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Rio de Janeiro. Biblioteca Nacion.il.

Anais da Biblioteca Nacional, v. 1- Rio de Janeiro,

1876-

v. il.

Título do v. 1-50: Annaes da Biblioteca Nacional do

Rio de Janeiro.

1. Brasil — História. 2. Brasil — Bibliografia. 3. L te-

ratura brasileira — Bibliografia. 4. Manuscritos — Brasil.

I. Título.

O

027.581



CATÁLOGO DE MANUSCRITOS SOBRE

O ESPÍRITO SANTO EXISTENTES

NA BIBLIOTECA NACIONAL



EXPLICAÇÃO

No programa traçado pela Biblioteca Nacional para a publicação de seus
Anais, impunha-ss fundamentalmente a apresentação de catálogos de documentos
referentes às d.versas unidades da Federação. Daí que se haja ultimamente re-
tomado o cumprimento daquela prescrição, pondo-se ao alcance dos estudiosos
os catálogos de manuscritos respeitantes a Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Somados aos da Paraná e São Paulo, anteriormente publicados, fecham

a importantíssima linha do litoral sul, cujo significado histórico nos séculos

XV1-XVIII não precisa ser ressaltado. Demorando-se a ultimação do catálogo
relacionado com a h.stória do Rio de Janeiro, cujas proporções ultrapassaram a
expetativa, e não sendo conveniente a síncope na série programada para co-

b°r;ura do litoral c:ntro-noríe, antecipou-se o rol da documentação relativa ao

Espírito Sano, em qu2 cabs ressaltar a grande dominância de papéis gerados
nes p^mciroí séculos de colonização da antiga capitania.

As normas que or'entaram a elaboração deste catálogo são as mesmas que
tem sido seguidas em trabalhos semelhantes: arranjo cronológico dos verbetes

c m'nuciosos índices onomástico e de assuntos. Referem-se os casos de do-

cumentoi anteriornrn*e arrolados no Catálogo da Exposição de História do Bra-

ril — font^ ain:'a hojs não superada para os estudos historiopráficos — e tam-

tén a publicação d: peças nos Documentos Históricos da Biblioteca Nacional,

u-ar.do-fe respectivamente as siglas CEHB e DH.

A orernzação do catá!os?o de documentos do Espírito Santo coube à fun-

c-o^ária Ma-ia Aparecida dc Vries Mársico, e do acerto com que se desincumbiu

drrão testemunho quantos recorram a este útil e preciso instrumento de pes-

quisa.

Darcy Damasceno

Chefe da Seção de Manuscritos

An. Bibl. Nac. Rio Ce Janeiro, 101: 3-68, 1981.



Cartas de fora! s âz doação expedidas por D. João III, rei de Portugal,

em favor de Vasco Fernandes Coutinho, ooncedendo-lhe a Capitania

do Espírito Santo e e3tabelecendo os seus direitos, isenções e privilé-

gios. Évora, 1 jun.-7 out. 1534.

Cóp'a. 2 doe. 14 p.

CEHB, n. 5.671-2. DH, 75:112-34. 9, 2, 3 n. 5, 6

Provisão de Antônio Cardoso de Barros, provedor-mor da fazenda de el-rei,

nomeando Francisco de Vacas nos cargos de provedor e juiz de

alfândejn da Capitania do Espírito Santo. Vila do Espírito Santo, 26

fev. 1550.

Original.* Cópia em 1-19, 16, 1 n. 43.

DH, 55:60-1. Cofre

Prcviião de Antônio Cardoso de Barros, nomeando Francisco de Oliveira

nos cargos de feitor c almoxarife da Capitania do Espírito Santo. Vila

do Espírito Santo, 26 fev. 1550.

Original. Cópia em 1-19, 16, 1 n. 44.

DH, 55:61-2. Cofre

Provisão d- Antônio Cardo:o de Barros, nomeando Belchior de Azevedo

no cr.rgo de escrivão da Capitania do Espírito Santo. Vila do Espírito

Santo. 27 fev. 1550.

Orginal. Cópia em 1-19, 16, 1 n. 45.

DH, 55:62-3. Cofre

Provisão de Antônio Cardoso de Barros, nomeando Henrique de Carvalho

nos cargas de ponteiro da fazenda, alfândega e contos da Capitania do

Espírito Santo. Vila do Espírito Santo, 27 fev. 1550.

Or"ginal. Cópia em 1-19, 16, 1 n. 46.

DH, 55:63-4. Cofre

Provi :ão d3 Antônio Cardoso de Barros, confirmando a posse provisó-

ria de Francisco da Luz, procurador de seu irmão João Dormundo no

cargo ds vigário da Capitania do Espírito Santo. [Vila do Espírito

Son:c, 3 mar. 1550]. Passada em decorrência de alvará de 13 jan.

1541.

Cópia.

DH, 55:66-7. 1-19, 16, 1 n. 48

Trata-se, na verdade, do registro feito na provedoria. Folha avulsa. O mesmo quanto
aos números 3-5.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 3-68, 1981.



Provisão de Tomé ds Sousa, governador-geral do Brasil, nomeando An-
tônio de Magalhães nos cargos de escrivão da provedoria, feitoria, al-
moxarifado e alfândega da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 14 set.

Cópia.

DH, 35:97-8. 1-19, 16, 1 n. 69

Provisão cie Tomé de Sousa, nomeando Manuel Ramalho nos cargos de
escrivão da provedoria, feitoria, almoxarifado e alfândega da Capitania
do Espírito Santo. Vila da Vitória, 11 dez. 1552.

Cópia.

DH, 55:162-3. 16í 
2 n 109

"Carta de Dom D:oeo de Menezes Governador do Brasil escripta da Bahia
a EI Rey D. Felipe segundo em que se lhe queixou de prover Dom
Franc sco de Souza as Fortalezas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e
Sao Vicente descbrigando-o da homenagem que dellas tinha e lhe
appontou alguns inconvenientes pertencentes ao Governador d'aquella
Prov.ncia e á sua fazenda como delia se podem ver." Bahia, 22 abr.
1609. '

Cópia. 15 p. Outra cópia em 7, 3, 1 n. 17.
CEHB.n. 5.767, 19.604. 12, 2, 4 n. 25

10 Carta de Manuel Ferreira de Figueiredo, provedor-mor da fazenda do Es-
tado do Brasil, ao provedor da fazenda da Capitania do Espírito Santo,
ordenando a arrecadação e envio do dinheiro procedente dos direitos
dos escravos de Angola. Bahia, 7 fev. 1627.

Cópia.

DH, 75/109-10. 1-19 
7 2

11 Carta de Manuel Ferreira de Figueiredo ao provedor da fazenda da Capi-
tania do Espírito Santo, ordenando o envio do dinheiro procedente do
um por cento da obra pia. Bahia, 7 fev. 1627.

Cópia.

DH, 75:110-1. 1-19, 7, 2

12 Carta de Manuel Ferreira ds Figueiredo ao provedor da fazenda da Capi-
tania do Espírito Santo, ordenando a remessa de todos sobejos das ren-

das reais, pagas as ordinárias, e ordenados das folhas. Bahia 7 fev
1627.

Cópia.

DH, 75:112-3. 1-19,7,2

13 Provisão de Diogo Luís de Oliveira, capitão-geral e governador do Estado
do Brasil, nomeando o capitão Manuel de Escobar nos cargos de ca-

pitão-mor, ouvidor e provedor da fazenda da Capitania do Espírito
Santo. Bahia, 6 mar. 1627.

Cópia.

DH, 75:119-20. M9t 7> 2
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14 Provisão de Diogo Luís de Oliveira, nomeando Domingos Barbosa de Araújo

no cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 17

fev. 1635. Anexos a certidão da homenagem e o termo de posse.

Cópia.

DH, i 6:216-9. 1-19,8,1

15 Provisão régia, pelo Conselho da Fazenda, a Pedro da Silva, governador

do Estado do Brasil, ordenando o envio de munições e pólvoras à Ca-

pitania do Espírito Santo. Lisboa, 30 ago. 1635.

CÓPia" no 
c i

DH, i <5:284-5. J"19' 8» 1

16 Provisão de Pedro da Silva, governador e capitão-geral do Estado do Bra-

sil, nomeando Antônio do Canto de Almeida nos cargos de capitão-

mor e ouvidor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 5 jan. 1636.

Anexo documento da posse.

Cópia.

DH, 76:317-20. T"19' 
9> 1

17 Provisão de D. Fernando Mascarenhas, conde da Torre, ao provedor e

ao almoxarife da Capitania do Espírito Santo, mandando pagar o orde-

nado de João Dias Guedes, capitão-mor da dita capitania. Bahia, 1

ago. 1639.

DH,13/ 7:302-4. 1A9> 
9> 1

18 Cartas dos condes de Vila Pouca de Aguiar, de Castelo Melhor, e de

Atoupuia e do general Francisco Barreto de Meneses, governadores

e capUães-generais do Estado do Brasil. Bahia, 1648-1661.*

Cópia. _ , _

CEHB, n. 5.810. DH, 5:24-389 7, 1, 29

19 Cartas do conde de Vila Pouca de Aguiar, do conde de Castelo Melhor,

do conde de Atouguia, de Francisco Barreto de Meneses e do conde

de Óbidos, governadores-gerais e capitães-generais do Estado do Bra-

sil. Bahia, 1648-1663.*

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 4:429-30; 5:49-200. 7, 1, 31

20 Carta do conde de Vila Pouca de Aguiar ao capitão-mor e oficiais da

Câmara do Espírito Santo, impondo um novo direito nos açúcares e

mais drogas do Estado; e a formação e conservação de uma armada

para defesa. Bahia, 11 mar. 1648.

Cópia. „ ^

CEHB, n. 5.811. DH, 4:429-30. 7, 1, 31 n. 4

• 
Extraiam-se os documentos mala Importantes.
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21 Carta do conde de Vila Pouca de Aguiar aos oficiais da Câmara da Vila
da Vitória, nomeando João Ferrão de Castelo Branco no cargo de
capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 18 mar. 1648.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, *24-5. 7, 1, 29 n. 5

22 Carta do conde de Castelo Melhor ao capitão-mor da Capitania do Es-

pírito Santo, dando-lhe conta de sua chegada para governar o Estado.

Bahia, 13 mar. 1650.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:32-3. 7, 1, 29 n. 13

23 Carta do conde de Castelo Melhor a Feliciano Salgado, capitão-mor da
Capitania do Espírito Santo, ordenando a entrega do governo da dirá
capitania ao capitão Manuel da Rocha de Almeida. Bahia. 12 set
1650,

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:81. 7, 1, 29 n. 73

24 Carta do conde de Castelo Melhor aos oficiais da Câmara do Espírito

Santo, participando a nomeação do capitão Manuel da Rocha de Al-

meida no cargo de capitão-mor da dita capitania; mandando soltar

e restituir ao cargo o capitão Manuel de Almeida do Canto. Bahia,

12 set. 1650.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:81-2. 7, 1, 29 n. 74

25 Carta do conde de Castelo Melhor aos oficiais da Câmara da Capitania

do Espírito Santo, ordenando a manutenção da imposição dos vinho?,

a fim de se pagar os soldos dos soldados da infantaria. Bahia, 15

set. 1650.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:79-80. 7, I,29n. 72

26 Cartas do cond* de Castelo Melhor à Câmara e ao capitão-mor da Ca-

pitania do Espírito Santo, ordenando a prisão e remessa do capitão

Manuel de Almeida do Canto, por excessos cometidos. Bahia, 5-6 dez.

1652.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:49-50. 7, I, 31 n. 71, 72

27 Ordens de Francisco Barreto de Meneses, do conde de Óbidos e de A!e-

xandre de Sousa Freire, governadores e capitães-generais do Estado do

Brasil. Bahia, 1654-1669.*

CEHB. n. 5.819. DH, 5:243-402= 6, 3, 21

* Extratam-se os documentes mais importantes.
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28 "Provizões e Regimentos antigos." Bahia, 1654-1672.*

Cópia.

CEHB, n. 5.996. 7,3,52

29 Carta de D. Jerônimo de Ataíde, conde de Atouguia, a Silvestre dos Ba-

nhos, provedor da fazenda da Capitania do Espírito Santo, e aos oficiais

e almoxarifes da dita capitania, aprovando o arrendamento das fazen-

das e engenhos de Guarapari feito a Miguel Freire. Bahia, 5 jun. 1654.

Cópia.

DH, 73:251-3. 1-19, 10, 1

30 Carta do conde de Atougu.a ao capitão-mor da Capitania do Espírito

Santo, mandando não fazer reformas nos postos; ordenando favorecer

a arrecadação dos oficiais da Fazenda Real; e enviar preso Marcos de

Sousa. Bahia, 14 ago. 1654.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:209-11. 7, 1, 29 n. 223

31 Carta do conde de Atouguia a Simeão de Carvalho, capitão-mor da Ca-

pitania do Espírito Santo, ordenando enviar presos o capitão Sebastião

da Silva, o ajudante do cabo verde Antônio da Silva e João Pereira;

ameaçando prender o próprio capitão-mor, caso faltasse algum preso.

Bahia, 24 abr. 1655.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:269-70. 7, 1, 29 n. 298

32 Provisão do conde de Atouguia, nomeando Francisco Luís de Oliveira no

cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 30 set.

1655.

Cópia.

DH, i5:443-5. M9, 10, 1

33 Carta do conde de Atouguia a Simeão de Carvalho, capitão-mor da Ca-

pitania do Espírito Santo, comunicando a provisão do capitão Fran-

cisco Luís de Oliveira no cargo de capitão-mor da dita capitania, e

ordenando a ida de Simeão de Carvalho a sua presença. Bahia, 8

out. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:292-3. 7, 1, 29 n. 331

34 Carta do conde de Atouguia aos oficiais da Câmara da Vila da Vitória,

nomeando Francisco Luís de Oliveira no cargo de capitão-mor da Ca-

pitania do Espírito Santo; informando que enviaria provimento de tudo

que o dito capitão-mor julgasse necessário. Bahia, 8 out. 1655.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:293-4. 7, 1, 29 n. 332

* 
Extratam-s© os documentos mais Importantes.
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35 "Reg;m.t0 q Ieuou o capitão Francisco Luis de Oliueira q uai ps Capitão
mor da Capitania do Spirito Santo." Bahia, 8 out. 1655.

Cópia. 5 p. Outra cópia em 6, 3, 21 f. 15 v.

CEHB, n. 5.996, 5.819. DH, 5:243-5. 7, 3, 52 n. 2 f. 35

36 Carta do conde de Atouguia ao provedor da fazenda da Capitania do Es-

pírito Santo, mandando pagar os soldos de Manuel de Almeida do

Canto, capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, Bahia, 14 out.

1655.

Cópia.

DH, i5:440-3. 1-19, 10, 1

37 Cartas ?ara S. M. do conde de Atouguia, governador e capitão-general

deste Estado, e de Francisco Barreto. Bahia, 1655-1661.*

Cópia.

CEHB, n. 5.820. DH, 4:272. 7, 3, 54

38 Carta do conde de Atouguia a S. M., participando o afastamento do ca-

pitão-mor Simeão de Carvalho do governo da Capitania do Espírito

Santo, comunicando a provisão temporária de Francisco Luís de 01'-
veira no cargo, até que se enviasse alguém que fosse servido por S. M.

Bahia, 17 out. 1655.

Cópia.

CEHB, n. 5.820. DH, 4:212. 7, 3, 54 n. 33

39 Carta do conde de Atouguia a Francisco Luís de Oliveira, capitão-mor da
Capitania do Espirito Santo, informando qu* Simeão de Carvalho ainda
não havia se lhe apresentado, mandando fazer a carga do sal tomado
ao almoxarife, permitindo a venda dos vinhos depois dos da Compa-
nhia Geral, enviando provisão para a devassa do dinheiro que se deve
do tributo da aguardente. Bahia, 22 fev. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:318-9. 7, 1, 29 n. 357

40 Carta do conds de Atouguia a Francisco Luís de Oliveira, ordenando a
remessa de todos os papéis e devassas sobre Simeão de Carvalho; e
mandando dar logo posse aos cargos de ouvidor e provedor que vão

providos. Bahia, 23 mar. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:77-8. 7, 1, 31 n. 108

41 Cartas do conde de Atouguia ao capitão-mor da Capitania do Espírito San-
to, ao ouvidor da capitania, ao provedor da fazenda e ao provedor das
fazendas dos defuntos e ausentes, favorecendo a posse dos engenhos a
Mateus Ferreira Vilasboa. Bahia, 2 jun. 1656.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:340-3. 7, 1, 29 n. 387-390

Extratam-se os documentos mais Importantes.
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42 Carta do conde de Atouguia a Francisco Luís de Oliveira, ordenando o

envio de todas as devassas e papéis que constatarem as culpas e erros
* de obrigação do ofício de Simeâo dc Carvalho, e elogiando o procedi-

mento do destinatário quanto ao navio procedente de Buenos Aires.

Bahia, 16 jun. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:345-6. 7, 1, 29 n. 393

43 Carta régia, pelo Conselho Ultramarino, nomeando João de Almeida Rios

no cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Lisboa, 27

jul. 1656.

Cópia.

DH, Í9.322-5. M9, 10, 1

44 Carta do conde de Atouguia ao capitão-mor da Capitania do Espírito Santo,

determinando as medidas a serem tomadas para o pagamento dos vinhos.

Bahia, 9 out. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:363-4. 7, 1, 29 n. 415

45 Carta do conde de Atouguia a Francisco Luís de Oliveira, capitão-mor da

Capitania do Espírito Santo, mandando entregar a capitania ao ca-

pitão-mor Gaspar Pacheco e Contreiras. Bahia, 14nov. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:367-8. 7, 1, 29 n. 423

46 Carta do conde de Atouguia aos oficiais da Câmara do Espírito Santo,

ordenando toda assistência e ajuda ao capitão-mor Gaspar Pacheco e

Contreiras. Bahia, 24 nov. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:368. 7, 1, 29 n. 424

47 "Regimento que leuou o Capitam mor Gaspar Pacheco e Contreiras á

Cap.nifl do Sp.t0 Santo." Bahia, 24 nov. 1656.

Cópia.

CEHB, n. 5.819. DH, 5:252-4. 6, 3, 21 f. 18

48 Provisão do conde de Atouguia, nomeando Gaspar Pacheco e Contreiras

para governar a Capitania do Espírito Santo. Bahia, 24 nov. 1656.

Cópia.

DH, 19:97-9. 1-19, 10, 1

49 Carta do conde de Atouguia a Gaspar Pacheco e Contreiras, capitão-mor

da Capitania do Espírito Santo, ordenando a restituição de Bento Pi»

menta ao cargo de ouvidor da dita capitania. Bahia, 21 mar. 1657.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:382-3. 7, 1, 29 n. 445

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 3-68, 1981.



50 Carta régia de D. Luísa de Gusmão ao conde de Atouguia, 
governador

do Brasil, pedindo informações sobre as terras dos Campos dos Goita-
cases, situadas entre a Capitania do Espírito Santo e o Cabo Frio, 40
léguas do Rio de Janeiro. Lisboa, 26 mar. 1657.

Original. 1 p. H-34, 15, 10

51 Provisão de Francisco Barreto de Meneses, nomeando Manuel de Morais

no cargo de provedor da fazenda do Espírito Santo. Bahia, 27 set

1657.

Cópia.

DH, 79:251-2. 1-19, 10, 1

52 Carta de Francisco Barreto de Meneses a Tomé Correia de Alvarenga,

governador do Rio de Janeiro, e ao capitão-mor do Cabo Frio, pe-
dindo a remessa de relação informando sobre: a) a localização da po-
voação da Paraíba e Campos dos Goitacases; b) o rendimento e im-

portância das ditas terras; c) a posse dessas terras. Bahia, 12 dez.

1657. A me:ma carta foi enviada ao capitão-mor do Espírito Santo.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:89-90. 7, 1, 31 n. 124

53 Cartas régias dirigidas a Francisco Barreto de Meneses, ao conde de Óbidos.

a Alexandre de Sousa Freire, a Afonso Furtado do Castro do Rio de

Mendonça, visconde de Barbacena, e a Roque da Costa Barreto, go-
vernadores e capitães-generais do Estado do Brasil. Lisboa, 1658-

1680.*

Cópia.

CEHB, n. 5.807. DH, 67:179-91. 7, 3, 53

54 Carta de Francisco Barreto de Meneses ao capitão-mor da Capitania do

Espírito Santo, enviando a memória e os sinais dos delinqüentes assas-

sinos do capitão da Paraíba; advertindo-o 
"para 

remeter presos à Bahia

todos os culpados por qualquer crime que ocorresse na capitania. Ba-

hia, 21 maio 1658.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:406-7. 7, 1, 29 n. 472

55 Carta de Francisco Barreto de Meneses ao capitão-mor da Capitania do

Espírito Santo, informando sobre o envio de sustento para a infanta-

ria, devido à declaração de guerra dos holandeses. Bahia, 21 maio

1658.

Cóp*a.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:407-8. 7, 1, 29 n. 473

* 
Extratam-se os documentes mais Importantes.
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56 "Prouizam, q. se enuiou a Capitania do Spirito Santo p.a os officiaes

da Camar^ delia supprirem no q faltar dos dlr.t0' dos uinhos, por

contribuição do pouo." Bahia, 21 maio 1658.

Cópia. Outra cópia em 7, 3, 52 n. 17.

