Fazenda Real; nao. se! 
pelo impos~ dos cinco reís; pois o. con~umo da <=;a.rae será sen1p1:~ 
grande, con1p i)ela venda· de ·seus gados nas gr.es ~'az~1111s el~ S .1\.fag.1

) 

na i11esnta ilha.; .cujas í~ze1~~as 1>9clen1 ser rpui ute~s, , ~ conGorrer tn.tº 

' 

• 
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á ecconomia da Real Fazenda .se n1ereceren1 aprote<;ao de bons e intei~ 
ros Administradores, pelns m.tos gados, e outras propon;óes. 

Esta ilha pela sua natureza, pela .sua pozic;áo hydrographica, e 
mesn10 pela sua Populac;ao está no cazo de ter hitn1 Governádor n1i
litar, que nao seja Fazendeiro, is~o he; Creador d~ gados, que olhando 
p3ira a sua adm.inistra<;ao ecconomica a ponhá acober~ de insultos do 
inin1igo /e1n cazo de guerra/ que por toda a parte a pode entrar; e 
com pequeno destaca1ne11to de 1'rot)a de linha para fazer a base 'da 
Orde1n, e subordina<;ilo do servi<;o, ajuda.do da Legiáo, poderá con1 
a1giía fortificac;ao ter a ilha en1 estado de tespeito, e sustentar se athe 
o General determinar o que exigirem as circunstandas. 

A canella quein dirá que as poucas canelleiras, que a · Fazenda 
Re~il t.en1 no jardirn do Para . dao hun1 rendimento, que 111ostra sobe
ja1;1.te quanto pode ser lucrativa esta cultura? Eu me lembro , el ·~ 
ouvir, que se tem vendido a canella extrahida <leste jardin1 a 7oors a 
libra, aqual nao demanda grande trabalho na sua cultura; e creio, que 
promovendo se co1n cuidado póderia ser hum dos ramos, que n1ere~a 
entrar em Jinha de con~ p.ª o futuro ; e havendo algum terreno, elle 
deve ser occupado de canelleiras, qu~ fará athe a conveniencia agra
davel de purificar o ar co1n o seu aron1a, e hul11 dia ser objecto n1ais 
vivo de copimercio: ao n1enos será huma parte que unindo-.s~ a0c; 
estabelecim.10s de S. lVIag.e nao inutilizará os trabalhos dÓs Prezos, .que 
~e en1prega.~ na sua cultura, e prepara<;ao, . e concorrerá para a ecco
nomia, ventajoza, que dell~s se pode tirar, alliviando a Fazenda Real dt
despender o nun1eraric1 para as despezas, que. elles exigem. 

Ja nao pode ser occulto, que no Caité _existe ouro: e a noticia <le 
htuna mina ten1-s~ feíto geral pela extrac<;ao, que acaba de fazer-se 
des.sa por<;ao, que foi aprezentada a S. Mag.e. Desde ro.to ten1po que 
se sabe haver ouro naquelle sitio de Perocaba, e no tempo do Governo 
'l"llterino constou extrahir-se, u~ilizanclo n1ais o Maranhao, que o Pará 
em suas ve~tagens- Con10 pois sejáo aquella villa, e outros lugares 
accessiveis por n1ar, con10 e111 escala para o Co111111ercio do Maranhao 
esp~cialn1.te de pequen as en1barca~óes : claro se ve, que pode f acil
mente desafiar alguma vez aquella ñoticia a ambic;ao de i\ventureiros 
Extrangeiros, e den1andarem aquelles lugares, onde se estabeleceráo, 
seg.do lhes ·convier, inda que ten1porarian1ente; e se be1n nao possáo 
fazer ventagcns cm ext,rac<;áo de ouro por alguma circunstancia, ou. 
de ignorarem o verdadeiro sitio, ou, por ~ maneira de acharen1 o ouro: 
contu<lo, · podem n1ui be111 converter a sua an1.!?:i<;ao e trabalhos na pilha
g.eri1, roubo:. e destrui<;ao daquetl~s sitios, e Moradores; e como se 
achem sen1 def eza~ o Generál nao 'lhes poderá accudir senáo depois d:· 
vinte días, para n1ais, apezar da sua actividade e providencias, e he 
precizo ser logo aviza<lo~ · vista a distancia da Capital. Con10 taes 
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success·os -deven1 se1npre cauz'\.r. grandes damnos, e redundao etn cles
gra<;a, especialn1.t0 11a ·prezente epoca, e em .hua Cap.na tao extensa,: e 
por isso con10 a sua f or<;a n1ui dividida; he evidente, que o Caité, ott, 
Bragan<;a deverá ter htu11 Governador, ou, Comn1andante Militar, que 
com httn1 Destacamento de -Tropa de linha e con1 as Co1npanhias lVle
licianas d'aquell ':!s dcstrictos ponha en1 estado militar e de respeito 
~quelle sitio debaixo da pro~ec<;ao todavía de huma pequena batería 
collocacla oi1dc 1nelhor convier, segundo o conhecimento ele accessibili.,. 
clacle, ·e vantagen1 de e.leí en~a, que offere<;a o terreno nos sitios, que se 
ti\1ere111 en1 vista guardar'. '• · . 

Este e~tado de respeito, ou, n1ilitar nao serviría só p.ª in1pedir o 
accesso de i\ventureiros n1aritin1os n1as si111 de obviar a concurrencia • 
de \ l adios, e a outra gente, que persuadida de acbar ouro sen1 grande 
trabalho, ~orrerao tanto do l\!Iaranhao etn cujo limite está o Caité. 
con10 do Pará, e rcs~1ltará infalliv,elmente deste concurso a existenci~1 
de Rapinadorcs. n1alvados. e portanto hun1 foco de perturba<;ao: al.en1 
de que nada, ut,ilizanc10 o Estado e n1esn10 os Particulares en1 pequena& 
extrac<;<'Ses de ouro, que he athe onde pod~ chegar Gente pobre, que se 
contentará por pregui<;a natural con1 qualquer couza: he facil ele ver 
o perigo, que resultará de sen1.~ Gente ser livre nesta extrac<;áo, pois 
se e:ade á agricultura, á pesca, e outros trabalhos mais uteis e de 
priineira necessidacle só pela a1nbi~ao d~ acharen1 ouro; e portante 
·<leve ser de especial atten<;ao; que o ouro seja extrahiclo por Co1npa
nhias de A.ccionistas, ou Homens ben1 estabellecidos) que fa<;ao desta. 
extrac<iao hun1 ran10 e Objecto lucra~ivo em que en1pregando hra<;os 
por ·sua conta, e S. l\1ag.e tendo as ventagens, que lhes sao <levidas: 
a agricultnra~ e out ros estabelecim. tos tao precizos, e de toda a absoluta 
preferencia nao sof fráo din1inuic;ao, ou, lesáo: En1 hun1a palavra: 
O ouro he riqueza : o Caité há muito, que facilita a sua extracc;ao : 

{¡üaeS saóas ventagens,, que signal de augmento tem tido aqueHa Villa 
'(re os seus Moradores, 111ais ou in~nos, haverem extrahido suas pon;oes 

ele ouro há tanto te1npo.? ~humas yenta~J}S LJ ! P.elo contrario se 
conhece, que he susceptivel de hu111 gr.e progresso de co111111ercio do 
sal, da p:;sca> e da agricttlt¡ura de farinha, bon1 arroz, algodfto, ca { ft~ 
etc . Será enfi111 de observar. neste lugar, que paizes há 111ai·s que 
Outros dignos de seren1 considerados debaixo de hun1 siste111a de guer
ra: isto he, el ~ previdcncia, de vigilancia, e de cautella : porque a ex
periencia te1n feíto ver seni.pre, ·que quem 111.to se confía he incauto, 
e da desconfian<;a há ~empre a ventagem de se estar prevenido, poclen
do-se junt,ar, con10 adn1iniculo a esta observa<;ao, que nenhun1 n1al 
succede de ouviren1 se ás vezes Hon1ens .sem conhecitn.tos, se111 notne, 
e sen1 aura popular; ,porque pode se contudo aventurar o credito, 
a reputa<;5.o, ou, n1esmo servirem .de suscitarem ideas etn grandes, <' 

! 
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illu1ninados Es¡jiritos: 1nas, da ten1eridade, do ¡muco cazo; ou, do· des · 
prez o de certas couzas, que parecem ás . vezes inutéis, mas . que c-ir
c~utstancia.s tort1áo n1a ravilhozas ·hum dia; ott.. o · pode1n ser pela · .irte :. 
ja _mais se pode esperar se nao hutn ·mal, senáo f or desgrru;a. . . e he 
por isso que tal vez o in11nortal ( em branco) julgava de tudo ·o peior, 
ou, desconfiava para se enganar 1nenos vezes. . 