CEHB, n. 5.819, 5.996. DH, 4:82-4; 5:303-5. 6, 3, 21 f. 35

57 Carta de Francisco Barreto de Meneses ao provedor da fazenda da Ca-

pitania do Espírito Santo, ordenando aos oficiais da Câmara contri-

buírem para o sustento dos soldados da infantaria. Bahia, 31 maio

1658.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:408. 7, 1, 29 n. 474

58 Carta de Francisco Barreto dc Meneses a João de Almeida Rios, capitão-

mor da Capitania do Espírito Santo, advertindo-o para não tirar os

postos providos pelo governo, nem provê-los sem ordem para isso; es-

pecificando que, quando houvesse culpas, fossem remetidas justificadas

para seu parecer. Bahia, 8 abr. 1659.

Cópia. •

CEHB, n. 5.810. DH, 3:413-4. 7, 1, 29 n. 481

59 Carta de Francisco Barreto de Meneses a João de Almeida Rios, deter-

minando que os soldados dos capitães-mores da capitania dos donatá-

rios fossem pagos pelos senhores delas, não cabendo à Fazenda Real

arcar com tal despesa. Bahia, 8 abr. 1659.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:414. 7, 1, 29 n. 482

60 Carta de Francisco Barreto de Meneses a João de Almeida Rios, ords-

nando a posse de Miguel Freire de Andrade nos cargos de provedor

dos defuntos e ausentes, capela e resíduos, para os quais havia sido

provido. Bahia, 25 abr. 1659.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 3:414-5. 7, 1, 29 n. 483

61 Carta de Francisco Barreto de Meneses a Manuel de Morais, provedor da

fazenda da Capitania do Espírito Santo, mandando pagar o que a Fa-

zenda Real devia a João de Almeida Rios, capitão-mor da Capitania

do Espírito Santo. Bahia, 16 jul. 1659.

Cópia.

DH, 20:69-74. 1-19, 10, 1

62 Portarias e ordens do general Francisco Barreto de Meneses, do conde de

Óbidos, de Alexandre de Sousa Freire, do visconde de Barbacena, do

governo interino e de Roque da Costa Barreto, governadores-gerais do

Estado do Brasil. Bahia, 1660-1678.*

Cópia.

CEHB, n. 5.823. DH, 7:98-106; 5:58. 7, 1, 30

* Extratam-se os documentos mais importantes.
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63 Carta de Francisco Barreto de Meneses aos oficiais da Câmara da Vila

da Vitória, respondendo-lhes sobre o sustento da infantaria e sobre o

procedimento do desembargador Francisco Barradas. Bahia, 13 jan.

1661.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:1X7-8. 7, 1, 31 n. 151

64 Carta de Francisco Barreto de Meneses a D. Dinis Lobo, capitão-mor da

Capitania do Espírito Santo, comunicando a decisão de S. M. de se-

parar as capitanias da jurisdição do Governo, encarregando-as ao gene-

ral Salvador Correia de Sá e Benavides; remetendo instruções para o

pagamento dos toldos do dito capitão-mor. Bahia, 16 jan. 1661.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:387-8. 7, 1, 29 n. 453

65 Carta de Francisco Barreto de Meneses ao provedor da Fazenda Real da

Capitania do Espírito Santo, ordenando o pagamento dos religiosos

de São Francisco c do capitão-mor D. Dinis Lobo. Bahia, 16 jan.
1661.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:388. 7, 1, 29 n. 454

66 Carta de Francisco Barreto de Meneses ao provedor da Fazenda Real da

Capitania do Espírito Santo, mandando cumprir as instruções do pro-

vcdor-mor da fazenda quanto à remessa do rendimento dos Engenhos

de Guarapari ao Conselho dos Três Estados; ordenando a cobrança

de tudo que Manuel Fernandes Varela devesse à fazenda de S. M.;

e o pagamento do provedor-mor dos defuntos e ausentes. Bahia, 18

jan. 1661.

Cópia.

CEHB, n. 5.810. DH, 5:389. 7, 1, 29 n. 455

67 Carta de Francisco Barreto de Meneses a Sebastião Fernandes Correia, pro-

vedor da Fazenda Real da Capitania do Espírito Santo, determinando

o pagamento de todos os filhos da folha e que as esmolas aos reli-

giosos de São Francisco fossem pagas pelos moradores da dita capi-

tania. Bahia, 27 out. 1661.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:142-3. 7, 1, 31 n. 169

68 Cartas de Francisco Barreto de Meneses ao capitão-mor e à Câmara da

Vila do Espírito Santo, determinando sobre o pagamento do dote

da Infanta Rainha da Grã-Bretanha e a satisfação da paz de Holanda.

Bahia, 19-29 abr. 1662.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:156-8. 7, 1, 31 n. 181, 182
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69 Provisão de Francisco Barreto de Meneses, nomeando José Rabelo Leite

no cargo d? capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 27

maio 1662.

Cópia.

DH, 20:443-4. M9, 10, X

70 Cartas de Francisco Barreto de Mene:es a D. D'nis Lobo e aos oficiais

da Câmara da Capitania do Espírito Santo, provendo Jcsé Rabe'o Lei-

te no cargo de capitão-mor da Capitania do Espíiilo Santo. Bahia,

3 jun. 1662.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.811. DH, 5.159-60. 7, 1, 31 n. 186, 187

71 Carta de Francisco Barreto de Meneses acs oficia's da Câmara da Capi-

tania do Espírito Santo, advertindo que a remessa de pau-brasil, para

o donativo de S. M., fosse o de melhor casta. Bahia, 9 jui. 1662.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:161. 7, 1, 31 n. 188

72 Carta de Francisco Barreto de Meneses aos oficiais da Câmara e ao ca*

pitão-mor da Capitania do Espírito Santo, concedendo permissão para

os moradores da dita capitania cortarem e venderem pau-brasil. Ba-

hia, 13 out. 1662.

Cópia.

DH, 20:473-4. 1-19, 10, 1

73 Provisão de Francisco Barreto de Meneses, nomeando D. Dinis Lobo no

cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bah'a, 13 out.

1662.

Cópia.

DH, 20:474-5. 1-19, 10, 1

74 Ordem de Francisco Barreto de Meneses ao proved^r-mor da Fazenda Real

e aos provedores das capitanias, permitindo aos moradores da Capi-

tania do Espírito Santo o corte e a venda do pau-brasil, a fim de se

pagar o donativo do dote da Infanta Rainha da Grã-Bretanha e tri-

buto da paz de Holanda. Bahia, 14 out. 1662.

Cópia.

CEHB, n. 5.823. DH, 7:98. 7, 1, 30 n. 78
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75 Cartas de Francisco Barreto de Meneses a Pedro Correia do Couto e a

D. Dinis Lobo, mandando restituir a seus cargos e fazendas os oficia s

da câmara e o provedor da fazenda; e levantar o seqüestro que se tiver

feito nelas. Bahia, 30 out. 1662.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:182, 184. 7, 1, 31, n. 207, 209

76 Cartas de Francisco Barreto de Meneses a D. Dinis Lobo e aos oficiais

da Capitania do Espírito Santo, mandando entregar o governo da dita

capitania a José Lopes. Bahia, 22 jan. 1663.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:187-8. 7, 1, 31, n. 211, 212

77 Provisão de Francisco Barreto de Meneses, nomeando José Lopes no cargo

de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 22 jan. 1663.

Cópia.

DH, 27:33-5. 1-19, 10, 1

78 Ordem de Francisco Barreto de Meneses a José Lopes, capitão-mor da Ca-

pitania do Espírito Santo, e a Pedro Correia do Couto, ouvidor da di*a

capitania, mandando pagar tudo que se devia a José Rabelo Leite. Ba-

hia, 24 jan. 1663.

Cópia.

CEHB, n. 5.823. DH, 7:103-4. 7, 1, 30 n. 86

79 "Regm.t0 q. leuou o ajudante Manoel Vaz, indo á Capitania do Splrito

Santo." Bahia, 12 maio 1663.

Copia. 8 p. Outra cópia em 6, 3, 21 f. 56.

CEHB, n. 5.819, 5.996. DH, 4:106-8; 5:360-4. 7, 3,52 n. 27

80 Carta de Francisco Barreto de Meneses a D. Dinis Lobo, mandando dar

posse a José Lopes no cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito

Santo, e remeter presos os oficiais da câmara que não quisessem dar-

lhe posse. Bahia, 12 maio 1663.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:197-8. 7, 1, 31 n. 221

81 Carta de Francisco Barreto de Meneses aos oficiais da Capitania do Es-

pírito Santo, mandando dar posse a José Lopes no cargo do capitão-

mor da Capitania do Espírito Santo; e criticando os excessos cometidos

pelos oficiais da dita câmara acerca da prisão de José Lopes. Bahia,

12 maio 1663.

Cópia.

CEHB, n. 5.811. DH, 5:199-200. 7, 1, 31 n. 222
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82 Ord:m de Francisco Barreto de Meneses aos oficiais da Câmara da Ca-

pitania do Espírito Santo, mandando pagar o soldo de José Lopes, ca-

pitão-mor da dita capitania. Bahia, 12 maio 1663.

Cópia.

CEHB, n. 5.823. DH, 7:105-6. 7, 1, 30 n. 88

83 Provisão do conde de Óbidos, nomeando Brás do Couto de Aguiar no
cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 12 dez.
1663.

Cópia.

DH, 27:251-3. I0) 
:

84 Cartas do conde de Óbidos, de Alexandre de Sousa Freire e de Afonso
Furtado de Castro do Rio de Mendonça, governadores e capitães-ge-
nerais do Estado do Brasil. Bahia, 1663-1674.*

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:8-279. 7, 1, 28

85 Cartas do conde de Óbidos ao capitão-mor José Lopes e aos oficiais da
Camara do Espírito Santo, mandando entregar o governo da Capitania
do Espírito Santo ao capitão-mor Brás do Ccuto de Aguiar. Bahia 15
dez. 1663. '

Cóp:a. 2 doe.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:8, 9. 7, 1, 28 n. 16, 17

86 Cartas patentes expedidas do ano de 1664 ao de 1678 pelos governadores
e capitães-generais do Estado do Brasil conde de Óbidos, Afonso Fur-
tado de Castro do Rio de Mendonça, governo-geral interino e Roque
da Cesta Barreto. Bahia, 1664-1678.*

CEHB, n. 5.826. DH, 77:395-406; 72:79-353. 1, 2, 9

87 Carta patente rég a, pelo Conselho Ultramarino, provendo Diogo de Sei-
xas Barraca no cargo de capitão da Capitania do Espírito Santo. Lis-
boa, 15 fev. 1664.

Cópia.

DH, 75:30-2. 1-19 
11 1

88 Carta do conde de Óbidos a Brás do Couto de Aguiar, capitão-mor da
Capitania do Espírito Santo, mandando dar o cargo de capitão-mor da
dita capitania a Diogo de S:ixas Barraca. Bahia, 19 fev. 1664.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:45. 7, 1, 28 n. 55

* 
Extratam-se os documentes mais importantes.
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89 Carta do conde de Óbidos aos capitães-mores de São Vicente, Espírito
Santo e Tinhaém, determinando que se evitasse o inconveniente de
faltar papel selado de um ano para outro. Bahia, 8 abr. 1664.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:32. 7, X, 28 n. 39

90 "Alvará q. se passou para se cunhar a moeda na capitania do Splrlto S.t0

que estivesse por cunhar." Bahia, 5 set. 1664.

Cópia.

CEHB, n. 5.819. DH, 5:401-2. 6, 3, 21 f. 76v

91 Carta do conde de Óbidos ao capitão-mor da Capitania do Espírito Santo,
encarregando a Agostinho Barbalho Bezerra a cxicução do descobri-
mento das minas na dita capitania; e ordenando ao capitão-mor ofe-
recer-lhe toda a ajuda possível na diligência. Bahia, 4 abr. 1665.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:49-50. 7, 1, 28 n. 59

92 Carta do conde de Óbidos ao provedor da Fazenda Real da Capitania do
Espírito Santo, determinando que os soldos do ajudante, alfèrss e ca-

pitão de artilharia fossem pagos £elo povo da dita capitania. Bahia,
15 maio 1665.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:51. 7, 1, 28 n. 61

93 Carta de D. Afonso VI, concedendo a Antônio Luís Coutinho da Câ-
mara o traslado do foral da Capitania do Eipírito Santo. Lisboa, 15
fev. 1666. Anexa a cópia do traslado.

Cópia. 9 p.
DH, 79:111-20. 15j 

l n 49

94 Carta patente de D. Vasco Mascarenhas, conde de Óbidos, nomeando o
alferes Henrique de Noronha no cargo de ajudante supranumerário da
Capitania do Espírito Santo. Bahia, 3 set. 1666.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 77:395-6. 1, 2, 9 n. 6

95 Carta patente do conde de Óbidos, nomeando o capitão Pedra Aranha
de Vasconcelos no posto de sargento-maior da Capitania do Espírito
Santo. Bahia, 3 set. 1666.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 77:397-8. I, 2, 9 n. 7

96 Provisão do conde de Óbidos, nomeando o capitão Domingos Corrê a Ma-
ciei no cargo de provedor da fazenda do Espírito Santo. Bahia, 9
set. 1666.

Cópia.

DH, 22:326-8. 1-19 
11 1

An. Bfbl. Mac. Rio de Janeiro, 101: 3-68, 1981.



— 21 —

97 Provisão rcg a, pelo Conselho Ultramarino, concedendo a Francisco Fon-

seca Falcão o cargo de provedor dg fazenda do Espírito Santo, pelo

período de 6 anos. Lisboa, 9 dez. 1666.

Cópia.

DH, 22:462-3. 1-19, 11, 1

98 Provisão regia, pelo Conselho Ultramarino, proibindo a Alexandre de

Sousa Freire, governador e capitão-geral do Estado do Brasil, e a to-

dos os governadores que lhe sucederem, prover a propriedade dos ofí-

c'02 vegos, que tocam a Antônio Luís Gonçalves da Câmara Couti-

nho, donatário da Capitania do Espírito Santo. Lisboa, 1 abr. 1667.

Anexa carta d: doação e confirmação de S. M.

Cóp'a. 20 p.

DH, 79;91-110. 1-19, 15, 1 n. 48

99 Carta patente régia, pelo Conselho Ultramarino, provendo Antônio Men-

des d; F gueiredo no cargo de capitão-mor do Espírito Santo. Lisboa.

11 mar. 1667.

Cópia.

DH, 23:87-90. 1-19, 11, 1

100 Carta patente do conde de Óbidos, nomeando Manuel Peixoto da Mota

no posto de capitão da artilharia da Capitania do Espírito Santo.

Bafra, 4 maio 1667.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 7.7:405-6. 1, 2, 9 n. 12

101 Caria de Alexandre de Sousa Freire a Antônio Mendes de Figueiredo,

deliberando sobre a dívida aos religiosos de São Francisco, as des-

pesas das obras das fortiíicaçôes, e os engenhos de Guarapari. Ba-

hia, 11 ago. 1668.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:81-3. 7, 1, 28 n. 92

102 Carta de A^xandre de Sousa Freire a Antônio Mendes de Figueiredo, tra-

tando da celebração das pazes com a Holanda. Bahia, 11 ago. 1668.

CÓDia.

CEHB, n. 5.825. DH, <5:83-4. 7, 1, 28 n. 93

103 Carta de Alexandre de Sousa Freire aos oficiais da Câmara da Vila da

Vi ói ia, relevando c:m mil-réis da contribuição que era devida; esti-

pulando que se lhe pagasse, com pontualidad®, os trezentos mil-réis res-

tantes. Bahia, 11 ago. 1668.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:84-5. 7, 1, 28 n. 94
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104 Carta dc Alexandre dc Sousa Freire a Manuel de Morais, informando a

impraticabilidade do uso dos rendimentos dos engenhos de Guarapari,

para o pagamento dos filhos da folha e para fazer frente às despesas

da Fazenda Real. Bahia, 11 ago. 1668.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:85-6. 7, 1( 28 n. 95

105 Carta de Alexandre de Sousa Freire a Antônio Mendes de Figueiredo,

agradecendo a remessa do donativo do dote da rainha da Grâ-Breta-

nha e da paz de Holanda. Bahia, 5 out. 1669.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:113-4. 7, 1, 28 n. 126

106 Carta patente de Alexandre de Sousa Freire, nomeando Marcos Fernandes

Monsanto no posto de capitão do Forte de São João da Barra da Ca-

pitania do Espírito Santo. Bahia, 4 jan. 1670.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 72:79-80. 1, 2, 9 n. 88

107 Carta ds A'exandre de Sousa Freire ao provedor da fazenda da Capitania

do Espírito Santo, mandando pagar a propina de Bernardo Vieira Ra-

vasco. Bahia, 13 out. 1670.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:153-4. 7, 1, 28 n. 166

108 Carta de Afonso Furtado dc Castro do Rio dc Mendonça a Antônio Men-

des de Figueiredo, remetendo provisão para cobrança do que deve a

Capitania do Espírito Santo ao donativo da rainha da Grã-Bretanha c

da paz de Holanda; informando sobre provisão de patente para a

infantaria c pedindo uma lista de todas as companhias existentes na

sua jurisdição. Bahia, 22 maio 1671.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:168-9. 7, 1, 28 n. 180

109 Carta patente régla, pelo Conselho Ultramarino, prover-do José Gonçalves

de Oliveira no cargo de capitão da Capitania do Espírito Santo. Lis-

boa, 16 jul. 1671.

Cópia.

DH, 25:93-7. 1-19, 11, 2

110 Cartas de Afonso Furtado de Castro do Rio ds Mendonça a Antônio

Mendes de Figueiredo, capitão-mcr da Capitania do Espírito Santo,

e aos oficiais da câmara, mandando provido por patente Inácio de

Lercaro. a fim de suceder ao dito capitão-mor no governo da capi-

tania. Bahia, 12 set. 1671.

Cópia. 3 doe.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:184-5; 24:254-1. 7, 1, 28 n. 196-198
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111 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça a Inácio Ler-

caro, capitãc-mor do Espírito Santo, recomendando a realização de

diligências para o descobrimento de esmeraldas. Bahia, 22 out. 1671.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:211-2. 7, 1, 28 n. 216

112 Carta patente de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, no-

meando João de Abreu no posto de capitão da companhia de infan-

taria da ordenança miliciana do distrito da Vila Velha da Capitania

dc Espírito Santo. Bahia, 14 jul. 1672.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 12:232-3. 1, 2, 9 n. 182

1?3 Carta patent? de Afonso Furtado de Castro do Rio de Merkdonça, no-

meando Jorge Toscano no posto de ajudante supranumerário do pre-
sídio da Vila da Vitória, Capitania do Espírito Santo. Bahia, 4 nov

1672.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 12:253-4. l, 2, 9 n. 195

114 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça a José Gon-

çalves de Oliveira, advertindo-o por ter passado patente na compa-

nhia do presídio da capitania a seu sobrinho, c especificando que o

capitão-mor não tem jurisdição para fazer semelhante provimento.
Bahia, 11 jul. 1673.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:258. 7, 1, 28 n. 253

115 Carta patente régia, nomeando Manuel de Morais no cargo de provedor
da fazenda da Capitania do Espírito Santo. Lisboa. 17 jul. 1673.

Cópia.

IXH, 25:294-7. 1-19, 11, 2

116 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça ao provedor
dos defuntos e ausentes da Capitania do Espírito Santo, mandando exe-

cutar, com todo o cuidado, a cobrança e remessa dos bens que, na

dita capitania, ficaram do capitão-mor João de Almeida R'os. Bahia.

12 out. 1673.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:270. 7, 1, 28 n. 266

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 3-68, 1981.



— 24 —

117 Cartas dos governadores-gerais e capitães-generais do Estado do Brasil

visconde de Barbacena, chanceler Agostinho de Azevedo Monteiro e
seus adjuntos, Roque da Costa Barreto, Antônio Luís de Sousa Teles

de Meneses (2.° marquês de Minas), Matias da Cunha, arcebispo D.

Frei Manuel da Ressurreição, Antônio Luís Gonçalves da Câmara Cou-

tinho, D. Jcão de Lencastro e D. Rodrigo da Costa. Bahia, 1674-

1704.*

Cóp'a.

CEHB, n. 5.832. DH, 10, 11. 7, 1, 32

118 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça aos oficiais

da Câmara da Capitania do Espírito Santo, ordenando o sentencia-

mento de todos os presos culpados e a soltura dos que não tivessem

culpa. Bahia, 29 ago. 1674.

Cópia.

CL';iB, n. 5.825. DH, 6:278. 7, 1, 28 n. 271

119 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça aos oficiais da

Câmara da Capitania do Espírito Santo, ordenando assumirem o go-
verno da dita capitania durante a ausência do capitão-mor. Bahia,

29 ago. 1674.

Cópia.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:278-9. 7, 1, 28 n. 272

120 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio do Mendonça a José Gon-

çalves de Oliveira, ordenando sua ida à Bahia, a fim ds dar conta

ao governo-geral dos seus procedimentos. Bahia, 29 ago. 1674.

Cópa.

CEHB, n. 5.825. DH, 6:279. 7, 1, 28 n. 273

121 Carta de D. Pedro, príncipe regente, fazendo doação a Francisco Gil

de Araújo da Capitania do Espírito Santo, e passando-Ihe juro e her-

dade em virtude da renúncia de Antônio Luís Coutinho da Câmara à

mesma capitania. Lisboa, 1 out. 1674.

Cópia. 15 p.

DH, 79:170-87. M9, 15, 1 n. 59

122 Carta patente de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, no-

meando José Gonçalves de Oliveira no cargo de capitão-mor da en-

trada que vai ao descobrimento das esmeraldas na Capitania do Es-

pírito Santo. Bahia, 13 ago. 1675.

Cóp"a.

CEHB, n. 5.826. DH, 72:352-4. 1, 2, 9 n. 259

• 
Extratam-s© os documentes mais Importantes.
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123 Carta de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça a Matias da

Cunha, governador do Rio de Janeiro, ordenando a entrega de 150

índios a José Gonçalves de Oliveira, capitão-mor da Capitania do
Espírito Santo, encarregado do descobrimento das esmeraldas. Ba-

hia, 14 ago. 1675.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 11:49. 7, 1, 32 n. 55

124 Conrulta do Conselho Ultramarino sobre o pedido de José Gonçalves de

Oliveira acerca da organização da jornada das minas de esmeraldas.

Lisboa, 18 nov. 1675. Em anexo, cópias das cartas dos oficiais

da câmara e do donatário da Capitania do Espírito Santo.

Cópia. 7 p.

DH, 92:211-6. 15, 4, 16 n. 6

125 Carta régia a Afonso Furtado de Castro do Rio ds Mendonça, mandan-

do ajustar com Francisco Gil de Araújo o negócio do descobrimento

das minas das esmeraldas da Capitania do Espírito Santo. Lisboa *

dez. 1675.

Cópia. 2 p.

CEHB, n. 5.807. DH, 67:179-80. 7, 3, 53 n. 373

126 Carta régia a Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, mandando

dar a José Gonçalves de Oliveira, capitão-mor da Capitania do Es-

pírito Santo, algumas coisas dos seus armazéns, a fim de que o dito

capitão-mor pudesse ir à jornada da Serra das Esmeraldas. Lisboa,

5 dez. 1675.

Cópia.

CEHB, n. 5.807. DH, 67:180-1. 7, 3, 53 n. 374

127 Carta patente régia, pelo Conselho Ultramarino, fazendo mercê a José

Gonçalves de Oliveira do posto de capitão-mor da jornada do des-

cobrimento da Serra das Esmeraldas no sertão da Capitania do Es-

pírito Santo. Lisboa, 26 dez. 1675.

Cópia.

CEHB, n. 5.807. DH, 67:182-3. 7, 3, 53 n. 376

128 Carta patente do Governo do Estado do Brasil, nomeando Luís Nunes

no posto de capitão dos fortes de Nossa Senhora do Monte do Carmo

da Vila da Vitória na Capitania do Espírito Santo. Bahia, 17 jan.
1676.

Cópia.

CEHB, n. 5.826. DH, 72:384-5. 1, 2, 9 o. 279
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129 Carta do triunvirato [Agostinho de Azevedo Monteiro, Álvaro de Aze-

vedo e Antônio Guedes de Brito] a José Gonçalves de Oliveira, ca-

pitão-mor da Capitania do Espírito Santo, levantando o seu preito
e homenagem da dita capitania, e comunicando ter dela S. A. feito

mercê a Francisco Gil de Araújo. Bahia, 11 jun. 1676.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 11:60. 7, 1, 32 n. 68

130 Carta de Francisco Gil de Araújo, donatário da Capitania do Espírito

Santo, a S. A., pedindo autorização para fazer o descobrimento

das minas da Serra das Esmeraldas no sertão da dita capitania. Lis-

boa, 27 ago. 1676.

Cóp!a.

CEHB, n. 5.807. DH, 67:189-91. 7, 3, 53 n. 380

131 Conrulta do Conselho Ultramarino sobre o informe de José Gonçalves

de Oliveira, referente aos problemas criados por Francisco Gil de

Araújo e os oficiais da câmara, acerca da jornada das minas de es-

meraldas. Lisboa, 19 set. 1676.

Cópia. 6 p.

DH, 92:217-21. 15, 4, 16 n. 8

132 Carta do triunvirato fAgostinho de Azevedo Monteiro, Álvaro de Aze-

vedo e Antônio Guedes de Brito] aos oficiais da Câmara do Espí-

rito Santo, ordenando o pagamento do que se devia a José Gonçalves

de Ol veira. Bahia, 22 jul. 1677.

Cóp"a.

CEHB, n. 5.832. DH, 11:80. 7, 1, 32 n. 88

133 Carta de Roque da Corta Barreto aos oficiais da Câmara da Vila da Vi-

tória, cobrando os donativos do dote da rainha da Grã-Bretanha e da

paz de Holanda, que os moradores da capitania estavam devendo.

Bahia, 17 out. 1678.

Cóoia.

CEHB, n. 5.832. DH, //;98-9. 7, 1, 32 n. 105

134 Ofício de Antônio Lopes de Ulhoa ao provedor da Capitania do Espírito

Santo, pedindo informações Fobre o procedimento da administração

dos engenhos de Guarapari. Bahia, 2 nov. 1678.

Cópia.

DH, 27/57-9. 1-19, 12, I

135 Cartas de Matias da Cunha a Manuel de Morais e aos oficiais da Capi-

tania do Espírito Santo, comunicando a nomeação de Manuel Peixoto

da Mota para o cargo de capitão-mor da dita capitania. Bahia, 29

out. 1687.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.832. DH, //.136-7. 7, 1, 32 n. 151, 152
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136 Carta de doação e sucessão de D. Pedro II, concedendo a posse da Ca-

pitania do Espírito Santo a Manuel Garcia Pimentel. Lisboa, 5 d:z.

1687.

Cópia. 16 p.

DH, 50:24-43. 1-19, 15, 1 n. 95

137 Carta de Matias da Cunha aos oficiais da Câmara do Espírito Santo, or-

denando a prisão de Manuel Peixoto da Mota, e a restituição de Ma-

nuel de Morais no cargo de capitão-mor da dita capitania. Bahia, 3

mar. 1688.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 11:138-9. 7, 1, 32 n. 155

138 Provisão de Matias da Cunha, nomeando Manuel Henriques no ofício de

recebedor da Fazenda Real da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 9

mar. 1688.

Cópia.

DH, 29:177-8. 1-19, 13, 1

139 Provisão de D. Frei Manuel da Ressurreição, nomeando Manuel Peixoto

da Mota no cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo.

Bahia, 24 nov. 1688,

Cópia.

DH, 29:324-7. 1-19, 13, 1

140 Carta d? D. Frei Manuel da Ressurreição aos oficiais da Câmara da Vila

da Vitória, nomeando Manuel Peixoto da Mota no cargo de capitão-

mor. Bahia, 1 dez. 1688.

Cópia

CEHB, n. 5.832. DH, 77:50. 7, 1, 32 n. 164

141 Carta patente régia, nomeando João Velasco e Molina no cargo de ca-

pitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Lisboa, 14 mar. 1689

Cópia

DH, 29:455-8. 1-19, 13, 1

142 Cartas de D. Frei Manuel da Ressurreição a Manurl Peixoto da Mota e

aos oficiais da Câmara da Vila da Vitória, nomeando João Velasco

e Mclina no cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo.

Bahia, 22 fev. 1690.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.832. DH, 77,:162-3. 7, 1, 32 n. 174, 175

143 Carta de Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho a João Velasco

e Molina, mandando dar posse aos capitães providos; pedindo o en-

vio de uma relação, muito exata, dos fortes existentes na vila, da ar-

tilharia, da munição, bem como o número de pessoas e armas de

fogo de cada companhia. Bahia, 15 dez. 1691.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:181-2. 7, 1, 32 n. 193
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144 Carta patente régia, pelo Conselho Ultramarino, nomeando José Pinheiro
de Barbuda no cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo.
Lisboa, 4 mar. 1694.

Cópia.

DH, 56;lS4-6. I_19j 
14( j

Í45 Provisão de D. Pedro II, fazendo mercê ao coronel Francisco Monteiro
de Morais do cargo de provedor da Fazenda Real da Capitania do
Espírito Santo. Bahia, 16 set. 1694.

Cópia.

DH, 56:197-8. j

146 Carta-patente de D. Pedro II, nomeando Francisco de Albuquerque Te-
les no cargo de capitão da Capitania do Espírito Santo. Lisboa, 16

mar. 1696.

Cópia. 2 p. H-34, nti

147 Carta de D. João de Lencastro ao provedor da Fazenda Real da Capi-
tania do Espírito Santo, pedindo a remessa de uma certidão em que
se declarasse quanto rendia] em cada ano, o posto de capitão-mor

da dita capitania, fazendo separação de ordenado e emolumentos Ba-
hia, 28 abr. 1697.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 11:247, 7, 1, 32, n. 257

148 Carta de D. João de Lencastro, provendo Francisco Monteiro no cargo
de capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 22 abr. 1699°

Cópia.

DH, 55:325-7. M9, 
14, 1

149 Carta de D. João de Lencastro a José Cardoso Coutinho, nomeando-o
capitão-mor do descobrimento das minas de curo da Capitania do Es-

pinto Santo; informando sobre a concessão de foros de fidalgo, há-
bitos ds Cristo, e mais ordens militares àqueles que descobrissem mi-
nas de ouro e prata. Bahia, 15 set. 1701.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, //:287-8. 7, 1, 32 n. 288

150 Carta do provedor da fazenda da Capitania do Espírito Santo a Fran-
císco R.beiro de Miranda, capitão-mor da dita capitania, remetendo
informações sobre a descoberta das minas de ouro do rio Doce. Vi-
tória, 7 set. 1702.

Cópia. 3 p.

DH, 65:53-5. I_19( 
17> : n_ I43

151 Assento do Conselho da Fazenda, referente à forma de se administrarem
as minas de curo descobertas na Capitania do Espírito Santo Bahia
23 out. 1702.

Cópia.

DH, 65:47-50. X-19, 17, 1 a. ^9
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152 Cartas de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, capitão-

mor da Capitania do Espírito Santo, e aos oficiais da Câmara da

Vila do Espírito Santo, ordenando a entrega do governo da capitania

aos oficiais da Câmara, passando o dito capitão-mor a cstabelrcer o

lavor das minas de ouro da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 25

out. 1702.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:298-300. 7, 1, 32 n. 297, 298

153 Cartas de D. Rodrigo da Costa ao capitão-mor e aos oficiais da Câmara

da Vila do Espírito Santo, ordenando a ida do alferes Bartolomeu de

Pina Pereira às minas de ouro, a fim de ensinar a lavra do ouro e

examinar as ditas minas. Bahia, 31 jan. 1703.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.832. BH, 77:312-3. 7, 1, 32 n. 305, 306

154 Cartas de D. Rodrigo da Costa ao capitão-mer da Capitania do Espírito

Santo, ordenando a prisão e remessa de todos os soldados do Rio de

Janeiro que estivessem na dita capitania. Bahia, 22 maio 1703.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:318, 375. 7, 1, 32 n. 311, 342

155 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Monteiro de Morais, provedor

da fazenda da Capitania do Espírito Santo, mandando assistir, com

as sobras dos contratos dos dízimos, a obra da fortaleza. Bahia, 7

dez. 1703.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:350. 7, 1, 32 n. 331

156 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, orde-

nando aos oficiais da câmara e ao provedor da Fazenda Real con-

tribuírem para o sustento dos soldados; obrigando os capitães da or-

denança a morarem nos distritos das suas companhias; pedndo noíí-

cias do que tem obrado no descobrimento das minas; ordenando o

pagamento dos índios; mandando fiscalizar as embarcações, a fim de

evitar o desvio de negros para as minas de ouro de S. Paulo. Bahia,

15 dez. 1703.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:341-5. 7, 1, 32 n. 329

157 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, crde-

nando a suspensão do descobrimento das m.nas e seu recolhimento,

junto com todas as pessoas que levou ao descobrimento, à Vila do

Espírito Santo. Bahia, 4 jan. 1704.

Copia.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:351-2, 7, 1, 32 n. 332
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158 Carta ds D. Rodrigo da Costa aos oficiais da Câmara do Espírito Santo,

ordenando prevenção e cautela na defesa da Vila do Espírito Santo, e

pedindo aviso das armas e munições necessárias para a defesa da dita
vila. Bahia, 7 jan. 1704.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:352-4. 7, 1, 32 n. 333

159 Cartas de ofício de D. Rodrigo da Costa, D. Lourenço da Almada, Pe-

dro de Vasconcelos e Sousa, marquês de Angeja, conde de Vimieiro,

Governo interino e Vasco Fernandes César de Meneses, dirigidas a

diversas autoridades do Estado do Brasil. Bahia, 1704-1723.*

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:29-87. 3, 2, 5

160 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, infor-

mando não poder impedir que os oficiais das câmaras utilizem as ren-

das da capitania para o que julgam mais preciso; ordenando a co-

brança das pensões que se devem ao donatário, a fim de finalizar a
obra da fortaleza da barra; enviando dez barris de pólvora e cunhetes

ds bala; e mandando que algumas pessoas aprendessem a ciência da

artilharia. Bahia 20 out. 1704.

Cóp"a.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:29-33. 3, 2, 5 n. 5

161 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, proi-
bindo aos moradores da Capitania do Espírito Santo a venda de seus

escravos à Capitania do Rio de Janeiro. Bahia, 22 out. 1704.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:25-6. 3, 2, 5 n. 1

162 Carta de D. Rcdrgo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, reco-

m:ndando prevenção e cautela às embarcações, devido à presença de

piratas na costa; e pedindo a restituição dos soldados do presídio
da Capitania do Rio de Janeiro. Bahia, 22 out. 1704.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:26-7. 3, 2, 5 n. 2

163 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, acei-

tando 03 nomes sugeridos para os lugares vagos de capitães de infan-

tana da crdenança da dita capitania, excetuando o distrito do Juru,

onde João Dias da Costa ocupava o lugar por patente régia. Bahia,

24 out. 1704.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:27-8. 3, 2, 5 n. 3

• 
Extratam-se os documentes mais importantes.
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164 Cartas de D. Rodrigo da Costa a Francisco Monteiro de Morais, pro-

vedor da Fazenda Real da Capitania do Espírito Santo, e aos oficiais

da Câmara do Espírito Santo, ordenando a suspensão do descobri-

mento das minas da dita capitania em razão das guerras, avisando

sobre a remessa de 30 arrobas de pólvora e s?is cunhetes de balas;

e proibindo qualquer auxílio às obras da fortaleza, por pertencer esta

despesa ao donatário. Bahia, 24-2u out. 1704.

Cópia. 3 doe.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:378-82. 7, 1, 32 n. 345-347

165 Carta de D. Rodrigo da Costa a Francisco Ribeiro de Miranda, orde-

nando a suspensão do descobrimento das minas de ouro por causa das

guerras; e comunicando a decisão do padre provincial da dita capi-

tania de ceder os índios pedidos para o serviço de Sua Majestade.

Bahia, 26 out. 1704.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:28-9. 3, 2, 5 n. A

166 Carta de Luís César de Meneses a Francisco de Albuquerque Teles, ca-

pitão-mor da Capitania do Espírito Santo, ordenando a apuração do

modo como foram gastos os 20 barris de pólvora remetidos; obrigando

o antecessor do dito capitão-mor a restituir as armas de S. M.; ad-

vertindo-o para se abster de passar patente a qualquer pessoa. Ba-

hia, 27 out. 1704.

Cópia.

CEHB, n. 5.832. DH, 77:383-4. 7, 1, 32 n. 349

167 Cartas expedidas pelos govemadores-gerais do Estado do Brasil D. Ro-

drigo da Costa, Luís César de Meneses, D. Lourenço de Almada,

Pedro de Vasconcelos e Sousa e 3.° vice-rei D. Pedro Antônio de

Noronha, 2.° conde de Vila Verde e 1.° marquês de Angeja. Bahia,

1704-1715. *

Cópia.

CEHB, n. 5.853. DH, 41:151; 42:114. 8, 1, 1

168 Cartas de Luís César de Meneses aos oficiais da Câmara da Vila do Es-

pírito Santo e ao capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, orde-

nar»do a arrecadação da quantia de dois contos quatrocentos e vinte

mil-réls para o pagamento das fintas pertencentes ao donativo do

dote da rainha da Inglaterra e da paz de Holanda. Bahia, 24 set.

1705.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:65-6. 3, 2, 5 n. 24-25

* 
Extratam-se os documentes mais Importantes.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 3-68, 1981.



169 Carta de Luís César de Meneses a Francisco Ribeiro de Miranda, ordenan-
do a entrega do governo da dita capitania a Álvaro Lobo de Contreiras
Bahia, 13 nov. 1705.

Cópia.

CEHB.n. 5.853. DH,«:151. 8, 1, 1 n. 420

170 Cartas patentes expedidas pelos governadores e capitães-generais do Es-
tado do Brasil Luís César de Meneses e Pedro de Vasconcelos e Sou-
sa. Bahia, nov. 1705 - fev. 1712.*

Copa.

CEHB, n. 5.856. DH, 34.-341-414. 8, 
3 B

171 Carta 
patente de Luís César de Meneses, provendo Bento de Sousa Ribeiro

no posto de sargento-maior de infantaria da ordenança da Vila da
Vítor a da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 4 jan. 1706.

Cópia. 4 p.

CEHB, n. 5.856. DH, 54:341. 8, 3, 8 n. 4

172 Carta patente de Luís César de Meneses, provendo João Pereira no
posto de condestável da artilharia da praça da Capitania do Espírito
Santo. Bahia, 17 maio 1706.

Copia. 3 p.

CEHB, n. 5.856. DH, 34:358. 8, 3, 8 n. 12

173 Provisoes de ofícios de fazenda e justiça passadas em nome dos re"s de
Portugal D. Pedro II e D. João V pelo governador e capitão-general
do Es'ado do Brasil Luís César de Meneses. Bahia, 1707-1710.*

Cópia.

CEHB, n. 5.827. DH, 49:70-244. 1( 2, 10

174 Provisão de Manuel Garcia Pimentel, governador e donatário da Capita-
ma do Espírito Santo, nomeando Antônio Pacheco no posto de al-
ca:de-mor da Vila do Espírito Santo. Sergipe do Conde, 24 dez 1707

Cópia. 2 p. 11-34,11,2

Provisão passada por Luís César de Meneses em nome do rei de Portugal
D. João V, provendo Antônio Carvalho de Azevedo no ofício de

provedor das fazendas dos defuntos e ausentes da Capitania do Es-

pírito Santo. Bahia, 3 jul. 1708.

Cópia.

CEHB, n. 5.827. DH, 49:70-3. 2, 10 n. 84

175
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176 Carta patente de Luís César de Meneses, provendo João de Freitas da

Silva no cargo de capitão de ordenança da Capitania do Espírito San-

to. Bahia, 14 jul. 1708.

Cópia. 4 p.

CEHB, n. 5.856. DH, 34:408-9. 8, 3, 8 n. 38

177 Carta patente dc Luís César de Meneses, nomeando Matias da Costa Tor-

res no posto de capitão da artilharia da Capitania do Espírito Santo.

Bahia, 19 jul. 1708.

Cópia.

CEHB, n. 5.856. DH, 54:413-4. 8, 3, 8 n. 41

178 Carta de Luís César de Meneses ao capitão-mor do Espírito Santo, orde-

nando a entrega do governo da dita capitania a Francisco de Albu-

querque Teles. Bahia, 2 mar. 1709.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:67-8. 3, 2, 5 n. 27

179 Carta patente régia, pelo Conselho Ultramarino, fazendo mercê a Manuel

Correia de Lemos do cargo de capitão-mor da Capitania do Espírito

Santo. L:sboa, 24 mar. 1709.

Cópia.

DH, 59:215-7. 1-19, 14, 2

180 Provisão passada por Luís César de Meneses em nome de D. João V,

provendo Antônio Carvalho de Azevedo -para a serventia do cargQ .de

provedor das fazendas dos defuntos e ausentes da Capitania do Es-

pírito Santo. Bahia, 16 ago. 1709.

Cópia.

CEHB, n. 5.827. DH, 49:243-4. 1, 2, 10 n. 199

181 Caria de Luís César de Meneses ao capitão-mor da Capitania do Espírito

Santo, proibindo a abertura de caminhos para as minas. Bahia, 1

abr. 1710.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:68. 3, 2, 5 n. .28

182 Carta de D. Lourenço de Almada ao capitão-mor da Capitania do Es-

pírito Santo, ordenando a destruição de um mocambo que havia na

dita capitania, e a prisão de toda a gente que nele houvesse. Bahia,

9 jul. 1710.

Cóp;a.

CEHB, n. 5.854. -DH, 70:68-70.. 3, 2, 5 n. 29
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183 Provisão régia, fazendo mercê a Manuel Correia de Lemos, capitão-mor

da Capitania do Espírito Santo, da serventia do cargo de provedor da

Fazenda Real da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 4 ago. 1710.

Cópia.

DH, 59:190-1. 1-19, 14, 2

184 Carta de D. Lourenço de Almada ao capitão-mor da Capitania do Espí-

rito Santo, mandando soltar João da Costa Correia e explicar o motivo

de sua prisão. Bahia, 14 ago. 1710.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:10. 3, 2, 5 n. 30

185 Cartas de D. Lourenço do Almada ao capitão-mor da Capitania do Es-

pírito Santo e a Manuel Correia de Lemos, remetendo peças de arti-

lharia, carretas, munições e petrechos de guerra; e ordenando o fim

das querelas entre os súditos da dita capitania. Bahia, 20-26 set.

1710.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.854. DH, 70;70-2. 3, 2, 5 n. 31, 32

186 Ofício de Manuel Garcia de Pimentel, governador e donatário da Capita-

nia do Espírito Santo, mandando o capitão-mor Francisco de Albu-

querque Teles pôr em bando e pregão a todos aqueles que concorre-

ram em crime de levantamento. Sergipe do Conde, 25 set. 1710.