FIN ALlV[ENTE contendo os Grandes Paizcs ordenariam.te en1 
razao da sua grandeza a dQl.S seus abusos~ ~ estes s.ejao ta~1be1n na 
razao da posi~ao e natureza do paiz : he evide1~te, que o Pará terha en1 
si n1esnio pela sua hydrographia apar de sua grandeza a razáo de alguns 
abuso~, qnc só hunia especial atten-;áo e hu111 Genio zelozo e Creador 
pode prevenir. J-Ie sabido, que as Alfandegas, isto he, que os seu3 
rendin1.tos fazem a riqueza e lucro ·<la Fazenda Real; e no Pará ccn1-
biriada con1 os Dizitnos, que pagao todos os generas de embarqttt• : 
torna este ra1110 de Alfandega o 1nais poderozo, lucrat\ivo, e respeitavel 
Objecto para a Fazenda Real ; e por consequencia serao sempre fatae.s 
os extravios, e golpes,' que sof frer huma sen1.e arrecada<;áo: Poren1, 
succedendo que os navios que navegao para o Pará demandem nece~
sarian1ente as salinas, con10 Ponto infallivel, e recebenün o Practico 
da Barra ; alguns há extrangei ros que recusáo receber o Practi;o, e 
portanto obr·igaclos a -procurai·em o Porto da Cidacle éom as nla.rés : 
dao fundo enqtianto nao a ten1; e no entretanto, con10 pelo 1ado 
oriental da Cidade ·athe ás sálinas · há estabelecin1entcis, fazénclas. c.:. 

rugares. que está.o a facil alcance de lanxas, e escaleres; pode succeder 
d~sen1harcaren1 os ef f eitos todos, ou, parte, ·qüe· depois sen1 custo vad 
buscar · e entrando o ' .. Porto . ott 111uito leves, ou, en1 lastro; eis hun1 ' . 
golpe e hun1a din1inttii;ao nos direit¡os da i\lfandcga; e, con1o conhecenl 
0 paiz traze111 os seu.s papeis ·e conhecimentos ja ·prevenidos. Este 
abuso fatal pode ex·tender'se athe nos navios nacionaes, porque a sim
ples prezenGa do Practico nao os impede. de os commettere1n. E C0Il1.<J 

pode h11111 General evitar hum sen1 .. e ·abuso, se elle he GOtnn1ettido a 
n1ais ele 12. 15, e 20 legoas? He necessario pois hun1 sistema part,i 
cular de servi<;o .. e ·constituir-sé na . Villa:. da Vigía hum Destacamento 
do qua! saiha diariamente hlt1na canoa ·chan1ada de ronda, ou de re
gisto. C0111 hurn bOrLL OÍ ficial inferior, e quatro soldados. que nao 
tenha outro fin1 s~nao viajar desde a . Barra. athe perto da Tojoca. 
nao scndo realn1ente precizo senáo rondar desde a Vigía at.be á Barra. 
o que nao te111 escapado á vigilancia·. e.zelo incan<;avel do actual Gene
ral Conde de Villa Flor, que projectava estabelecer duas barcas canho
neiras htuna para este fim, e outra para a Contra Costa para preven.ir 
os emharques de gados, e carnes seccas; e n1e consfa ·por ·hum otficial' 
MeHcütno Lígeiro, que sabio a 15 de Junho passado do Pará, qu~ as 
Barcas estaváo ja en1 ser-vi<;o. Oh. praza ao Ceo, que S :l\fag.~ con-

• 
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ceda áqueUa 'Cap""~ a · continttac;ao 'do Actual General, c1ue parece' 1nul
tiplicar-se a si n1estnt> para a~údir a tantos cazos dignos da sua vigi-: 
landa, porquanto etn tres annos apenas pode ~on~éce.r · e tnal prevenir 
as doenc:;as de hu1n · Corpo tao extenso e complicado con10 o Pará, 
especialm.te depois da 1nolestia de sette annos: o seu sistema e pru-
dencia, e n1aiorn1. te a aff eic;áo, que tem ganhado · aos Habitantes . o 
podio no cazo de fazer hum grande Ser.vic;o a S . M~g.c en1 hun1c.t 
Cap.IHL que ella so v~.le hum Principado . 