Cópia. 2 p. 1-34, 11, 3

187 Carta de D. Lourenço de Almada ao capitão-mor da Capitan'a do Es-

pírito Santo, pedindo informações sobre a defesa da capitania e a
conduta do capitão de infantaria paga dessa praça: mandando o dito
capitão-mor propor três sujeitos para as companhias cujos capitães
não tivessem patentes confirmadas por S. M.: ordenando a suspen-
são da entrada do mocambo; e a remessa, sempre o mais breve pos-
sível, de qualquer aviso do governador do Rio de Janeiro, que se rc-
ferisse à sua pessoa. Bahia, 17 out. 1710.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:75-7. 3, 2, 5 n. 35

188 Carta de D. Lourenço de Almada ao provedor da Fazenda Real da Ca-

pitania do Espírito Santo, remetendo o resto da artilharia; pedindo in-

formações sobre a conduta do capitão de infantaria da guarnição dessa

praça e sobre as despesas feitas para a defesa dessa capitania; e soli-

citando relação do pagamento dos oficiais de guerra e da infantaria

Bahia, 17 out. 1710.

Cóp:a.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:77-8. 3, 2, 5 n. 36
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189 Carta de D. Lourenço de Almada a Francisco de Albuquerque Teles,

ordenando obediência às ordens de S. M. sobre a suspensão do des-

cobrimcnto das minas de ouro, determinando a sua prisão e ida a Lis-

boa para receber punição por sua desobediência c culpas. Bahia, 10

nov. 1710.

Cópir».

CEHB, n. 5.854. DH, 70:78-9. 3, 2, 5 n. 37

190 Carta de D. Lourenço de Almada a Manuel Ccrreia de Lemos, provedor
da fazenda da Capitania do Espírito Santo, pedindo informações sobre

o capitão de infantaria paga e o capitão-mor Francisco de Albuquer-

que Teles; ordenando a publicação de bando proibindo a abertura de

um novo caminho para as Minas Gerais; determinando o recolhimento

de todas as pessoas envolvidas em tais descobrimentos. Bahia, 10

nov. 1710.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70.79-81. 3, 2, 5 n. 38

191 Carta de D. Lourenço de Almada a Francisco de Albuquerque Teles, or-

denando uma devassa na Capitania do Espírito Santo, a fim de apurar

os culpados pelas agressões e tumultos havidos; exigindo uma arre-

cadação nas tomadias de escravos feitas na capitania. Bahia, 27 mar.

1711.

Cóp'a.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:85-7. 3, 2, 5 n. 42

192 Carta de D. Lourenço de Almada acs oficiais da Câmara da Capitania

do Espírito Santo, ordenando a posse de Manuel Correia de Lrmos

no governo da dita capitania, caso Francisco de Albuquerque Teles,

gravemente enfermo, falecesse. Bahia, 20 maio 1711.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70;89. 3, 2, 5 n. 46

193 Carta de D. Lourenço de Almada a Manuel Correia de Lemos, capitão-

mor da Capitania do Espírito Santo, ordenando: a) a finalização das

obras das fortalezas; b) o preenchimento, com o número de 40 sol-

dados, da companhia de infantaria paga; c) a cobrança, pelos oficiais

da câmara da vila, de tudo que os contratadorej estivessem devendo;

d) a publicação de bando proibindo a entrada nas minas e a reti-

rada de todas as pessoas que lá se encontrassem; e) a remessa dos

papéis dos três sujeitos nomeados para a companhia de infantaria

paga; f) a apuração de queixas sobre a conduta escandalosa de An-

tônio Gomes; g) a prisão do almoxarife da praça e, enquanto não

chegasse regimento, ir o próprio capitão-mor cobrando e arrreadando

o que se estivesse devendo. Bahia, 11 jul. 1711.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70.-90-4. 3, 2, 5 n. 47
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194 Cartas de Pedro de Vasconcelos ao capitão-mor da Capitania do Es

pírito Santo e aos oficiais da Câmara da Vila da Vitóra, ordenando

que, com a morte do donatário Manuel Garcia Pmentel, tomassem

posse dj dita capitania para a coroa; e pedindo a remessa de uma

lista das peças de artilharia, armas de fogo e munições e uma ms-

mória das fortalezas. Bahia, 19 out. 1711.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:100-1. 3, 2, 5 n. 52, 53

195 Carta de Pedro de Vasconcelos ao capitão-mor da Capitania do Espírito

Santo, noticiando a possível entrada de franceses na Capitania do

Rio de Janeiro; mandando o mestre-de-campo Manuel de Almeida

Castelo Branco e um capitão engenheiro, com petrechos de guerra,

para ajudar na defesa da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 31

out. 1711.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:108-10. 3, 2, 5 n. 59

196 Cartas de Pedro de Vasconcelos ao capitão-mor da Capitania do Espí-

rito Santo e aos oficiais da Vila da Vitória, noticiando a tomada

do Rio de Janeiro pelos franceses; e ordenando ao mestre-de-campo

ajudar na defesa da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 3 nov. 1711.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:110-2. 3, 2, 5 n. 60, 61

197 Carta de Pedro de Vasconcelos a Manuel de Almeida Castelo Branco,

ordenando o preparo da defesa da Capitania do Espírito Santo, de-
vido à invasão do Rio de Janeiro pelos franceses. Bahia, 3 nov

1711.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:113-4. 3, 2, 5 n. 62

198 Carta de Pedro de Vasconcelos ao capitão Mateus Barradas de Almei-

da, avisando-lhe da impossibilidade de enviar as artilharias solicita-

das; pedindo a remessa da planta do forte para por ela regular a ar-

tilharia de que necessita. Bahia, 31 dez. 1711.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:120-1. 3, 2, 5 n. 68

199 Provisões dc ofícios de fazenda e justiça passadas em nome d'el-rei D.

João V pelos governadores-gerais do Estado do Brasil Pedro de Vas-

concelos e Sousa e D. Pedro Antônio de Noronha, 1.° marquês de
Angeja. Bahia, 1712-1715.*

Cópia.

CEHB, n. 5.864. DH, 50:9-300; 57:105-7. 8, 1, 2

Extratam-se os documentos mais importantes.
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200 Cartas de Pedro de Vasconcelos aos oficiais da Câmara da Vila da Vi

tórla e ao ouvidor da Capitania do Espírito Santo, ordenando que

fossem pagas as fintas para o dote da rainha da Inglaterra e da

paz de Holanda. Bahia. 25 jan. 1712.

Cópia. 2 doe.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:122-3. 3, 2, 5 n. 70, 71

201 Carta de Pedro de Vasconcelos ao capitão-mor da Capitania do Espí-

rito Santo, proibindo a abertura de caminho novo para as minas de

ouro. Bahia, 18 fev. 1712.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:129. 3, 2, 5 n. 79

202 Carta de Pedro dc Vasconcelos a Jorge de Barros Leite e ao capitão-

mor da Capitania do Espírito Santo, participando a remessa de cópia

do irafado da suspensão de armas que se ajustou entre as coroas dc

Portugal, Castela e França; mandando publicá-la na cidade de Sfr-

gipe de El-Rei e nas demais vilas da jurisdição da dita capitania;

mandando remeter cópias às câmaras. Bahia, 10 mar. 1713.

Cópia.

CEHB, n. 5.853. DH, 42:114. 8, 1, 1 n. 898

203 Provisão passada por Pedro de Vasconcelos em nome d'el-rei D. João V,

concedendo a Antônio Ferreira Coutinho a serventia do cargo de

ouvido:- da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 13 mar. 1713.

Cóp;a. Outras cópias em 3, 2, 5 n. 102-103.

CEHB, n. 5.864. DH, 50:9-10; 70:145-6. 8, 1, 2 n. 59

204 Provisão passada por Pedro de Vasconcelos em nome d'el-rei D. João

V, concedendo a Bernardo Aires Ulhoa a serventia do ofício de es-

crivão da Câmara da Vila da Vitória. Bahia, 2 out. 1713.

Cópia.

CEHB, n. 5.864. DH, 50:85-6. 8, 1, 2 n. 114

205 Provisão passada por Pedro de Vasconcelos em nome d'el-rei D. João

V, concedendo a José da Costa Silva a serventia do ofício de ouvidor

da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 17 maio 1714.

Cópia.

CEHB, n. 5.864. DH, 50:210-1 8, 1, 2 n. 202

206 Provisão passada pelo marquês de Angeja em nome del-rei D. João V,

concedendo a Carlos Gomes de Bulhões a serventia do cargo de pro-

vedor das fazendas dos defuntos e ausentes da Capitania do Espírito

Santo. Bahia, 29 set. 1714,

Cópia.

CEHB, n. 5.864. DH, 50:292-3. 8. 1. 2 n. 255
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207 Provisão passada pelo marquês de Angeja em nome d'el-rei D. João V
concedendo a Valério da Rocha Banhos a serventia do ofício de'

1724^° 

^r^cs Capitania d° Espírito Santo. Bahia, 12 out.

Cópia.

CEHB, n. 5.864. DH, 50:298-300. 8, 1, 2 n. 162

208 Consulta do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de governador com
experiência militar para a Capitania do Espírito Santo. Lisboa, 20
dez. 1714.

Cópia. 2 p.

DH, 96:146-7. 11, 3( jg n. 144

209 Previsão passada pelo marquês de Angeja em nome d'el-rei D. João V,
concrdendo a Eusébio da Costa a serventia de almoxarife da Fazenda
Real da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 4 maio 1715.

Copa.

CEHB, n. 5.868. DH, 57:105-7. 8, 1, 2 n. 376

210 "Provisões de oíficio de justiça e fazenda expedida pelo vice-Rei mar-

quez de Angeja nos annos d^ 1715-1720".*

Cópia.

CEHB, n. 5.868. DH, 57:270-1; 52:102-226. 4, 2, 2

211 Carta do marquês de Angeja a Manuel Correia de Lemos, capitão-mor
da Capitania do Eipírito Santo, ordenando a entrega do governo da
capitan a a João Velasco e Molina. Bahia, 28 ago. 1716.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 70:311. 3, 2, 5 n. 241

212 "Provizão da serventia do off.° de Escrivão da Camera da vila da Vi-
toria da Cap.,la ds Spirito Sancto concedido a Antonio Vieyra Gui-
maraens". Bahia, 6 ... 1716.

Cópia.

CEHB, n. 5.868. DH, 52:102-3. 4, 2, 2 n. 217

213 Portarias e ordens expedidas pelo marquês de Angeja e conde de Vi-
m'eiro, governadores c capitães-generais do Estado do Brasil Ba-
hia, 1717-1719.*

Cóp'a.

CEHB, n. 5.869. DH, 55:190-3. 9, 3, 2

214 "Provizam da Serventia do cargo de Provedor da Fazenda Real da Ca-

pitania do Spirito Sancto concedida ao Capitão mor Manuel Corrêa
Lemos". Bahia, 7 mar. 1717.

Cópia.

CEHB, n. 5.868. DH, 52:226-7. 4, 2, 2 n. 296

* 
Extratam-se os documentes mais importantes.
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215 Carta do marquês d© Angeja a João Velasco e Molina, capitão-mor da

Capitania do Espírito Santo, tratando de vários assuntos: a) o anda-

mento da obra do forte de São João; b) remessa de munições; c)

pagamento dos soldos do capitão-mor da capitania; d) o impedimento

dos moradores da capitania de vender às embarcações gêneros (fari-

nha, feijão, milho) causando grande prejuízo aos ditos moradores.

Bahia, 7 maio 1717.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 71:5-6. 3, 2, 5 n. 282

216 "Provizam da Serventia do Officio de Ouvidor da Capitania do Spiríto

Santo concedida a Manoel Roiz Callasa". Bahia, 7 maio 1717.

Cópia.

CEHB, n. 5.868. DH, 52:222-3. 4, 2, 2, n. 294

217 "Proulzão da Serventia do Officio de Prouedor das fazendas dos defun-

tos e auzentes da Cap.nl* do Spirito Santo concedida a Vallerio da

Rocha Banhos". Bahia, 7 maio 1717.

Cóp'a.

CEHB, n. 5.868. DH, 52:225-6. 4, 2, 2 n. 295

218 Carta do marquês de Angeja ao juiz ordinário da Vila da Vitória, man-

dando riscar, nos livros da câmara da dita vila, o registro da patente

que se passou a Francisco Bandeira de Figueiredo. Bahia, 9 maio

1717.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 71:6. 3, 2, 5 n. 283

219 
"Provizão 

da Serventia do cargo de Alcayde Mor da Villa de N. Se-

nhora da Victoria da Capitania do Spirito Sancto provido em Luiz

Delgado". Bahia, 30 jun. 1717.

Cópia.

CEHB, n. 5.868. DH, 52:260-1. 4, 2, 2 n 317

220 "Escriptura da compra da capitania do Espirito Santo". Lisboa, 6 abr.

1718.

Cópia. 18 p.

CEHB, n. 5.615 9, 2, 28 n. 234

221 Instrumento de venda da Capitania do Espírito Santo, consignação do

seu pagamento, procuração em causa própria © obrigação. Lisboa, 6

abr. 1718.

Cópia. 18 p.

CEHB, n. 6.021. 1-31, 20, 13
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222 Carta do conde de Vimieiro ao capitão-mor da Capitania do Espírito

Santo, ordenando aos soldados da companhia do Jiquiú obediência

ao seu capitão; e o envio de mapa da capitania. Bahia, 23 dez
1718.

Cópia.

CEHB, n. 5.854. DH, 77:49-50. 3, 2, 5 n. 320

223 Cartas patentes e alvarás de postos militares passados por D. Sancho de

Faro e Sousa, conde de Vimieiro, governador e capitão-general do

Estado da Brasil. Bahia, ago.-out. 1719.*

Cóp'a.

CEHB, n. 5.877. DH, 43.-248-317. 9, 3, 3

224 Ordem do conde de Vimieiro aos capitães-mores da Capitan'a de Sergipe

de El-Rei, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, mandando-lhes pro-

porem pessoas moradoras nas ditas capitanias para os postos que
se achavam vagos nos • regimentos de cavalaria, ordsnança e auxilia-

res. Bahia, 25 jan. 1719.

Cópia. 4 p.

CEHB, n. 5.869. DH, 55:190-3. 9, 3, 2 n. 436

225 Carta do conde de Vimieiro ao provedor da Capitania do Espírito Santo,

ordenando a remessa das folhas das ordinárias da dita capitania, e o

alvará para se tornar a pôr em praça os dízimos. Bahia, 17 jul.
1719.

Cóp'a.

CEHB, n. 5.854. DH, 77:82-3. 3, 2, 5 n. 341

226 Carta patente de D. Sancho de Faro e Sousa provendo Gomes d'Ávila

de Mendonça no posto de tenente da fortaleza de Nossa Senhora

do Carmo da Capitania do Espírito Santo. Bahia, 13 set. 1719.

Cópia. 3 p.

CEHB, n. 5.877. DH, 43:316-7. 9, 3, 3 n. 53

227 Carta patente de D. Sancho de Faro e Sousa provendo Vicente Gon-

çalves Soares no posto ds sargento-mor da freguesia de Nossa Se-

nhora da Vitória, Bahia, 19 set. 1719.

Cópia. 4 p.

CEHB, n. 5.877. DH, 43:248-50. 9, 3, 3 n. 19

228 Carta réga, pelo Conselho Ultramarino, a D. Sancho de Faro e Sousa,

governador-geral do Estado do Brasil, ped ndo informações sobre a

casa da alfândega do Espírito Santo. Lisboa Ocidental, 25 jan. 1720.

Original. II-34, 11, 4

* 
Extratam-se os documentos mais importantes.
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229 Carta dc Vasco Fernandes César de Meneses a João Velasco e Molina,

capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, comunicando a nomea-

ção de Antônio de Oliveira Madail para substituí-lo no cargo de

capitão-mor. Bahia, 15 dez. 1720.

Cópia.

CEHB, n. 5.874. 3, 2, 8 n. 65

230 Provisões passadas no governo de Vasco Fernandts César de Meneses

posteriormente conde de Sabugosa, vice-rei do Estado do Brasil. Ba-

faia, 1721-1723.*

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:166-359; *5:103-94. 4, 2, 1

231 "Patentes, provisões e alvarás passados nos annos de 1718 a 1728 por
el-rei D. João V, e registados no governo do vice-rei do Estado dc

Brazil Vasco Fernandes César de Menezes nos annos de 1721-1728".*

Copia.

CEHB, n. 5.875. 3, 2, 20

232 "Provizão concedida a Franc.° Rodr.° Nogueira da serventia do off.° de

Escrivão dos orfãos da vila da Vitoria". Bahia, 17 abr. 1721.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:166-7. 4, 2, 1 n. 4

233 "Provizão da Serventia do off.° de Ouvidor da Cap.DU do Espirito Santo,

provido em Franc.° da Costa Vieira". Bahia, 18 abr. 1721.

Copia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45.168-9. 4, 2, 1 n. 5

234 "Provizão da Serventia do officio de Tabelleão publico do judicial, e no-

tas da Villa de Nossa Snar da Victoria da Cap.nla do Espirito Santo,

concedida a Ant.° Roiz Pr.a'\ Bahia, 25 abr. 1721.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:169-71. 4, 2, 1 n. 6

235 "Provizam da Serventia do officio de Juis dos Orphãons da Villa de

Nossa Senhora da Victoria da Capitania do Sp.° Santo, concedida

a Antonio de Souza Brandam". Bahia, 14 jul. 1721.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:239-40. 4, 2, 1 n. 51

236 "Provizam da Serventia do officio de Mcyrinho do Juizo dos ofphaons

da Villa da Victoria, concedida a Manuel Miz". Bahia, 14 jul.
1721.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:240-2. 4, 2, 1 n. 52

* 
Extratam-se os documentos mais importantes.
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237 "Provizam da Serventia do officio de Prov." da fazenda Real da Cap.n"

do Sp.° Sancto, concedida a Carlos Gomes de Bulhõens". Bahia, 10

dez. 1721.

Cóp.'a.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:337-8. 4, 2, 1 n. 114

238 "Provizam da Serventia do officio de Thezoureiro das fazendas dos de-

funtos e abz." da villa da Victoria, Capitania do Spirito Sancto a

Ant.° Dias Ferr."'. Bahia, 12 dez. 1721.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:338-40. 4, 2, 1 n. 115

239 "Provizão concedida ao Cap.m João Vr." da Silva da Serventia do off.°

de Prov." das faz." dos defuntos e au.'" da Cap.nia do Spirito S. c".

Bahia, 16 jan. 1722.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 45:358-9. 4, 2, 1 n. 128

240 "Provizam da serventia do officio de Tabelião Publico do Judicial, e

notas da capitania do Espirito Santo concedida a João Baptista Vellas

co". Bahia, 13 jul. 1722.

Copia.

CEHB, n. 5.877. DH, 46:103-4. 4, 2, 1 n. 203

241 "Provizam da serventia do officio de Almoxarife da fazenda Real da

Cap.nia do Espirito Santo concedida a Euzebio da Costa". Bah;a, 13

jul. 1722.

Cóp'a.

CEHB, n. 5.877. DH, 4<5:106-7. 4, 2, 1 n. 205

242 "Provizam da serventia do officio de Ouvidor da Cap.n,B do Spirito Sancto

concedida a Franc.0 Roiz de Atalaya". Bahia, 2 nov. 1722.

Cópia.

CEHB, n. 5.877. DH, 46:193-4. 4, 2, 1 n. 262

243 Cartas de matéria nova e diversos ofícios. Bahia, 1724-1728.*

Cópia.

CEHB, n. 5.884. 9, 3, 6

244 Carta de Vasco Fernandes César de Meneses a S. M., comunicando o

falecimento de Antônio de Oliveira Madail, capitão-mor da Capitania

do Espírito Santo; e a provisão temporária de Dionísio Carvalho de

Abreu para governo da dita capitania. Bahia, 29 mar. 1724.

Cópia. 2 p.

CEHB, n. 5.884. 9, 3, 6 n. 1

* 
Extratam-se os documentos mais Importantes.
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245 "Provizões e Portarias relativas a Offlcios de Justiça e de Fazenda pas-

sadas pelo 4.° vice-rei do Estado do Brasil Vasco Fernandes César

de Menezes, posteriormente conde de Sabugosa, de 2 dez. 1724 a

14 jun. 1729".*

Cópia.

CEHB, n. 5.878. DH, 47:183-90; 45:129-307. 4, 2, 3

246 Patente de confirmação de S. M., concedida a Antônio de Lemos no

posto de capitão de infantaria da praça da Capitania do Espírito San-

to. Lisboa Ocidental, 24 maio 1725.

Cópia. 3 p.

CEHB, n. 5.875. DH, 74:39-41. 3, 2, 20 n. 142

247 Carta de Vasco Fernandes César de Meneses ao provedor da Fazenda

Real da Capitania do Espírito Santo, mandando dez barris de pól-

vora para provimento das fortalezas da Capitania do Espírito Santo.

Bahia, 14 ago. 1725.

Copia. 2 p.

DH, 72:150-1. 3, 2, 3 n. 431

248 "Carta de propriedade do Juis dos digo do officio de Juiz dos orphãons

da Cap.nla do Espirito Sancto; concedido a An.10 de Souza Brandão".

Bahia, 10 jul. 1726.

Copia.

CEHB, n. 5.875. 3, 2, 20 n. 164

249 "Provizão da serventia do officio de Provedor da Faz." Real da Cap.®

do Spirito Sancto concedida ao Bacharel Jose de Barcelos". Bahia,

20 set. 1726.

Cópia.

CEHB, n. 5.878. DH, 47:183-4. 4, 2, 3 n. 150

250 "Provizão da Serventia do Officio de Prouedor das fazendas dos defun-

tos, e auzentes, da Capitania do Spirito Sancto, concedida ao coronel

Ioão Teix.ra d.go a Ioão de Freytas de Magalhaens". Bah a, 21 set.

1726.

Cópia.

CEHB, n. 5.878. DH, 46:189-90. 4, 2, 3 n. 154

251 "Provizão porq foy provido o capitão Manoel Freyre de Andrade na

serventia do oufficio de prouedor das fazendas dos defuntos e au-

zentes da Capitania do Spirito Sancto". Bahia, 10 dez. 1727.