.. A.quelles abusos pois, que faciljta a navega~~º da entrada do Pará 
sao da ntes111a, e de 111.tº 1nais pezo, e de peior natureza para a sahida. 
Porque, ; con1binando-se os Niestres, e contendendo-se os :Consignata,. 
rio.s con1 os Dono0s ou Proprietarios dos generos, e dos e'f feítos p.ª a 
carga dos seus navíos, elles lhes sao levados en1 canoas aos sitios que 
lh~s n1arcáo: ou, elles n1esn1os comprando os generos e retendo-os e1n 
caza, ern alguma occasiao, que escape as rondas da Policía ef fectiva 
que o General por is:;o estabeleceo, os e1nbarcao en1 pequenas canoas, e 
ós vao <lepozitar, conforme t_em aju~tado, nos _sitios ja conhecido,s, e 
clepois despachao os navios_ ou e1n lastro, pretextando hua o.utra espe-. 
culac;ao, ou, que nao f azen1 con ta os gen eros, ou, leva o os na vi os en1 
u1eia carga ta1nbem com 1notivos especiozos para · depois el ~ sahit."etn,¡ 
carregare1n os navíos f ora do alcance de vista do Geileral, e da Cidácte: 
e po,·ta1~to fora da artilharia ·da Fortaleza. 

Quando isto nao existisse, bastaría argumentar da possibiíidade 
pela natureza da i1avegac;ao . afin1 q~ se .. dare1n providencias, e prevenir. 
taes abus9s, que nunca. escap~o .á ambic;ao <lo .co'1nmercio, e. aos nave~ 
gadores mercantes ; e em t~l cazo he prudencia te111er o que he para 
r~cear _; . quanto tnais, o argun1ento h~ facil. i\ppare<;a ·o nun1ero ,de 
navio.s . que entrao e ~ahe111, e ten1 sido nestes ulti.1nos annos ele 70 a i80. ·• . - . . ~ 

e n1ais: Veja-se quaf he. o seu lote, ou, que .. tonneladas. tem; e se el1~s-
sahen1 carrega.dos ou, nao~ . ·. e, conferindo-se o lote, cop1 o Dizitno. 
e con1 o despacho de f\lfandega se reconhecerá o que fica exposto'; 
e exan1inesse-se entáo onde há o at>uso. . . e logo se reconhecerá, que, 
he, ou, na faltil do Dizimo quando saiha carregado, e portanto etp 
incuria, .ou, boa f é dos despachos da J\lfandega; ou, porque vai car-:-
1·egar clandestinan1ente, quando saiha en1 lastro, ou, n1ttito leve: por.., 
quanto, pelos reg.istqs de Gorupa, e outros cotnpetentes consta o ·cacan. 
que . entra do Certáo e can1utá; a salsa, o oleo) o cravo e~- etc. l)e 
necessidade se en1barcao .. pois nao tem outra applica~ao . . . hora, os 
re<litos , el' Alfandega, e os Dizimos nao lh~s -corresponden1. ne1n aos 
lotes dos navios. que entrao e sahe111, pois elles nao vem , viajar. -logo 
há abuso. . . logo, <leve haver a inaior vigilancia. e . desco.nfian~; 
e.special111.te podendo as canoas, que d~scem do Certáo carregadas .na
vegar athc áquelJcs accuzados sitios clandestinos, sen1 tn. tº risco de 
seretn vistas, ou, desconfiadas~ .¡,:egundo a nat¡urez~ do Paiz. 

• 



Estes, e outros se1n.es abusos que estao ao alcance dos meus co
nheci1nentos, talvez tenháo apenas grande vulto na m.ª pequena esfera,. 
e no n1eu Patriotismo, que n1.tº se influe com a orde1n: nao duvido: 
lVlas, a Cap.11ª do Párá náo está no n1es1no estado de comn1ercio en1 
que antiga1n.tc. est~va há 15, ou, 20 annos anteriores: ela tem cresciclo 
ein agricultura ; cn1 Engenhos, e em 1nais commercio, e athe no da. 
Escravatura, que nao tinha: por consequencia as ventagens devem ter 
crescido, ou, os seus rendimentos, que unidos aos Estabelecim~ntos de· 
S .1f.ag.'~ faze111, ou, deven1 fazer h4m fundo consideravel das R endas 
H.eaes : as suas despezas haverao crescido,. mas ja inais en1 razáo dupla 
dos seus reditos. . . E he de notar athe, que actualm. te se consom~111 
obj·ectos de luxo, que erao desconhecidos, e cujos direitos augn1enta
rao; e novamentc existe111 impostos em generos que nunca os tiverao, 
co1no 1ne1. 1nilho. etc. e que se estao exportando para as Ilhas de 
Sot,1vento. 

' Dezejo concluir - Que finaln1ente 111 ~ parece, que o Pará t en\ 
rendin1 .• ,,s para a sua despeza, e que tal vez possa ser independente do 
Contingente de l\1aranháo: Ou, ao menos con1 elle poder sustentar sen1-
pre aJguma construc;ao de navios de guerra, sem vexa1ne da Fazenda 
Real. 

Com o n1aior respeitp pois submetto á reconhecida prudencia ~ sa
bedoria de \ T. Ex.ª todo o exposto nesta memoria, que contem vaga ::> 
i·eflexoes sobre o Pará: esperando a protecc;áo de V. Ex.ª na certeza . 
que os llo..mens sao . con10 a moeda, e vale111 o que os seus Protectores. 
querem, que valhao; podendo assegurar a V. Ex.ª· que as n1inhas ideas 
sao filhas do nJett patriotis1110, e dos tneus dezejos de ser util ele algu111a 
sorte ao Servi<;o de S. Mag.c alem d'aquelle e1n que diariatn~te n1e en1-
prego na dita Cap.11

'\ e se ellas nao sao novas, como creio, servirá.o ao 
n1enos de est~n1ular o bon1 servic;o de S. Mag.e. E eu contentando-n1t 
de náo ser o que nao <levo ser, continuarei sempre satisfeito a servir 
exactam~nte; e disto farei, co1no disse, o 111eu 1nerecin1.tº esperando 
contüdo a fortuna de \T. Ex.ª e S. Mag.e reconheceren1 a tn·ª n1. to f ief 
v-0.ntade. a ani1no indcpendente ao Seu Real Servi<;o. E acha11do-111e 
em clcligencia ncsta Corte há mais de quatro n1ezes: pern1it1ta V. Ex. ª 
ele chan1ar sua attenc;ao e sensibilidade ás circunstancias de hun1 Of fi
cial, que ten do sen1pre vivido só de seus Jin1itados sol dos con1 f a1nilia ; 
t1áo .pode de1norar-se nesta Corte s'.:n1 vexac;ao 111anifesta ele suas pro
pon;óes, e por is.so regando a lembranc;a' futura de V. Ex.ª 111e apre
zento á J nsti~a, e , Integridade ele V. Ex.o. para que despachando-1ne 
agora, n1e de a dup1icada ventagem de' apróveitar o tempo de servir 
com huri1 General a quen1, tendo-se em vista as 'circunstancias do Pará 
depois do n1aravilhoz-; espa~o· de 7 anuos de Gov.0 Interíno com 1~azao 
se applica.r o que Tacito diz de N ervá == Resolim dissoc-iabiles niinúit7 
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Pri11cipa..tu11i ac Libertateni
1 

e o· que le1nos em paginas respeitavcis 
Constituí te hodie super gentes . . . sit evellas . .. et adifices,, e.t plantes. 