Cópia.

CEHB, n. 5.878. DH, 45:129-31. 4, 2, 3 n. 357

252 Carta régia, pelo Conselho Ultramarino, ao conde de Sabugosa, vice-rei

e capitão-general do Estado do Brasil, pedindo informações sobre o

estado da diligência efetuada pelo capitão engenheiro Nicolau de

Abreu no Espírito Santo. Lisboa, 29 dez. 1727. Anexa cópia do in-

forme do conde.

Original e cópia. 11-33, 27, 33 n. 1, 2

• 
Extratam-se os documentos mais Importantes.
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253 Provisão régia, pelo Conselho Ultramarino, ao conde de Sabugosa, vice-

rei do Brasil, pedindo informações sobre a entrada realizada por Fran-

cisco de Melo Coutinho Sotomaior que requereu a el-rei a confirma-

ção da patente do posto de mestre-de-campo dos descobrimentos das

esmeraldas do rio Doce da Capitania do Espírito Santo. Li-;bcc

dez. 1731.

Original. 11-33, 21, 53

254 "Provisões, Portarias e Nomeações relativas a officios de Justiça e de

Fazenda, passadas pelo Conde de Sabugosa Vasco Fernandes César

de Menezes, 4.° Vice-Rei do Estado do Brasil, nos annos de 1731-

1733".*

Copia.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:70-360; 78:7-361. 4, 2, 4

255 "Provizão da serventia do officio de tabelião do 
"publico 

judicial e notas

da villa de N. S.r* da Vitoria concedida a Joss Barbosa". Bahia,

12 dez. 1731.

Copia.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:70-1. 4, 2, 4 n. 5

256 "Provizão da Siruentia do officio da Fazenda dos defuntos e auz.f" da

Captar.ia do Espirito Sancto provido na pessoa de M" Freire d; An-

drade". Bahia, 2 jun. 1732.

Cópia.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:217-8. 4, 2, 4 n. 99

257 "Provizam de Serventia do off.° de t.a" da villa da Vitoria da Cap."u do

Spirito S.t0 concedida a M.'1 Frr.' Vianna". Bahia, 10 out. 1732.

Cópia.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:302-4. 4, 2, 4 n. 153

258 "Provizam concedida a Franc.® LuTs de Andrade p.' advogar nos audi-

torios da Villa da Victoria". Bahia, 14 nov. 1732.

Copa.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:345-6. 4, 2, 4 n. 180

259 "Provizam de Sirvcntia do off.° de Escrivão dos orphãos da Vilia da

Vitoria da Capitania do Espirito S.t0 Provido na pessoa de Luis Duarte

Carneyro". Bahia, 24 nov. 1732.

Cópia.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:358-60. 4, 2, 4 n. 189

260 "Provizão da Sirventia do officio de Escrivão das execuçoins da Villa

da Vitoria provido na pessoa de Luis de Lima". Bahia, 25 nov.

1732.

Cóp*a.

CEHB, n. 5.882. DH, 78:7-8. 4, 2, 4 n. 199

* 
Extratam-se os documentos mais Importantes.
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261 "Provizam de serventia do off/ de Inqueredor Contador, e Destribuidor

da Villa da Vitoria, Cap.nU do Spirito Santo, provido em Antônio da

Silva Soares". Bahia, 26 nov. 1732.

Cópia.

CEHB, n. 5.882. DH, 77:360-1. 4, 2, 4 n. 190

262 Carta régia, pelo Conselho Ultramarino, ao vice-rei o capitão-general

do Estado do Brasil, pedindo informações sobre a representação do

ca'pitão-mor da Capitania do Espírito Santo, em que trata de: cons-

trução de fortaleza, residência dos capitães-mores da Vila do Es-

píriío Santo, aplicação de direitos pagos pelos moradores, etc. Lis-

boa Ocidental, 19 nov. 1739. Ocorre resposta, mas incompleta.

Original. 2 p. 11-34, 11, 6

263 Ofício de Diogo de Mendonça Corte Real ao vice-rei e capitão-general

do Estado do Brasil, participando o falecimento do rei D. João V.

Lisboa, 27 ago. 1750.

Original. 1 p. 11-34, 11, 7

264 Ofício do capitão-mor da Capitania do Espírito Santo a S.A.R., in-

formando o estado em que encontrou a dita capitania: pedido uma

companhia de artilheiros, com seus soldos pagos e fardados, um

escaler, etc. Vila da Vitória, 28 ago. 1752.

Cópia. 2 p. 11-34, 11, 8

265 Consulta do Conselho Ultramarino sobre a conta que deu o chanceler

da relação do Rio de Janeiro, a resprito do aparecimento de algumas

moedas fa'sas na Vila de São Salvador (sic), comarca do Espírito

Santo. Lisboa, 30 dez. 1756.

Cópia. 5 p.

DH, 95:6-8. 15, 4, 17 n. 86

266 Carta régia, pelo Conselho Ultramarino, ao governador e capitão-gene-

ral da Bahia, pedindo informações sobre a representação dos oficiais

da Vila da Vitória, que acham desnecessária a existência ds capitão-

mor na dita vila. Lisboa, 5 set. 1765. Acompanha a informação

do governador, de 5 ago. 1766, manifestando-se contra a apresenta-

ção da câmara.

Original e cópia. 2 doe. 2 p. 11-34, 11, 9, 10

267 Ofício de Manuel de Matos Pegado Serpa, pedindo informação sobre

o contrato ds subsídio do pano de algodão, contraio das aguardar;-

tes, o enrolamento do pano de algodão e os dízimos rea:s da Vila

da Vitória, a fim de ter conhecimento de todo o rendimento da

dita vila. Bahia, 3 abr. 1766.

Original. 2 doe. 2 p. 11-34, 
14, 10
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268 Carta de doação de Luísa Grinalda e das Câmaras das Vilas do Espí-

rito Santo e Vitória, do sítio e ermida de Nossa Senhora da Penha

na Capitania do Espírito Santo. s.l. 10 jun. 1782.

Cópia. 12 p. 11-34, 11, 11

269 Ofício dc D. Luís de Vasconcelos e Sousa, vice-rei do Estado do Brasil,

a D. Rodrigo José de Meneses, enviando ordens mais restritas ao

capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, a fim de se acabar com

as desordens e extorsões que se têm praticado pelo senão e con-

fins desta capitania. Rio de Janeiro, 9 out. 1786.

Original. 1 p. II_34t n, 12

270 Ofício dcs juizes ordinários e dos oficiais da Câmara da Vila de Nossa

Senhora da Vitória a S.A.R., pedindo para não aumentar os dí-
zimcs, conservar ou subdividir o mesmo dinheiro para o embeleza-

mento da dita vila, e informando os grandes prejuízos que têm so-

frido na exportação do algodão. Vila da Nossa Senhora da Vitória

22 dez. 1787.

Original. 4 p. n_34) n, 13

271 Ofício dc D. Luís de Vasconcelos e Sousa aos juizes e oficiais da Câ-
mara da Vila da Vitória, aconselhando valerem-se de recurso ordi-

nár.o à Relação, ou extraordinário ao governador da Bahia, contra

as arbitrariedades cometidas pelo desembargador ouvidor da dita
câmara. Rio de Janeiro, 20 abr. 1788.

Original. 1 p. XI_34> 11( 14

272 Ofício de D. José Luís de Castro e Azevedo, conde de Resende, a D.

Fernando Jo::é de Portugal, acatando a representação do capitão-mor

da Capitan;a do Espírito Santo, concernente à situação dos postos de
Muqui e Bonito. Rio de Janeiro, 17 jan. 1798.

Original. 1 p. n_34f Uj 15

273 Ofício de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, condo de Linhares, a D.

Fernando José de Portugal, participando a decisão real de criar de

novo um governo na Capitania do Espírito Santo, e nomeando o

capitão-de-fragata Antônio Pires da Silva Pontes para o governo da
dita capitania. Palácio de Queluz, 30 jul. 1798.

Original. 1 p. n_34> 11, 16

274 Ofício de D. Rodrigo de Sousa Coutinho a D. Fernando José d: Por-

tugal, comunicando a ameaça do governo francês de declarar çuerra
a S.A.R., sugerindo que fossem tomadas maiores precauções para

que nenhuma parte do domínio sofresse ataque inesperado. Palácio

de Queluz, 30 jul. 1798.

Original- 1 p. 11.34, n, 17
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275 "Colecção de Plantas Geograficas Ydrograficas, Planos, e Prospectos.

Relativos a algumas das Cartas de Noticias Soteropolitanas, e Bra-

s licas. A que precede huma breve analysis critica sobre a origem

das mesmas Plantas". 1801. Interessam ao Espírito Santo:

n. 5 — "Planta 
Geografica, e Potamografica das Capitanias do

Espirito Santo Rio de Janeiro parte das Geraes, e S. Páolo para dar

alguma Luz ao que se descreve nas Cartas Competentes".

n. 29 — "Planta 
Ydrografica da Barra da Capitania do Espirito

Santo e séquito athe a Villa da Victoria; para melhor inteligência na

sua dsscr.pção".

n. 30 — "Planta, 
e Prospecto do Forte de S. Fran." Xavier da

Barra da Capitania do Espirito Santo, sobre a marinha no lugar cha-

mado Paratininga, da parte do Sul ao entrar pello Rio...".

n. 31 — "Planta 
da Fortaleza de S. João, que defende a Gar-

ganta da Capitania do Espirito Santo".

n. 32 — "Planta, 
e Prospecto do Fortinho de S. Thiago, Siíua-

do dentro na Villa da Victoria Capital da Capitania do Spirito Santo

junto ao lugar chamado a vargem, e próximo a marinha..

n. 33 — "Planta, 
e Prospecto do Forte de N. S. do Monte do

Carmo, huma das que defendem a marinha e Villa da Victoria Ca-

pitai da Capitania do Espirito Santo...".

n. 34 — "Planta 
e Prospecto do Fortinho de Santo Ignacio na

Villa da Victoria Capital da Capitania do Sp.8 Santo dentro da Cerca

dos P.e* que forão da Comp.a..

Cópias. Aquarelas. 10, 2, 26

276 "Recopilação de Noticias Soteropolitanas e Brasilicas Contidas em XX

cartas, Que da Cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos es-

creve hum a outro Amigo em Lisboa, debaixo de nomes alusivos, no-

nciando-o do Estado daquella Cidade, sua Capitania, e algumas ou-

tras do Brazil: feita e ordenada para servir na parte que convier

de Elementos para a Historia Brasilica: Ornada de Plantas Geogra-

ficas, e Estãpas: Dividida em tres Tomos, que Ao Soberano e Au-

gustissimo Príncipe Regente N. S.r o Muito Alto e Muito Poderozo

Senhor Dom João Dedica e offerece O mais humilde dos seus Vas-

sallos Luiz dos Santos Vilhena, Prof.or Rego ds Lingoa Grega na

Cid.e da Bahia Tomo III Anno de 1802". Refere-se ao Espírito Santo

a carta XVI.

Cópia. 10, 2, 22

277 Ofício de Antônio Pires da Silva Pontes a S.A.R., ped'ndo um regi-

mento, e sugerindo medidas relativas à organização da comarca.

Vila da Vitória, 7 jun. 1802.

Cópia. 2 p. 11-34. 11, 18
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278 Aviso de D. Rodrigo de Sousa Coutinho a Francisco da Cunha o Mene-

ses, governador da Bahia, recomendando-lhe todo o auxílio ao go-

vernador da nova Capitania do Espírito Santo. Samora, 8 fev. 1803

Original. 1 p.

CEHB, n. 6.369 1-31, 28, 4

279 Provisão régia, pelo Conselho Ultramarino, ao governador da Bahia, or-

denando-lhe que desse parecer sobre o requerimento do sargento-mor

agregado, Manuel Fernandes da Silveira, em que este pede lhe seja

pago o que lhe é devido, desde o dia do 
"cumpra-se" 

de sua patente

d^ capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Lisboa, 22 mar. 1805.

Anexos outros documentos.

Original e cópias. 3 doe. 11-33, 29, 90 n. 1-4

280 Ofício do visconde de Anadia ao conde da Ponte, pedindo-lhe parecer

sobre as vantagens, para o comércio entre as Capitanias de Minas Ge-

rais e Espírito Santo, da navegação do rio Doce. Mafra, 15 dez. 1806.

Original. 1 p. 11-33, 26, 42

281 Representações dos moradores da Vila de Nossa Senhora da Vitória ao

conselheiro cirurgião-mor do reino, denunciando o cirurgião-mor da

milícia, João Antônio Pientzenaner, por graves crimes e violências pra-

ticados na dita vila e pedindo a sua expulsão da capitania e do lugar

que ocupava. Vila da Vitória, 30 maio-7 jun. 1811. Em anexo, do-

cumentos comprobatórios da denúncia.

Original. 8 doe. 41 p. 11-34, 13, 1 n. 2

282 Ofício de Francisco Alberto Rubim ao conde de Aguiar, remetendo os

mapas da população da Capitania do Espírito Santo dos anos de 1813,

1814 e 1815. Vitória, abr. 1813-fev. 1815. Anexos os três mapas

assinados por Francisco Alberto Rubim.

Original. 6. doe. 6 p.

CEHB, n. 19.486. II, 3, 17 n. 1-6

283 Ofício de José Marcelino da Cunha ao conde dos Arcos, remetendo in-

formações sobre a Vila de S. Mateus e reiterando pedido da câmara

da dita vila sobre a necessidade de mestre régio. S. Mateus, 2 set.

1815. Anexa representação da Câmara de S. Mateus.

Original. 2 doe. 3 p. 11-34, 14, 2 n. 1, 2

284 "Breve noticia statystica da capitania do Espirito Santo, que forma hua

parte do Reyno do Brasil". Vitória, 25 jun. 1816. Assin. por Francisco

Alberto Rubim.

Original. 2 doe. 16 p.

CEHB, n. 19.488. 11, 3, 17 n. 7-8
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285 Ofício de Joáo Paulo Bezerra ao diretor presidente da Junta do Banco
do Brasil, indagando sobre a possibilidade de fazer entrar no real erá-
rio a quantia de 36 contos, recebendo em pagamento uma letra de
16 contos sobre o Tesouro Geral da Junta da Fazenda do Estado do
E:pírito Santo e outra de 20 contos sobre o Tesouro Geral da Junta
da Fazenda de Angola. Rio de Janeiro, 2 ago. 1817.

Cópia. 1 p. 11-34, 21, 33 n. 10

r*."

286 Ofício de Tomás Antônio de Vilanova Portugal ao conde de Palma, re-
metendo cópia do ofício do governador da Capitania do Espírito San-
to, concernente aos diferentes objetos pertencentes à povoação de
Linhares. Palácio do Rio de Janeiro, 3 set. 1819.

Original e cópia. 2 doe. 3 p. II-34, 14, 2 n. 3-4

287 Representação de Baltasar de Sousa Botelho de Vasconcelos a Tomás
Antônio de Vilanova Portugal, informando sobre a necessidade de um
regimento da Secretaria e de uma tabela de emolumentos para a Ca-

piíania do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 29 dez. 1819.

Original. 1 p. H-34, 13, 8 n. 3

288 "Mappa do Armamento que se tem remetido, para as Capitanias abaixo de-
claradas, sem Avizo da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangei-
ros e da Guerra". Arsenal Real do Exército, 30 dez. 1819. Assin.

por Manuel Carneiro de Campos. Inclui a Capitania do Espírito Santo.
Original.

CEHB, n. 6.659. M7, 12, 4 n. 6

289 Representação dos moradores da Vila da Vitória a S. A. R., denunci-
ando as sinistras intenções do presidente da câmara da dita vila e a
insolência e inaptidão dos membros das demais câmaras e apresen-
tando os seguintes artigos: 1.°) nomear um juiz de fora do cível, cri-
me e órfãos para procurador da coroa e fazenda, a fim de administrar
e fazer justiça aos povos das Vilas da Vitória e do Espírito Santo;
2.°) determinar o exato e inteiro cumprimento da carta régia de 29
ma:o 1809; 3.°) fazer a despesa necessária para a conservação da

paz com 03 botocudos. Rio de Janeiro, 4 set. 1822.

Original. 6 p. 11.34, i3i i n_ 4

290 Ofícios de José Libânio de Sousa, ouvidor da Comarca do Espírito Santo,
a Clemente Ferreira França, informando sobre a impossibilidade de
cumprir as ordens referentes aos índios das aldeias de São Fidélis e
Pedras, desmembradas daquela comarca. Bahia, 1824. Anexos outros
documentos.

Orlgnais e cópias. 14 doe. 45 p. 11-34, 17, 5

291 Representação da Câmara da Cidade de Vitória a S. M. I., pedindo a
criação, para a dita cidade e vilas adjacentes, de um lugar de juiz do
fora. Cidade da Vitória, 18 ago. 1827.

Original. 3 p. 11, 4, 3 n. 5
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292 Ofício de Inácio Accioli de Vasconcelos ao conde de Valença, enviando

resumo da população livre das vilas da Província do Espírito Santo

com declaração da distância de cada uma delas à capital. Vitória, 9

riov. 1S27. Anexo o dito resumo.

Original. 2 doe. 2 p.

CEHB, n. 19.489. 11, 4, 3 n. 3, 4

293 Ofício de Inácio Accioli de Vasconcelos a Lúcio Soares Teixeira de Gou-

veia, remetendo memória estatística da Província do Espírito Santo

do ano de 1828. Vitória, 23 abr. 1828. Anexa a dita memória esta-

tística.

Original. 2 doe. 43 p.

CEHB, n. 19.490. U, 4, 3 n. 6, 7

294 Ofício de José Lino Coutinho a Antônio Pinto Chichorro da Gama, pe-

dindo se submetesse à Câmara dos Deputados a questão r.urgda pc!2

dúvida a respeito de pertencer a Vila de S. Salvador dos Campos e

seu distrito ao Espírito Santo ou à Província do Rio de Janeiro. Rio

de Janeiro, 20 ago. 1831.

Original. 2 p. 11-34, 16, 46

295 Resolução do Conselho Geral da Província do Espírito Santo propondo

que a Freguesia da Serra fosse elevada a vila. Sala das Sessões do

Conselho Gorai da Província do Espírito Santo, 12 jan. 1833.

Original. 2 p. 11-34, 11, 19

296 Ofício de José Francisco de Andrade de Almeida Bonjardim a Konório

. Hermeto Carneiro Leão, participando a resolução do Conselho do Go-

verno de designar Joaquim José do Amaral, ouvidor da comarca,

para juiz de direito da Comarca de Vitória. Cidade de Vitória, 16

abr. 1833.

Original. 1 p. 11-34, 11, 20

297 Ofício dc José Francisco de Andrade de Almeida Bonjardim a Honório

- Hermeto Carneiro Leão, remetendo duas cópias das resoluções do

Conselho do Governo sobre a divisão dos termos e comarca d3 Prc-

víncia do Espírito Santo. Cidade da Vitória, 17 abr. 1833.

Original e cópias. 3 doe. 4 p. 11-34, 11, 21

298 Relatório dc Manuel José Pires da Silva Pontes aos representantes da Pro-

víncia do Espírito Santo, informando sobre a administração e neces-

sidades da província. Cidade da Vitória, 1 fev. 1835.

Cópia. 41 p. 11-34, 14, 11

299 Informe de Joaquim José de Oliveira, relatando os problemas financeiros

da Província do Espírito Santo, e pedindo uma Lei de Orçamento da

Despesa e Receita Provincial para o ano financeiro ds 1836 a 1837.

Vitória, 9 jan. 1836.

Cópia. 9 p. 11-34, 14, 7
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300 Relatório de Manuel da Assunção Pereira aos representantes da Provín-

cia do Espírito Santo, informando sobre a administração e necessida-

des da província. Cidade da Vitória, 29 out. 1836.

Cópia. 17 p. 11-34, 14, 8

301 "Balanço da Rrceita e Despeza Provincial, pertenceme ao anno Finan-

ceiro de 1835-1836". Contadoria da Tesouraria da Província do Es-

pírito Santo, 13 mar. 1837. Assin. Joaquim José Gomes dos Santos.

Original. 35 p. H_34( n, 22

302 Ofício de Miguel Calmon du Pin de Almeida, ministro da fazenda, a José
Tomás Nabuco de Araújo, presidente da Província do Espírito Santo,

autorizando-o a cobrar de Jo?é Gonçalves Fraga, oficial ma-'or da S--

cretaria da Tesouraria, tudo o que ilegalmente havia recebido; obri-

gando o dito oficial maior a indcnÍ7ar os cofre* nacionais. Paldco do

Rio de Janeiro, 15 fev. 1838.

Cópia- 1 P- 1-34, 13, 6 n. 15

303 Ofício de Miguel Calmon du Pin de Almeida a José Tomás Nabuco de
Araújo, concordando que o pagamento da lancha, que conduziu arma-
mentos à Vila de S. Mateus, fosse por conta das despesa", gerais e pro-
vinc:a'$ em iguais partes. Palácio do Rio de Jane:ro. 20 mar. 1838.

1 P- 1-34, 13, 6 n. 22

304 Ofício de Miguel Calmon du Pin de Almeida à Tesouraria do Espírito

Santo, dando instruções sobre a fórmula a segu'r quando se fizessem

saques, s.l., 21 jul. 1838.

Cópia. 1 p. 1-34, 13. 6 n. ^

305 Ofício de Miguel Calmon du Pin de Almeida a João Lope, da Silva Cou-
to, presidente da província do Espírito Santo, aprovando sua resolu-

ção referente às propinas nacionais. Palácio do Rio de Janeiro, 15

nov. 1838.

Cópia. 1 p. I_34i j3t 6 n Q2

306 Balanço da despesa e receita provincial do Espírito Santo, pertencente
aos anos financeiros de 1836-1837 e 1837-1838. Administração das

Rendas Provinciais, 14 maio 1839.

Original. 28 p. II-34, 11. 23, 24

307 Ofício de Manuel Alves Branco, ministro da fazenda, à Tesouraria do
Espírito Santo, colocando à disposição do presidente da província a

quantia de 3.600 réis, a fim ds ser aplicada na conservação e con-

clusão da estrada entre a dita piovíncia e Minas Gerais, s.l., 23 nov.

1839.

Cópia. 1 p. II-34, 13, 9 n. 96
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308 Ofício de Martim Francisco Ribeiro de Andrada. ministro da fazenda,

à Tesouraria do Espírito Santo, autorizando saques para a conclusão

da obra da alfândega, s.l., 28 jan. 1841.

Cópia. 1 p. 1-34, 13, 9 n. 18

309 Edital de Joaquim Pereira Francisco, juiz de paz do Distrito de Cariacica,

determinando o dia para a eleição dos novos eleitores da Paróquia, e

proibindo a apresentação de cédula que não fosse entregue pelo pró-

prio votante. Distrito de Cariacica, 22 jun. 1842.

Cópia. 2 p. 11-34, 13, 4 n. 5

310 Ofício de Joaquim Marcelino da Silva Lima ao presidente e membros da

Mesa Paroquial, ordenando a conclusão das eleições, e informando

que as censuras dos moradores quanto ao procedimento da dita mesa

seriam encaminhadas a S. M. I. Palácio do Governo, 13 jul. 1842.

Cópia. 2 p. n-34, 13, 4 n. 4

311 Representação dos moradores do Distrito de Cariacica, denunciando as

determinações do edital de Joaquim Pereira Francisco, referentes à

eleição dos eleitores da Paróquia; e pedindo a anulação da eleição

realizada. Cidade da Vitória, 14 jul. 1842.

Original. 3 p. n-34, 13, 4 n. 6

312 Parecer da Seção do Conselho de Estado dos Negócios do Império em

resposta às repres ntações dos moradores da capital da Província do

Espírito Santo e da câmara da capital, ratificando as resoluções do

vice-presidente da Província do Espírito Santo e do procurador da

coroa, referentes às denúncias contidas nas ditas representações. Sala

das Conferências da Seção do Conselho de Estado dos Negócios do

Império, 26 set. 1846. Parecer submetido e assinado por S. M. I.

em 17 out. 1846. Em anexo 15 certidões, 2 representações, 3 ofícios,

referentes ao assunto.

Original. 26 doe. 140 p. 11-34, 13, 2 n. 1-26

313 "Acta da Installação da Companhia do Mucury para a navegação e com-

mercio do rio do mesmo nome". Cidade do Rio de Janeiro, 15 maio

1851.

Original. 9 p. n-34, 13, 8 n. 9

314 Ofício de José Francisco de Andrade de Almeida Bonjardim ao visconde

de Monte Alegre, enviando requerimento dos estafetas da administra-

ção do correio da Província do Espírito Santo, referente ao aumento

das diárias dos ditos estafetas. Cidade da Vitória, 7 jul. 1851. Anexj

a cópia concedendo c aumento.

Original e cópia. 3 ^oc. 5 n. n-34, 13, 1 n. 1
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315 Ofício da Câmara Municipal da Vila de Beneventes ao ministro e secrc-

tário de Estado dos Negócios do Império, remetendo cópias das atas

de eleição dos vereadores e de juizes de paz do município. Vila de

Beneventes, 28 set. 1852. Anexas as cópias.

Origina! e cópias. 3 doe. 6 p. 11-34, 13, 4 n. 7-9

316 Ofício de José Joaquim de Almeida a José Bonifácio Nascentes de Azam-

buja remetendo informações sobre o vereador José Maria Mercielca.

Vila de Nova Almeida, 17 nov. 1852. Anexo o ofício de José Bo-

nifácio Nascentes de Azambuja pedindo informação quanto à nacio-

nalidade do dito vereador.

Cópias. 2 doe. 3 p. 11-34. 13, 6 n. I, 2

317 QuauiOs demonstrativos das despesas da província, relativos aos exer-

cícios de 1855-1857, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao mi-

rastro e secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo,

jan. 1855-dez. 1857.

Original. 58 doe. 144 p. 11-34, 12. 1-2 n. 1-58

318 Ofício dos membros da Assembléia Legislativa Provincial do Espírito San-

to a S. M. I., lamentando a morte da princesa D. Maria Amélia. 14

nov. 1855.

Original. 2 p. 11-34, 13, 1 n. 4

319 Ofício da Câmara Municipal da Vila de Beneventes ao ministro do Im-

pério, remetendo cópias das atas de eleição da câmara municipal e

de ju'z de paz, para o exercício de 1857-1860. Vila de Beneventes, 6

out. 1856. Anexas as cópias.

Original e cópias. 3 doe. 6 p. 11-34, 13. 4 n. 1-3

320 Demonstração da despesa do Ministério do Império, relativa aos meses

de out.-nov. 1858 do exercício de 1857-1858. Espírito Santo, 17

nov.-dez. 1858. Assin. Francisco Manuel do Nascimento e Torqua-

to Caetano Simões.

Original. 2 doe. 4 ]p. 11-34. 12, 3 n. 1, 2

321 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos aos exerci-

cios de 1858-1859, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro

e secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo. set.

1858-dez. 1859.

Original. 29 doe. 65 p. 11-34, 12, 4 n. 1-29

322 Ofícios da Secretaria de Estado dos Negócios do Império ao presidente

da Província do Espírito Santo, comunicando o recebimento de vários

ofícios que tratam da: remessa de relatórios: eleição dos membros da

Assembléia Legislativa para o biênio 1860-1861; finalização dos tra-

balhos da Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa, s.i.. 11 abr.-

9 set. 1859.

Minutas. 6 p. 11-34, 13, 5
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323 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício
de 1859-1860, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro e se-
cretário dcs Negócios do Império. Espírito Santo. ago. 1859-nov
1860.

Original. 18 doe. 53 p. H-34, 12, 5 n. 1-18

324 Relatório de Pedro Leão Veloso ao Conselheiro João de Almeida Pereira

Fi:iio, concernente ao Aviso Circular do Ministério, enviando infor-

mações sebre: o estado sanitário durante o ano findo; o ensino pri-
mário e secundário; a inex stência da obra pública geral em andamento;

a falha de csiradas; a necessidade de melhorar a navegação dos rios e

a inexistênca de indústria de mineração na província. Província do

Espírito Santo, 24 mar. 1860.

Original. 9 p. n_34? 11( 25

325 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exerci-

cío de 1860-1861, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro

e secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, set.

1860-jun. 1861. Contém também o quadro de nov. 1861.

Original. 21 doe. 50 p. 11-34, 12, 6 n. 1-21

326 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício

de 1863-1864, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro e

secretário de Estado dos Nrgócios do Império. Espírito Santo, jan.-
dez. 1864.

Original. 18 doe. 36 p. 11-34, 12, 7 n. 1-18

327 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício

de 1864-1865, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro e

secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, ago.

1864-nov. 1865.

Original. 25 doe. 50 p. 11-34, 12, 8 n. 1-25

328 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício

de 1865-1866, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro o

secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, ago.

1865-oui. 1866.

Original. 29 doe. 59 p. 11-34, 12, 9 n. 1-29

329 Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício

de 1866-1867, remetidos pela Te-souraria da Fazenda ao ministro e

secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, ago.

1866-dez. 1867.

Original. 27 doe. 55 p. 11-34, 12, 10 n. 1, 4-29
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330 Ofício de Faustino Antônio Sipipina a José Joaquim Fernandes Torres,

pedindo aprovação pelo seu procedimento referente ao crédito conce-

dido pelo Ministério do Império à Província do Espírito Santo. Pro-

víncla do Espírito Santo, 21 jun. 1867.

Original e cópias. 5 doe. 6 p. 11-34, 13. 7 n. 1-15

33! Quadros demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício

de 1867-1868, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro e

secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, ago.

1867-nov. 1868.

Original. 28 doe. 59 p. 11-34, 13, 9 n. 1-28

332 "Demonstração do estado dos créditos destribuidos ás differentes rubrica-í

do artigo 2.° da Lei n.° 1507 de 26 de setembro de 1867 para o exer-

cício de 1867-1868". Província do Espírito Santo, 14 nov. 1867.

Original. 2 doe. 3 p. 11-34, 12, 10 n. 2, 3

333 Quadios demonstrativos das despesas da província, relativos ao exercício

de 1868-1871, remetidos pela Tesouraria da Fazenda 20 ministro e

secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, ago.

1868-^0. 1871.

Original. 79 doe. 165 p. 11-34, 13. 10-12 n. 1 7f

334 Quadros demonstraiivos das despesas da província, relativos ao exercício

de 187M872, remetidos pela Tesouraria da Fazenda ao ministro e

secretário de Estado dos Negócios do Império. Espírito Santo, fev.-

jul. 1872.

Original. 12 doe. 24 p. 11-34, 13. 13 n. 1-12

335 Ofícios enviados a Jo:é Maria da Silva Paranhos, presidente do Conselho

do Impédo, felicitando os membros do seu gabinete pelos serviços

prestedos à pátria. Espírito Santo, 1873-1875.

Original.

Cat. Rio Branco, v. 2, n. 5.026. 1-30, 29, 55 n. 1, 4

336 Descrição do Município de Guarapari. Paço da Câmara Municipal de

Guarapari, 7 abr. 1881. Anexo ofício da câmara.

Original. 2 doe. 14 p.

CEHB, n. 552. 11-34, 14, 6

337 Descrição do Município de Nossa Senhora da Vitória. Município da Ci-

dade da Vitória, 8 jun. 1886.

Cópia. 8 p. 11-34, 14, 5

338 Descrição do Município ds Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeira de Ita-

pemlrim, 28 maio 1881. Acompanha a descrição impressa no jornal*

O Espírito-Santense, em três números dos dias 9, 12 e 16 out. 1886.

Original. 2 doe. 16 p. 1 impresso. 11-34, 14, 3 n. 1
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339 Escritura de declaração e vários pactos entre a Companhia de Navegação
Espirito Santo e Campos e a Companhia de Navegação e Estrada de
Ferro Espínto Santo e Caravelas. Rio de Janeiro, 26 mar 1887

°nguiai. 34 p. M7, 28_ 2

340 Ewntjjra.de mandato para empréstimo por obrigações (debêntures), com
h poteca que faz a Companhia de Navegação Estrada de Ferro Espí-
nto Santo e Caravelas com o Banco Comercial do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 30 jun. 1887

Origina!. 24 p. M7_ 28_ 3

341 Copia da escnptura de mutuo cm obrigações ao portador (debentures)
com garantia de hypotheca e penhor, pagamento e quitação que faz
a Comp. de Navegnçao e E. F. Espirito Santo e Caravellas a Know-

, „!er' 
°ndre? e do Banco Commercial do Rio de Janeiro"

s.I., 1.° jun. 1889.

Copia. 18 p. I 47j 2g( 4

342 Descrição da Igreja de Nossa Senhora da Penha. s.I., s.d
Cópia. 54 tiras. Incompleta. ' 11-34, 14 l

343 Carta de Antônio José Ferreira de Araújo ao escrivão Manuel Antunes
Cabral, pedindo, por certidão, o teor da resposta dada pelo juiz or-
dináno contra João Ribeiro das Chagas. s.I., s.d. Anexa a certidão

°nginal. 2 p. 11-34,13,14

344 Representação dos mercadores de lojas da Cidade da Vitória aos senhores
da camara, pedindo providências referentes a mascateação de fazen-
das secas nas ruas e praças da dita cidade s I s d

Original. 4 doe. 8 P. ' ^ ]3> j n 4

345 Ofício de Manuel José Fernandes da Costa aS.A.R., suplicando averi-
guaçoes do comportamento de José Coelho Rolim de Vasconcelos
designado por oficio régio para escrivão da ouvidoria da Capitania
do Espirito Santo, pedindo a nomeação de outro escrivão e a sus-
pensão do ofício de posse do dito ouvidor. s.I., s.d

Cópia. 2 p. n_34j 26

346 "Extratos das viagens feitas no Deserto, que separa as Povoações da Pro-
vincia de Minas Geraes, e as Povoações do Litoral na; províncias do
Rio de Janeiro, Espirito Santo e Bahia. s.I., s.d. Ass:n. por Ma-
nuel José Pires da Silva.

Cópia. 26 p.
CEHB, n. 1.166. 5f 

^ 40 n j

347 Cédulas remetidas à Província do Espírito Santo em substituição à moeda
de cobre, cumprindo a Lei de 3 out. 1833. s.I., s.d.

Cópia" 1-34, 
11, 10 n. 8

348 "Recenseamento Geral do Império em 1872". Província do Espírito San-
to . s.I., s.d.

Original. 2 p. u.34j 13_ 3
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ANGEJA, Pedro Antônio de No-

ronha de Albuquerque e Sousa, 1.°

marquês de

NUNES, Luís, capitão 128

ÓBIDOS, Vasco Mascarenhas, conde

de 19, 27, 53, 62, 83-6, 88, 89,

91, 92, 94-6, 100

OLIVEIRA, Diogo Luís de, governa-

dor-geral 13, 14

OLIVEIRA, Francisco, feitor e almo-

xarife 3

OLIVEIRA, Francisco Luís de. capi-

tão-mor 32-5, 38-40, 42, 45

OLIVEIRA, Joaquim José de, presi-

dente da Província do Espírito

Santo 299

OLIVEIRA, José Gonçalves de, capi-

tão-mor 109, 114. 122-4, 126, 127,

129, 131

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 3 * 68, 1981



PACHECO, Antônio, alcaide-mor 174

PALMA, Francisco Assis Mascare-

nhas, conde de 286

PARANÁ, Honório Hermeto Carnei-

ro Leão, marquês de 296, 297

PARANHOS, José Maria da Silva ver

RIO BRANCO, José Maria da Sil-

va Paranhos, visconde de

PEDRO, príncipe regente 121

PEDRO II, rei de Portugal 136, 145,

146, 173

PEREIRA, Bartolomeu de Pina, ai-

feres 153

PEREIRA, João 31, 172

PEREIRA, Manuel da Assunção, vi-

ce-presidente da Província do Es-

pírito Santo 300

PEREIRA FILHO, João de Almeida,

ministro 324

PIENTZENANER, João Antônio, ci-

rurgião-mor 281

PIMENTA, Bento, ouvidor 49

PIMENTEL, Manuel Garcia, donatá-

rio da Capitania do Espírito San-

to 136, 174, 186, 194

PONTES, Antônio Pires da Silva 277

PONTES, Manuel José Pires da Sil-

va 298

PORTUGAL, Fernando Jo:é de ver

AGUIAR, Fernando José de Portu-

gal e Castro, conde e marquês de

PORTUGAL, Tomás Antônio de Vila-

nova, ministro do Reino, Erário e

da Guerra e Estrangeiros 206, 207

RAMALHO, Manuel, escrivão da pro-

vedoria, feitoria e almoxarifado e

alfândega 8

RAVASCO, Bernardo Vieira 107

REAL, Diogo de Mendonça Corte,

Secretário de Estado 263

RESENDE, Estêvão Ribeiro de ver

VALENÇA, Estêvão Ribeiro de

Resende, conde de

RESENDE, José Luís de Castro e

Azevedo, conde de 272

RESSURREIÇÃO, Manuel da, frei

117, 139, 140, 142

RIBEIRO, Bento de Sousa, sargento-

mor 171

RIBEIRO, Francisco ver MIRANDA,

Francisco Ribeiro de

RIO BRANCO, José Maria da Silva

Paranhos, visconde de 335

RIOS, João de Almeida, capitão-mor

43, 58-61, 116

RUBIM, Francisco Alberto 282, 284

SABUGOSA, Vasco Fernandes César

de Meneses, conde de 159, 229-31,

244, 245, 247, 252-4

SALGADO, Feliciano, capitão-mor 23

SERPA, Manuel de Matos Pegado,

provedor-mor da Fazenda Real 267

SILVA, Antônio 31

SILVA, João da, provedor das fazen-

das dos defuntos e ausentes 239

SILVA, João de Freitas, capitão da

ordenança 176

SILVA, Pedro da, governador-geral 15,

16

SILVA, Sebastião da, capitão 31

SILVEIRA, Manuel Fernandes da, sar-

gento-mor 279

SIMÕES, Torquato Caetano 320

SIPIPINA, Faustino Antônio, inspeto»

330

SOARES, Antônio da Silva, contador

261

SOARES, Vicente Gonçalves, sargen-

to-mor 227

SOTOMAIOR, Francisco de Melo

Coutinho 253

SOUSA, Francisco de, capitão-genera!

e governador do Espírito Santo 9

SOUSA, João Rodrigues de Vascon-

celos e ver CASTELO MELHOR,

João Rodrigues de Vasconcelos e

Sousa, 2.° conde de

SOUSA, Luís de Vasconcelos e, vice-

rei do Estado do Brasil 269, 271

SOUSA, Marcos 30

SOUSA, Pedro de Vasconcelos e, gs-

vernador-geral do Brasil 159, 167,

170, 194-205
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SOUSA, Sancho de Faro ver VIMIEI-

RO, Sancho de Faro e Sousa, 2.°

conde de

SOUSA, Tomé de, 1.° governador-ge-

ral 7, 8

TELES, Francisco de Albuquerque,

capitão-mor 146, 166, 178, 186,

189-92

TORRE, Fernando de Mascarenhas da

Torre, conde da 17

TORRES, José Joaquim Fernandes,

ministro do império 330

TORRES, Matias da Costa, capitão-

mor 177

TOSCANO, Jorge, ajudante supranu-

merário 113

ULHOA, Antônio Lopes de, provedor

134

ULHOA, Bernardo Aires, escrivão 204

VACAS, Franc sco de, provedor e juiz

de alfândega 2

VALENÇA, Estevão Ribeiro de Re-

sende, conde de 292

VARELA, Manuel Fernandes 66

VASCONCELOS, Baltasar de Sousa

Botelho de, governador da Capita-

nia do Espírito Santo 287

VASCONCELOS, Inácio Accioli, pre-
sidente da Província do Espírito

Santo 292, 293

VASCONCELOS, José Coelho Rolira

ds 345

VASCONCELOS, Pedro Aranha de,

sargento-maior 95

VASCONCELOS, Pedro de ver SOU-

SA, Pedro de Vasconcelos e

VAZ, Manuel, ajudante 79

VELASCO, João Batista, tabelião 240

VELOSO, Pedro Leão, presidente da

Província do Espírito Santo 324

VIANA, Manuel Ferreira, tabelião 257

VIEIRA, Francisco da Co' ta, ouvidor

233

VILA POUCA DE AGUIAR, Aníô-

nio Teles dc Meneses, conde dc

18-21

VILASBOA, Mateus Ferreira 41

VILHENA, Luís dos Santos, historia-

dor 276

VIMIEIRO, Sancho de Faro e Sousa.

2.° conde de 159, 213, 222-8
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

"ACTA 
DA INSTALAÇÃO DA

COMPANHIA DO MUCURY PA-

RA A NAVEGAÇÃO DO RIO DO

MESMO NOME" 313

AÇÜCARES. Direitos nos 20

AGUARDENTES. Contrato das 267

Tributo das 39

ALFÂNDEGA . Casa da 228

Conclusão da obra da 308

ALGODÃO. Exportação de 270

Subddio do pano de 267

ANGOLA 210

ARMAMENTOS. Desvio de 166

Envio de munições e pólvoras 15,

158, 160, 164, 185, 198, 215, 247

Solicitação de relações de 143, 194

ARRECADAÇÃO 168

Das fazendas e engenhos de Guará-

pari 29, 30

Do dinheiro procedente dos direitos

dos escravos de Angola 10

Nas tomadias de escravos 191

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PRO-

V IN Cl AL 318

BAHIA 9, 54, 120, 276, 278, 346

BALANÇO DA DESPESA E RECEI-

TA PROVINCIAL 301, 306

BANDO E PREGÃO 186

BENEVENTES (Vila de) 319

BONITO (Posto de) 272

BOTOCUDOS. Conservação da paz

com os 289

"BREVE 
NOTICIA STATYSTICA

DA CAPITANIA DO ESPIRITO

SANTO, QUE FORMA HUA PAR-

TE DO REYNO DO BRASIL" 284

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(Município de). Descrição do 338

CÂMARA DA VILA DA VITÓRIA.

Contribuições 103, 133

Doação do sítio e ermlda de Nossa

Senhora da Penha 268

Nomeações enviadas à 21, 34, 140

Sobre a necessidade de capitão-mor

266

Sustento da Infantaria 63

CÂMARA DO ESPIRITO SANTO.