De V .Ex.ª 

Ilhn.0 e Exm.0 Senr. 1·ho1naz Antonio de Villa Nova Port ugal 
Do Conselho de Es~ac!o, Menistro e Secretario de Estado dos Negocios. 
do Reino, e Encarregado dos Negocios Extrangeiros. e dos da Guerra. 

SubcHto hun1iíis~in10 , <-'. respeit?zo 

J oze de Britto · Inglez 

Ivlajot effectivo _L\jud.tc de Orc1 ~111 do G.0 do Pará 

Río de J aneiro 

23 de Novcn1bro 

1819. 

N.B . - Ten1 S. Ivlag.e igualn1ente no Pará hun1 cacoal, estabe]e
cin1ento, que pode ser renclozo, e concorrer b~n1 p.:i o projecto da 
ecco1'on1ia da Real Fazenda, se 1nerecer huma boa adn1inistra<.:ao, con10 
os outros estabelecim. tos, e cuidar se en1 'beneficiar os cavaleiros p.ª a 
n1elhor produ~ao do cacau, que se vende por con.tp da Faz.ºª Real; e en1 
se tirar a tnaior ventage1n possivel da gente etnpregada, applicando a 
tan1be111 á planta<;áo da n1andioca, etc., e está na n1esn1a razao de dever 
ser inspeccionado, poi~ he assás dist.-c da Cid!\ e Sugeito aos n1es-
111os abusos. · 

FOR(A MILI'r AR DO PARÁ, N l\. CID.e 

R~gin1entos da l.ª Linha: todas as P rac;as 

O Pr1 n1e1 ro ................... . .......... . 
O Segundo .. , ............................ . 
O T'ercei ro . . ....... ..... ............ , .... . 
l\ rtilheria . . ........ ... ...... ....... ...... . 
Ca valla r ia ............. . ... ... . .. ....... . . 
P edestres ........... • .................... 

Son1ma .................. ... · . 

• 

432 
169 
321 

91 
92 
65 

1 :170 



154 - · 

Destacamentos em toda a Capitanía 

O Prin1eiro . . .............. · .............. . . . 
O Segundo . . ... . . ............. ... ........ . 
·o 'I erceiro . . .......... " ...... .. . " ......... · 
.Artil heria. ............................... . 

' .,_ on1111a ..... . ................ . 

Melicianos na Cidade 

O I=>.. • R . nme1ro eg1n1ento ,.... ......... . ......... . 
·O Segundo . . ....... '. ..................... . 
() Corpo dos Bon1beiros ..... . . . .. . ........ . . 

So1nn1a . . .. ~ ................ . 

71 
331 
42 

. 60 

504 

107 
143 
136 

386 

For<;a con1binada na Cidade da l.ª e 2.ª linha - 1 :556 Pra<;as. 

He .. de notar: . Que nesta son1ma geral de todas as ·pra<;as, e .. trao 
;:ns doentes, e itnpedidas no Servi<;o ecconon1ico dos Corpos, de maneira 
.que Prac;as pro1npta~ .e liquidas :ven:i ser, entrando no numero das 
Pra<;as os Officiaes, 654. ·Destas se f~z o servi<¡o indespensavel diario 

.-cla Prac;a corr1 1.33 Hornens erb outo GtJardas necessarias. absolutam.te; 
e de todas sao as sertt.inellas 29. A artilheria, como ten1 pouc;a gente 
só faz o servic;o do Quartel, e beni assim a Cavallaria .: os Pedestres 
sao occupados no Servic;o do r'\rcenal, e alen1 dos accuzados nos 1nap
·pas, est~o Pra<;as e1npregadas no Servi<;o dos batellóe.s, que se con~ 
siderao co1no destacados rellativam. te ao Servi<;o diario, e o n1esn10 
snccecle aos que estao nas fabricas, e etc. Todos os corpos da guar

·ni<;ao precizao de recluta1nento: Nenhun1 está completo, 1nesmo os 
Pedest1re~; e o Pará <leve ser olhado Pra<;a militar da prin1eira Orde1n. 

·e portanto en1 estado de for~a effectiva, especiahn.te tendo tantos des
:tacan1. tos athe o Rio Negro, e Ivlacapá dignos se1npre de considerac_;ao: 

(Arq. - Lata 281 - Doc. 14.767. ) 
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