Ajuda e assistência a Gaspar Pa-

checo c Contreiras 46

Contribuição dos direitos dos vinhos

56

Doação do sítio e ermida de Nossa

Senhora da Penha 268

Entrega do governo aos oficiais da

119

Imposição de novo direito nos açú-

cares 20

Imposição dos vinhos 25

Nomeações enviadas à 24, 135

Ordem de pagamento 132

Ordem de prisão 26, 80, 118, 137,

182

Ordem de transmissão do governo

76, 85

Ordem para assumir o governo 119

Pagamento de soldo 82
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Pagamento do dote da infanta rai-

nha da Grã-Bretanha 68

Provisão enviada à 70

Remessa e corte de pau-brasil 71,

72

Suspensão do descobrimento das mi-

nas 164

CAMPOS DOS GOITACASES 50, 52

ver também São Salvador dos Cam-

pos

CAPELA E RESÍDUOS 60

CARIACICA (Distrito de) 309, 311

CARTA. Doação de 1, 98, 136, 268

Foral de 1

CARTA PATENTE 86

Provendo: Antônio Mendes de Fi-

gueiredo no cargo de capitão-mor

99

Bento de Sousa Ribeiro no posto

de sargento-maior 171

Diogo de Seixas Barraca no car-

go de capitão-mor 87

Francisco de Albuquerque Teles

no cargo de capitão-mor 146

Francisco Monteiro no cargo de

capitão-mor 148

João de Abreu no posto de capi-

tão da companhia de infantaria

112

João de Freitas da Silva no cargo

de capitão da ordenança 176

João Pereira no posto de condas-

tável da artilharia 172

João Velasco e MoUna no cargo

de capitão-mor 141

Jorge Toscano no posto de aju-

dante supranumerário 113

José Gonçalves de Oliveira no

cargo de capitão-mor 109

José Gonçalves de Oliveira no

cargo de capitão-mor da entrada

dcs esmeraldas 122, 127

José Pinheiro de Barbuda no car-

go de capitão-mor 144

Manuel Correia de Lemos no car-

go de capitão-mor 179

Manuel de Morais no cargo de

provedor da fazenda 115

Manuel Peixoto da Mota no posto
de capitão da artilharia 100

Marcos Fernandes Monsanto no

posto de capitão do Forte de São

João da Barra 106

Matias da Costa Torres no posto
de capitão da artilharia 177

O alferes Henrique de Noronha

no cargo de ajudante supranume-

rário 94

Pedro Aranha de Vasconcelos no

posto de sargento-maior 95

CARTA REGIA 53, 262

Concedendo o traslado do foral da

Capitania do Espírito Santo 93

Doando a Capitania do Espírito San-

to a Francisco Gil de Araújo 121

Pedindo informações sobre a casa da

alfândega 228

Pedindo informações sobre a dili-

gência efetuada pelo capitão enge-

nheiro Nicolau de Abreu 252

Pedindo informações sobre as terras

dos Campos dos Goitacases 50

Sobre a necessidade de nomeação de

capitão-mor 266

CASTELA 202

COMÉRCIO. Entre as Capitanias do

Espírito Santo e Minas Gerais 280

COMPANHIA DA INFANTARIA

193

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO

ESPIRITO SANTO E CAMPOS.

Escritura de declaração 339

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO

ESTRADA DE FERRO ESPIRITO

SANTO E CARAVELAS. Escri-

tura de mandato para empréstimo

340

Escritura de declaração 339

COMPANHIA DO JIQUIÜ 222

COMPANHIA DO MÜCURI 313

COMPANHIA GERAL 39

CONSELHO DA FAZENDA. Assen-

to do 151

Provisão do 15
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CONSELHO DO GOVERNO 296

Sobre a divisão dos termos e co-

marca da Província do Espírito San-

to 297

CONSELHO DOS TRÊS ESTADOS

66

CONSELHO GERAL DA PROVÍN-

CIA. Proposta de elevação da Fre~

guesia da Serra a vila 295

CONSELHO ULTRAMARINO. Con-

sultas 124, 131, 208, 265

CONTRIBUIÇÃO ver TRIBUTOS
"COPIA 

DA ESCRIPTURA DE MU-

TU O EM OBRIGAÇÕES AO POR-

TADOR (DEBENTURES) COM

GARANTIA DE HYPOTECA E

PENHOR, PAGAMENTO E QUI-

TAÇÃO QUE FAZ A COMPa DE

NAVEGAÇÃO E E. F. ESPIRI-

TO SANTO E CARAVELAS A

KNOWLES <&. FOSTER, DE LON-

DRES E DO BANCO COMMER-

CIAL DO RIO DE JANEIRO" 341

DECLARAÇÃO DE GUERRA ver

fíOLANDESES E FRANCESES

DEFESA DO ESPÍRITO SANTO.

Ameaça de declaração de guerra

feita pelos franceses 274

Despesas para a 188

Formação e conservação da arma-

da 20

Informações sobre a 187

Invasão de franceses 195-7. V-r

também ARMAMENTOS e FOR-

TES E FORTIFICAÇÕES

DEFUNTOS E AUSENTES 41, 60,

66, 115, 180, 208, 217, 238, 239,

250, 251, 256
"DEMONSTRAÇÃO 

DO ESTADO

DOS CRÉDITOS DESTRIBUIDOS

ÃS DIFFERENTES RUBRICAS

DO ARTIGO 2.° DA LEI N°

1507 DE 26 DE SETEMBRO DE

1867 PARA O EXERCÍCIO DE

1867-1868" 332

DESPESAS. Quadros demonstrativos

das 317, 320, 321, 323, 325-9, 331,

333, 334

DEVASSA 39, 191

Sobre a administração de Simeão de

Carvalho 40, 42

DÍZIMOS 267

Contrato dos 155

DOCE (Rio) 150, 253

Navegação do 280

DOTE 105, 108

Da infanta rainha da Grã-Bretanha:

pagamento 68, 74, 133, 168, 200

ELEIÇÃO. Anulação da 311

Atas de 315, 319

Dos membros da Assembléia Legis-

lativa 322

Dos novos eleitores da Paróquia 309

EMBARCAÇÕES 162

Fiscalização das 156

EMOLUMENTOS 147

Tabela de 287

ESCRAVOS¦ Arrecadação nas toma-

d.as de 191

Destruição de mocambo 182

Desvio de: minas de ouro de São

Paulo 156

Envio do dinheiro procedente dos

direitos dos 10

Suspensão da entrada do mocambo

187

Venda de 161
"ESCRIPTURA 

DA COMPRA DA

CAPITANIA DO ESPIRITO SAN-

TO" 220

ESMERALDAS (Serra das) 126, 127,

130

ESMERALDAS. Descobrimento de

111, 122, 123, 125, 127, 130, 253

Jornada das minas de 124, 126, 131

ESPIRITO SANTO (Barra da Capi-

tania do) 275

ESPÍRITO SANTO (Capitania do)

Administração das minas de ouro da

151

Afastamento de Simeão de Carvalho

do governo da 38

Arrecadação: pagamento do dote da

infanta rainha da Grã-Bretanha e paz

de Holanda 200
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Arrendamento das fazendas e enge•

nhos de Guarapari 29

Concessão da 1, 93

Cunho de moedas na 90

Descobrimento das minas da 91,

111, 122-7, 130, 131

Entrega do governo da 23, 45, 85

Envio de armamentos 15

Escritura da compra da 220

Falecimento de Antônio de Oliveira

Madail 244

Fazenda Real: despesas 104

Instrumento de venda da 221

Ordem para os oficiais da câmara

assumirem o governo da 119

Permissão para cortar e vender pau-

brasil na 72, 74

Provisão temporária de Diorúsio

Carvalho de Abreu 244

Provisões para o cargo de capitão-

mor da 13, 14, 16, 32-4, 38, 43,

48, 69, 70, 77, 83, 88, 99, 109, 137,

141, 144, 146, 148, 179, 192, 229

Regimento levado pelos capitãermo-

res da 35, 47, 79

Relação dos fortes existentes na 143

Sobre a criação de novo governo na

273

Sobre o comércio com a Capitania

de Minas Gerais 280

Suspensão do descobrimento das mi-

nas 157, 164, 165, 189

ESPIRITO SANTO (Vila do) 157,

158, 262

ESTRADAS. Conservação e conclu-

são 307

"EXTRATOS DAS VIAGENS FEI-

TAS NO DESERTO, QUE SEPARA

AS POVOAÇÕES DA PROVÍNCIA

DE MINAS GERAES, E AS PO-

VOAÇÕES DO LITORAL NAS

PROVÍNCIAS DO RIO DE JANEI-

RO. ESPIRITO SANTO E BAHIA"

346

FAZENDA REAL 30, 237, 241, 249

Despesas da 59, 104

Suprimento de pólvora de 247

FAZENDAS. Mascateação de 344

FILHOS DA FOLHA. Pagamento dos

67, 104

FINTAS 168, 200

FORTES E FORTIFICAÇÕES. Cons-

trução de 262

Despesas com obras de 101, 155,

160, 164

Finalização de obras de 193

Provisão de 9

Solicitação de planta de 198

Solicitação de relações de 143, 194

Suprimento de pólvora de 247

Ver também NOSSA SENHORA DO

CARMO, NOSSA SENHORA DO

MONTE DO CARMO, SANTO

INÁCIO, SÃO FRANCISCO XA-

VIER, SÃO JOÃO E SÃO TIAGO

FRANÇA 202

FRANCESES. Ameaça de declaração

de guerra dos 274

Invasão dos 195-7

GOVERNO GERAL 120

GOVERNO GERAL INTERINO 62,

86, 129, 132, 159

GUARAPARI. Administração dos en-

genhos de 134

Arrendamento das fazendas e enge-

nhos de 29

Rendimentos dos engenhos de 66,

104

GUARAPARI (Município de). Descri-

ção do 336

HÃBITOS DE CRISTO 149

HOLANDA 74, 133, 168, 200

HOLANDESES. Declaração de guerra

dos 55

HOMENAGEM. Certidão da 14

Levantamento do preito de 129

ILHÉUS 224

ÍNDIOS 290

Entrega de 123, 165

Pagamento dos 156

INFANTARIA. Sustento da 55, 57, 63

INGLATERRA 74, 133, 168, 200

INSTRUMENTO DE VENDA DA

CAPITANIA DO ESPIRITO SAN-
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TO, CONSIGNAÇÃO DO SEU PA-

GAMENTO, PROCURAÇÃO EM

CAUSA PRÓPRIA E OBRIGAÇÃO

221

JURU (Distrito de) 163

LEI DE ORÇAMENTO DA DESPE-

SA 299

LIMITES. Da Vila de São Salvador dos

Campos 294

Das terras dos Campos dos Goitaca-

ses 50, 52

LINHARES (Povoação de) 286

MAPA GEOGRÁFICO ver PLANTA

MAPAS. Da população da Capitania

do Espírito Santo 282
"MAPPA 

DO ARMAMENTO QUE

SE TEM REMETTIDO, PARA AS

CAPITANIAS ABAIXO DECLA-

RADAS, SEM AVIZO DA SECRE-

TA RI A DE ESTADO DOS NEGÔ-

CIOS ESTRANGEIROS DA GUER-

RA" 288

MEMÓRIA. Das fortalezas 194

Dos assassinos do capitão da Paraíba

54

MEMÓRIA ESTATÍSTICA 293

MESA PAROQUIAL. Censuras à 31

MINAS. Administração das 151

Descobrimento das 91, 130, 149,

150, 157

Lavor das 152, 153

Proibição de abertura de caminhos

às 181, 201

Suspensão do descobrimento das 157,

164, 165, 189

MINAS GERAIS (Capitania de) 275

Comércio com a Capitania do Espí-

rito Santo 280

MINAS GERAIS (Província de) 346

MOCAMBO ver ESCRAVOS

MOEDA 265, 347

Cunho de 90

MUCURI (Rio) 313

MUNIÇÕES ver ARMAMENTOS

MUQUI (Posto de) 272

NEGROS ver ESCRAVOS

NOSSA SENHORA DA PENHA

{Igreja de) Descrição da 342

NOSSA SENHORA DA PENHA

(Ermida de) 268

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA

(Freguesia de) 227

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA

(Município de) Descrição do 337

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA

(Vila de) 219, 234-6, 281

Sobre os aumentos dos dízimos 270

NOSSA SENHORA DO CARMO

(Fortaleza de) 226

NOSSA SENHORA DO MONTE DO

CARMO (Forte de) 128, 275

OBRA PIA 11

ORDENADOS 12, 17

PARAÍBA (Povoação da) 52

PARA TININGA 275

PAU-BRASIL 71, 72, 74

PEDRAS (Aldeia de) 290

PIRATAS. Presença de 162

PLANTA. Dos fortes de São Frarr

cisco Xavier, São João, São Tiago,

Nossa Senhora do Monte do Carmo

e Santo Inácio 275

Geográfica e poiamográfica das Ca-

pitanias do Espírito Santo, Rio de

Janeiro, parte das Gerais e São Pau-

lo 275

Hidrográfica da Barra da Capitania

do Espírito Santo até a Vila da Vi-

tória 275

POPULAÇÃO. Resumo da 292

PORTO SEGURO 224

PORTUGAL 202

POSSE. Da Capitania do Espírito San-

to 136

Dos Campos dos Goitacases 50

Dos engenhos 41

Termo de 14

PRISÃO 80, 81, 182, 184

De Manuel Peixoto da Mota 137

Do capitão Manuel de Almeida Can-

to 26

Dos soldados do Rio de Janeiro 154

Ordem de: Francisco de Albuquer-

que Teles 187

Sentencicmento dos presos 118
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PROPINA 107, 305

PROVISÃO RÊGIA. Envio de mu-

nições e pólvoras 15

Para o cargo de provedor da fazert-

da do Espírito Santo 97

Proibindo o governador-geral de pas-

sar provisões 98
"RECENSEAMENTO 

GERAL DO

IMPÉRIO EM 1872" 348
"RECOPILAÇÃO 

DE NOTICIAS SO-

TEROPOLITANAS E BRASILl-

CAS.. T. III 276

REGIMENTO 35, 47, 79, 277, 287

RELIGIOSOS DE SÃO FRANCISCO

101

Pagamento dos 65, 67

RESTITUIÇÃO. De armamentos 166

De cargo 49, 75, 137

RIO DE JANEIRO (Capitania do) 275

Envio dos soldados da 154, 162

Invasão dos franceses 195-7

Venda de escravos à 161

RIO DE JANEIRO (Província do)

346

SAL. Carga do 39

SALVADOR (Cidade do) 276

SANTO INÁCIO (Forte de) 275

SÃO FIDÊLIS (Aldeia de) 290

SÃO FRANCISCO XAVIER (Forte

de) 275

SÃO JOÃO (Forte de) 106, 215, 275

SÃO MATEUS (Vila de) 283, 303

SÃO PAULO (Capitania de) 275

Desvio de negros para as minas de

156

SÃO SALVADOR DOS CAMPOS

(Vila de) 294

SÃO TIAGO (Forte de) 275

SEÇÃO DO CONSELHO DE ESTA-

DO DOS NEGÓCIOS DO IMPE-

RIO. Parecer da 312

SECRETARIA DE ESTADO DOS

NEGÓCIOS DO IMPÉRIO 322

SERGIPE DE EL-REI (Capitania de)

224

SERRA (Freguesia da). Proposta de

elevação a vila 295

SOBEJOS. Rendas Reais 12

SOLDOS 36, 64, 82, 188, 215, 264

SUSPENSÃO DE ARMAS QUE SE

AJUSTOU ENTRE AS COROAS

DE PORTUGAL, CASTELA E

FRANÇA 202

TESOURARIA DA FAZENDA 325-9

331, 333, 334

TESOURARIA DO ESPIRITO SAN-

TO 304, 307, 308

TESOURO GERAL DA JUNTA DA

FAZENDA DE ANGOLA 285

TESOURO GERAL DA JUNTA DA

FAZENDA DO ESTADO DO ES-

PIRITO SANTO 285

TRIBUTOS 74, 103, 133, 168, 200

TRIUNVIRATO ver GOVERNO GE-

RAL INTERINO

VILA VELHA 112

VINHOS. Direitos dos 56

Manutenção da imposição dos 25

Pagamento dos 44

Venda dos 39

VITÓRIA (Cidade da). Sobre o pedi-
do de criação de um lugar de juiz de

fora 291

VITÓRIA (Presídio da Vila da) 113

VITÓRIA (Vila da) 21, 34, 63, 103,

133. 140, 142, 232, 238, 257, 259,

260, 261, 266-8. 275

*
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DO ARQUIVO DE TAVARES BASTOS
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EXPLICAÇAO

Os documentos que compõem o arquivo do publicista Aureliano Cândido

Tavares Bastos entraram para a Biblioteca Nacional em dois lotes: o primeiro,

doado pelo Desembargador Cassiano Cândido Tavares Bastos, em fevereiro de

1903; o srgundo, pelo Doutor Cassiano Tavares Bastos, em abril de 1939, quando

da exposição comemorativa do centenário de nascimento de Aureliano Cândido.

O arquivo compreende, sobretudo, matéria de interesse público, represen-

tada por notas, esboços, lembretes, rascunhos e subsídios reunidos para sus*

tentar a atividade do deputado. Grande número de impressos, geralmente ex-

traídos de jornais do país e do estrangeiro, documentavam o pensamento e as

diretrizes políticas de Tavares Bastos. A essa extraordinária soma de achegai

dccumentais, que, à distância, testemunham a operosidade e o probo desempe-

nho do homem público, acresc:ntam-se duas centenas de cartas mandadas ou

recebidas que acentuam o perfil do homem no trato da família ou na participa-

ção da vida nacional. Aqui estão, na evidência dos remanescentes arquivísticos,

as imagens de campanhas memoráveis: emancipação de escravos, franquia daa

vias fluviais à livre navegação, questão religiosa, instrução pública, relações com

as repúblicas do Prata...

Para efeitos de catalogação, distribuíram-se os papéis de Tavares Bastos

por duas grandes rubricas, como se vê do esquema que antecede o catálogo.

Na primeira, reuniram-se as cartas, na maior parte dirigidas aos pais e família-

T3S quando no estrangeiro; na segunda, inventariaram-se os numerosos cadernos

e pastas de temas determinados (administração, cabotagem, escravidão, finan-

ças, instrução, etc.) assinalando-se em cada um deles os assuntos que ocorrem.

Ass'm, a numeração progressiva, nos verbetes, indica a ordem de aparecimento

de cada assunto, que só se registra uma vez. A natureza fragmentária e a grande

quantidade dessas notas desaconselhavam tratamento diferente.

Tendo tido publicação prévia juntamente com documentos oriundos de ou-

tros lugares (Bastos, A. C. Tavares. Correspondência e Catálogo de Documen-

tos da Coleção da Biblioteca Nacional. Brasília, Senado Federal, 1977), este

levantamento encontra agora seu mais adequado veículo, que são os Anais da

Biblioteca Nacional.

Darcy Damasceno

Chefe da Seção de Manuscritos
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CATALOGO

Cartas

1.1 Correspondência ativa (1-56)

1.2 Correspondência 
passiva (57-147)

1.3 Correspondência de terceiros (148-200)

Documentos

2.1 Atividade parlamentar C201-280-A)

2.2 Diversos (281-306)
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1 CARTAS

1.1 CORRESPONDÊNCIA ATIVA

Ao Correio Mercantil, remetendo colaboração regular e a introdução que

escrevera para um livro de exercícios de composição de um amigo. São

Paulo, 10 out. [1858?]

1-3, 32, 56

A [José Antônio Saraiva] comentando a situação política e referindo-

se a Ferraz, Sousa Franco e Nabuco. Rio de Janeiro, 7 nov. 1859.

1-3, 32, 57

A Buenaventura Seoane, Ministro do Peru no Rio de Janeiro, referindo-

se à política de livre navegação no rio Amazonas. Valença, 7 abr. 1863.

1-3, 32, 58

Ao Conselheiro João Pedro Dias Vieira, participando que tomara conhe-

cimento do assassinato do brasileiro Estêvão, atribuído à polícia de San-

to Eugênio. Buenos Aires, 13 ago. 1864.

1-3, 32, 59

A [José Antônio Saraiva] tratando de ajudas de custo em virtude de

viagens ao exterior. Buenos Aires, 27 ago. 1864.

1-3, 32, 60

A [J. C.] Fletcher, informando que o projeto de navegação a vapor en-

tre o Brasil e os Estados Unidos se concretizaria brevemente. Rio de

Janeiro, 23 set. 1864.

1-3, 32, 61

A A. A. Low Esq., declarando que a Câmara dos Deputados concede-

ria uma subvenção de 200 contos para a criação da linha de navegação

a vapor entre o Brasil e os Estados Unidos. Rio de Janeiro, 23 set.

1864.

1-3, 32, 62
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Ao General [J. Watson] Webb, dizendo que em vista da lei Alleg, sera

difícil alcançar das Câmaras um auxílio maior do que o de 200 contos,

proposto por Martinho Campos, para a linha de navegação entre o Bra-

sil e os Estados Unidos. Rio de Janeiro, 6 out. 1864.

1-3, 32, 63

A Rufino de Elizalde, falando da nomeação do Conselheiro Paranhos pa-
ra ministro na Argentina e comentando a política do Brasil em relação ao

Rio da Prata. Rio de Janeiro, 21 nov. 1864.

1-3, 32, 64

10 A [Filipe José Pereira] Leal, comentando a missão Paranhos a Buenos

Aires, a situação dos ministérios e tratando de assuntos relacionados com

a questão do Rio da Prata. Rio de Janeiro, 21 nov. 1864.

1-3, 32, 65

11 A destinatário não mencionado, dando informações sobre o que se fazia

no Brasil para o progresso das idéias liberais em economia política. Rio

de Janeiro, 23 jun. 1865.

1-3, 32, 61 n. 2

12 Ao pai, falando de problemas de saúde, que já superara, e comentando

a exoneração do mesmo. Bordéus, 6 e 7 nov. 1867. Original.

1-3, 32, 66

13 Ao pai e a Jacinto, dando notícias de sua viagem pelo Sul da França.

Montpellier, 23 nov. 1867. Original.

1-3, 32, 67

14 Aos pais, participando sua chegada a Nice e dizendo qu? não se tinha

dedicado à política. Nice, 6 dez. 1867. Original.

1-3. 32, 68

15 Ao pai, dizendo que» aguardava notícias íobre o acabamento da guerra e

pedindo opinião quanto à situação do Ministério perante as Câmaras.

Nice, 23 dez. 1867. Original.

1-3, 32, 69

16 Ao pai, informando sobre sua viagem a Gênova. Gênova, 18 jan. 1868.

Original.

1-3, 32, 70

17 Ao pai, contando que visitara as catacumbas e falando das antigüidades

de Roma. Roma, 20 jan. 1868. Original.

1-3, 32, 71

18 Aos pais, falando de seus planos de viagens. Nápoles, 2 fev. 1868. Ori-

ginal.

1-3, 32, 72
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19 Ao pai, tratando de suas viagens e comentando a descida do câmbio no

Rio de Janeiro. Florença, 20 fev. 1868. Original.

1-3, 32, 73

20 A Jacinto, tratando da situação financeira do Brasil, da condução da guer-

ra com o Paraguai e criticando o governo imperial. Florença, 21 fev.

í868. Original.

1-3, 32, 74

21 Ao pai e a Jacinto, informando que visitaria cidades inglesas. Londres, 23

abr. 1868. Original.

1-3, 32, 75

22 A P[edro] L[eão] Veloso, tratando do comportamento político do Par-

tido Liberal. Rio de Janeiro, 24 out. 1871.

1-3, 32, 76

23 A Tomás do Bonfim Espínola, indagando se o Partido Liberal deveria

contentar-se com a reforma eleitoral sem reformas constitucionais. Rio

de Janeiro, 31 out. 1871.

1-3. 32, 77

24 A M[anuel] Buarqus [de Macedo], comentando a moderação dos Iibe-

rais, do que se beneficiavam os republicanos e o imperialismo dominante.

Rio de Janeiro, 10 nov. 1871.

1-3, 32, 78

25 Ao pai, comunicando sua chegada ao Rio e providências tomadas. Rio

de Janeiro, 13 jan. 1873. Original.

1-3, 32, 79

26 Ao pai, comentando a oposição liberal ao gabinete e tratando de assuntos

familiares. [Rio de Janeiro] 15 jan. 1873. Original.

1-3, 32, 80

27 Aos pais, noticiando sua passagem pela Bahia, com destino à Europa.

Bahia, 26 abr. [1874]. Original.

1-3, 32, 81

28 Ao pai, avisando de sua passagem por Pernambuco. Porto de Pernam-

buco, 28 abr. 1874. Original.

1-3, 32, 82

29 Ao pai, dando conta de sua viagem. Porto de São Vicente, 4 maio [1874]

Original.

1-3, 32, 83
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30 Ao pai, comunicando sua chegada a Lisboa, rumo a Londres. Barra do

Tejo, 10 maio 1874. Original.

1-3, 32, 84

31 Ao pai, falando de sua chegada a Londres e do descontentamento do

Papa com o governo brasileiro, segundo dizia a imprensa. Londres, 17

maio 1874. Original.

1-3, 32, 85

32 Ao pai, tratando de assuntos familiares. Londres, 22 maio 1874. Ori-

ginal.

1-3, 32, 86

33 Ao pai, comentando o estado de saúde da família e informando sobre o

itinerário que seguiria na Europa. Paris, 31 maio 1874. Original.

1-3, 32, 87

34 Ao pai, falando de suas viagens e comentando a situação política do Bra-

sil. St. Gervais, 2 jul. 1874. Original.

1-3, 32, 88

35 Aos pais, falando da saúde da família e comentando que era no terreno

da eleição direta que o Imperador podia ser batido. St. Gervais, 15 jul.
1874. Original.

1-3, 32, 89

36 Ao pai, falando da rstada de Carlsbad e comentando a dissolução da

Câmara pelo Imperador, as eleições diretas e o comportamento dos libe-

rais. Carlsbad, 30 ago. 1874. Original.

1-3, 32, 90

37 À mãe, preocupando-se com seu estado de saúde e falando da estada na

Europa, s.l., 13 set. 1874. Original.

1-3, 32, 91

38 Ao pai, comentando a impotência da oposição parlamentar e o projeto
de viagem do Imperador aos Estados Unidos. Viena, 15 out. 1874. Ori-

gnal.

1-3, 32 92

39 Ao pai, dando conta de seus planos para permanência na Europa. Paris,

26 out.-2 nov. 1874. Original.

1-3, 32, 93

40 À mãe, falando de uma operação a que ela se submeteria, s.l., 19 nov.

1874. Original.

1-3, 32, 94

41 Ao pai, falando de suas visitas a estabelecimentos de instrução, das quais

pretendia tirar o melhor proveito para o Brasil. Paris, 19 nov. 1874.

Original.

1-3, 32, 95
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42 Ao pai» dando notícias de sua estada na Europa. Paris» 11 dez. 1874.

Original.

1-3, 32, 96

43 Ao pai, comentando a vida da família na Europa. Paris, 2 jan. 1875.

Original.

1-3, 32, 97

44 Ao pai, pedindo providências sobre o contrato de uma casa sua, que não

desejava renovar. Paris, 4 jan. 1875. Original.

1-3, 32, 98

45 Ao pai, tratando de assuntos particulares e referindo-se gratamente a Si-

nlmbu, Martinho, Otaviano e Saraiva. Paris, 4 fev. 1875. Original.

1-3, 32, 99

46 Ao pai, falando da recuperação de sua saúde e recomendando-se a ami-

gos. Paris, 19 fev. 1875. Original.

1-3, 32, 100

47 A mãe, dando conta de seus planos de permanência na Europa. Paris,

19 mar. 1875. Original.

1-3, 32, 101

48 Ao pai, tratando de notícias sobre provável abdicação do Imperador.

Paris, 7 abr. 1875. Original.

1-3, 32, 102

49 Ao pai, tratando de assuntos particulares © comentando a situação poli-

tica do Brasil. Paris, 20 abr. 1875. Original.

1-3, 32, 103

50 Ao pai, falando das próximas eleições e solicitando providências de or-

dem particular. Paris, 1.° jun. 1875. Original.

1-3, 32, 104

51 Ao pai, comentando o gabinete Caxias-Cotegipe e a possibilidade de abdi-

cação do Imperador e falando de seu plano de visitar escolas em Leipzig.

Francfort, 6 jul. 1875. Original.

1-3, 32, 105

52 Ao pai, falando de sua vida na Europa, dos prejuízos políticos que disso

lhe adviriam e da política brasileira. (Áustria) Franzensbad, 9 set. 1875.

Original.

1-3, 32, 106

53 Ao pai, comentando assuntos políticos do Brasil. Lião, 17 out. 1875.

Original.

1-3, 32, 107
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54 A Antônio, informando dos motivos que impediam seu regresso ao Bra-

sil. Lião, 17 out. 1875. Original.

1-3, 32, 108

55 À redação do Jornal do Commercio, pedindo a publicação de um artigo
alheio sobre a reimpressão dos Cantos da Solidão de Bernardo Guimarães,
s.l., s.d. Rascunho.

1-3, 32, 109

56 A Teófilo [Ottoni] denunciando as agressões do governo inglês ao Brasil
e crticando o nflitarlsmo do governo imperial Rio de Janeiro, s.d Ra;-

cunho.

1-3, 32, 110

1.2 CORRESPONDÊNCIA PASSIVA

57 De A. F. do Amaral, falando sobre a inspeção de um ramal ferroviário.

Túnel do Paraíba, 9 mar. 1863.

1-3, 31,4

58 De Alexandre Paulo de Brito Amorim, opinando sobre o comércio do Ama-

zonas e mandando relação de mercadorias que ali gozavam do ab;U;mçn^

de direitos alfandegários. Rio de Janeiro, 10 jan. í867.

1-3, 31, 9

59 De Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, agradecendo a adesão a

um seu discurso. Rio de Janeiro, 20 ago. 1864. Fotocópia.

1-3, 31, 10

60 De José da Co-ta Azevedo, criticando a má administração da Companhia

de Comércio e Navegação do Amazonas. Manaus, 30 maio 1862. In-

completa.

1-3, 31, 11

61 Do mesmo, criticando a Companhia de Comércio e Navegação do Ama-

zonas e tratando de assuntos políticos. Manaus, 24 nov. 1862.

1-3, 31, 12

62 Do mesmo, fazendo críticas à administração da Companhia de Comércio

e Navegação do Amazonas. Manaus, 24 dez. 1862.

1-3, 31, 13

63 Do mesmo, tratando ainda do mesmo assunto. Manaus, 8 jan. 1863.

1-3, 31, 14

64 Do mesmo, tratando de assuntos políticos e falando sobre a questão pe-

ruana. Manaus, 23 jan. 1863.

1-3, 31, 15

65 Do mesmo, tratando de assuntos ligados à administração do Amazonas

e falando sobre a questão peruana. Manaus, 7 fev. 1863.

1-3, 31, 16
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66 Do mesmo, tecendo considerações sobre o final da questão peruana e o

clima político. Manaus, 23 fev. 1863.

1-3, 31, 1?

67 Do mesmo, criticando a atuação de Parker e Brusque na questão peruana.

Manaus, 7 mar. 1863.

1-3, 31, 18

68 Do mesmo, tentando mostrar a má atuação da Companhia de Comércio e

Navegação do Amazonas. Manaus, 8 mar. 1863.

1-3, 31, 19

69 Do mesmo, falando sobre os prejuízos que a Companhia de Comércio e

Navegação do Amazonas dá ao país. Manaus, 19 mar. 1863.

1-3, 31, 20

70 Do mesmo, dizendo-se acamado e fazendo um apanhado de artigos e pu-

blicações a respeito da questão peruana. Manaus, 20 mar. 1863.

1-3, 31, 21

71 Do mesmo, transmitindo felicitações pelo modo como Tavares Bastos tem

servido à província do Amazonas. Manaus. 31 mar. 1863.

1-3, 31, 22

72 Do mesmo, enviando um seu parecer sobre a Companhia de Comércio e

Navegação do Amazonas. Manaus, 4 abr. 1863.

1-3, 31, 23

73 Do mesmo, falando do comércio da Venezuela pelo rio Negro e da con-

veniência de se criar um consulado em São João de Atababo. Manaus,

8 abr. 1863.

1-3, 31, 24

74 Do mesmo, reproduzindo conversa que tivera com o Sr. Serzedelo e rea-

firmando sua denúncia contra a Companhia de Comércio e Navegação do

Amazonas na questão 
"peruana. Manaus, 13 abr. 1863.

1-3, 31, 25

75 Do mesmo, afirmando que suas críticas à Companhia d; Comércio e Na-

vegação do Amazonas não eram exageradas. Manaus, 20 abr. 1863.

1-3, 31, 27

76 Do mesmo, falando sobre a questão peruana e recomendando a leitura de

diversos artigos publicados. Manaus, 24 abr. 1863.

1-3, 31, 28

77 Do mesmo, falando ainda sobre a questão peruana. Manaus, 8 maio 1863.

1-3, 31, 29
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78 Do mesmo, comentando o caso Morona e dizendo ter recebido a notícia da

morte do seu padrinho Visconde de Albuquerque. Manaus, 24 maio 1863.

1-3, 31, 30

79 Do mesmo, fazendo comentários sobre o final da questão peruana. Ma-

naus, 24 fev. 1863.

1-3, 31» 31

80 De Adolfo de Barros, desculpando-se por não ter podido entregar antes

certos escritos. Rio de Janeiro, 31 dez. 1871.

1-3, 31, 35-A

81 De J[oão] B[atista] Calógeras, transmitindo considerações do General

Webb sobre o estabelecimento de uma linha mensal de paquetes entre os

portos do Rio de Janeiro e Nova York. s.l., 15 fev. 1864.

1-3, 31, 40

82 De M. Calógeras, enviando documentos e papéis da parte do General Webb

e tratando da concessão para instalar-se uma linha de vapores entre o

Brasil e os Estados Unidos. Rio de Janeiro, 9 dez. 1863.

1-3, 31, 41

83 De J. M. Vaz Pinto Castro, enviando dados sobre a instrução pública em

Minas Gerais. Pitangui, 28 dez. 1866.

1-3, 31, 45

84 De L. A. Chameroozow, tratando de assuntos relacionados ao escra-

vismo e enviando recortes de jornal sobre o assunto. Londres, 8 maio

1865. Em inglês.

1-3, 31, 47

85 Do mesmo, remetendo uma circular da Conferência Antiescravista de Pa-

ris. Londres, 17 jan. 1867. Em inglês. Fac-símile.

1-3, 31, 49

86 Do mesmo, tratando da Conferência Antiescravista de Paris e declarando

serem falsas as alegações do governo paraguaio na guerra com o Brasil.

Londres, 22 jan. 1867. Em inglês.

1-3, 31, 50

87 Do mesmo, tratando do mesmo assunto. Londres, 1.° maio 1868. Em

inglês.

1-3, 31, 51

88 De Joseph Cooper, falando sobre a emancipação dos escravos nas colô-

nias inglesa, francesa e holandesa e no Brasil. Walthamstow, 11 out.

1870. Em inglês.

1-3, 31, 53

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 69-122, 1981.



— 83 —

89 De Manuel Clementino Carneiro da Cunha, mandando informações rela-

t-vas ao vapor peruano Morona. Recife, 20 dez. 1863.

1-3, 31, 58

90 De G. N. Davis, dizendo que tencionava escrever ao General Webb so-

bre o assunto da linha de paquetes. Rio de Janeiro, 13 abr. 1863. Em

inglês.

1-3, 31, 61

91 Do mesmo, acertando um encontro de Tavares Bastos com o General Webb.

Rio de Janeiro, 20 abr. 1863. Em inglês.

1-3, 31, 62

92 Do mesmo, mandando um recorte de jornal que tratava da organização da

Companhia de Navios a Vapor e dizendo que so o governo desse subsídio,

em breve teriam vapores para comunicação com os Estados Unidos. Rio

de Janeiro, 1.° fev. 1864. Em inglês.

1-3, 31, 63

93 Ds R. Ebsrt, falando das possibilidades de relações entre o Brasil c os

Estados Unidos. Nova York, 4 maio 1863. Em francês.

1-3, 31, 66

94 De A. Elísio, comentando diversos assuntos políticos e referindo-se à

propaganda republicana. Manaus, 24 dez. 1871.

1-3, 31, 67

95 De Ruíino de EKzalde, agradecendo um artigo referente à missão Para-

nhos. Buenos Aires, 27 dez. 1864. Em espanhol.

1-3, 31, 68

96 De A. Ellison Jr., informando sobre a elevação aproximada entre a ven-

da do Quirinho e o rio Paraíba e opinando quanto à construção de um

túnel, s.l., 16 mar. 1863. Em inglês.

1-3, 31, 5

97 Do mesmo, tratando da construção do ramal da estrada de ferro para

Val:nça. Macacos, 6 abr. 1863. Em inglês.

1-3, 31, 6

98 Do mesmo, agradecendo as referências lisonjeiras de certa carta. Maca-

cos, 6 abr. 1863. Em inglês.

1-3, 31, 7

99 Do mesmo, opinando sobre assuntos ligados à construção da estrada de

ferro. Macacos, 29 mar. 1864. Em inglês.

1-3, 31, 8
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100 De J. C. Fletcher, mostrando-se interessado no progresso de uma linha

de navegação a vapor entre o Brasil e outros países. Rio de Janeiro,

8 ago. 1864. Em inglês.

1-3, 31, 77

101 De J. R. Gómez, tratando de assuntos de política uruguaio-brasileira.

Montevidéu, 1.° mar. 1865. Em espanhol.

1-3, 31, 73

102 Do mesmo, tratando de assuntos políticos. Montevidéu, 29 mar. 1865.

Em espanhol.

1-3, 31, 74

103 De José Maria Gutiérrez, tratando de problemas do Rio da Prata e comen-

taodo o conflito de influências entre Brasil e França. Buenos Aires, 26

nov. 1864. Em espanhol.

1-3, 31, 75

104 De W. F. Jones, falando de uma proposta para o estabelecimento de

linhas teiegráficas e declarando esperar a concessão para instalar o telé-

grafo submarino pelas costas do Brasil. Rio de Janeiro, 16 fev. 1864.

1-3, 31, 78

105 De Andrés Lamas, dizendo que tomara conhecimento da exoneração do

Sr. Paranhos devido a sua política violenta. Buenos Aires, 29 mar.

1865. Em espanhol.

1-3, 31, 80

106 De José A. Lockes, participando que precisa de seis pretos para prosse-

guir com trabalhos de exploração do ramal de Valença. Quirinho, 10

ago. 1863.

1-3, 31, 83

107 De Manuel Buarque de Macedo, falando da necessidade de se revigorar

a oposição e dar mais impulso às idéias do partido. Rio, 28 nov. 1871.

1-3, 31, 84

108 De A[gostinho] M [arques] Perdigão Malheiros» tratando da emancipação

dos escravos. Corte, 27 nov. 1863.

1-3, 31, 87

109 De José Inácio Silveira da Mota a Tavares Bastos, desculpando-se pelo

seu não comparecimento às reuniões do Clube da Reforma. Ilha das Fio-

res, 16 out. 1871.

1-3, 32, 2

110 De Reinaldo Carlos Montóro, enviando-Ihe para leitura o seu projeto para

consolidação do meio circulante e do crédito público e comercial. Rio de

Janeiro, 16 jan. 1866.

1-3, 32, 3
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111 De J. Navarro, informando sobre o andamento do contrato para esta-

belecimento do serviço postal de vapores entre o Brasil e os Estados Uni-

dos. Nova York, 7 jul. 1865.

1-3, 32, 4

112 De Cristiano Benedito Ottoni, dizendo ter lido os artigos sobre a questão

peruana e opinando a respeito, s.l., 21 mar. s.a.

1-3, 32, 6

113 Do mesmo, comunicando seu programa de viagem a Vassouras e Valença

e dispensando homenagens. Rodeio, 23 jul. s.a.

1-3, 32, 7

114 Do mesmo, comentando o êxito de uma viagem para fins eleitorais a Va-

lença e Rio Preto e antecipando nomes de uma lista tríplice, s.l., 21

ago. s.a.

1-3, 32, 8

115 Do mesmo, comentando sua participação na abertura da estrada de ferro

D. Pedro II, a necess:dade de se multiplicarem as vias de comunicação

interioranas, a conveniência de se fundar uma escola prática para enge-

nlriros brasileiros, etc., e lamentando a incompreensão em torno de obras

toúblicas de urgência, s.!., 19 dez. s.a.

1-3. 32, 9

116 Do mesmo, declarando-se emocionado pela recepção que recebera em Va-

lença e apresentando plano financeiro para custeio da construção de ra-

mal ferroviário que checasse àquela cidade, s.l.. s.d.

T-3, 32, 10

117 Do mesmo, tratando da implantação d© ramais ferroviários no Vale do

Paraíba, s.l., s.d.

1-3, 32, 11

118 De Teófilo [Benedito] Ottoni, referindo-se a Saraiva, com quem votaria

determinada questão, s.l., 26 mar. s.a.

1-3, 32, 12

119 De H. Denny Sargent, falando sobre o plano de uma estrada de ferro no

sul do Brasil. s.l., 3 dez. 1864. Em inglês

1-3, 32, 18

120 Do mesmo, apresentando um plano para ligação telegráfica do Brasil com

os Estados Unidos e a Europa, s.l., 5 out. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 19

121 Do mesmo, tratando de privilégio para criação de uma estrada de ferro

que ligaria a navegação do Ibicuí e a do rio Pardo. s.l., 7 out. s.a.

1-3, 32, 20
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122 Do mesmo, enviando memorando sobre a criação de uma empresa tele-

gráfica para lgação transatlântica, s.l., out. s.a.

1-3, 32, 21

123 De Buenaventura Seoane, louvando os escritos de Tavares Bastos sobre
a necessidade de se abrir o rio Amazonas ao comércio do mundo. Petró-

poLs, 4 abr. 1863. Em espanhol.

1-3, 32, 22

124 Do mesmo, fazendo comentários sobre a Companhia de Comércio e Na-
vegação do Amazonas. Petrópolis, 9 maio 1863. Em espanhol.

1-3, 32, 23

125 Do mesmo, desejando feliz viagem. Rio de Janeiro, 22 ago. 1865. Em
espanhol.

1-3, 32, 26

126 Do mesmo, falando do acordo peruano-brasileiro sobre a navegação do
Amazonas e pedindo para o mesmo o apoio dos parlamentares e da im-

prensa. Petrópolis, 30 abr. 1869. Em espanhol.

1-3, 32, 27

127 D? Antônio Carlos Rbe;ro de Andrada e Silva, comentando um trabalho

de Tavares Bastos sobre o Partido Liberal. São Paulo, 25 maio 1872.

1-3, 32, 29

128 Da José Francisco Araújo Silva, remetendo a ata de uma sessão da Santa
Casa de Misericórdia de Valença. Valença, 15 jul. 1860.

1-3, 32, 30-A

129 De Joaquim E. Torrent, cumprimentando pelo decreto presidencial que
abria cs rios do Brasil a todas as bandeiras do mundo, s.l., 9 dez. 1866.

Em espanhol.

1-3, 32, 32

130 De L. Varidam, enviando cópia da lei de abolição da escravatura na
colônia de Suriname. Rio de Janeiro, 5 dez. 1861.

1-3, 32, 34

131 De Pedro Leão Veloso, comentando a situação política e os efeitos da
campanha abolicionista. Bahia, 11 nov. 1861.

1-3, 32, 35

132 Do mesmo, comentando a situação política e a posição do partido liberal
monarquista. Bahia, 11 jun. 1872.

1-3, 32, 36
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133 Dc Tomás (?) Villalba, comentando a destituição de Paranhos e sua re-

percussão em Buenos Aires e Montevidéu. Montevidéu, 29 mar. 1865.

Em espanhol.

1-3, 32, 37-A

134 De J. Watson Webb, tratando de política comercial. Petrópolis. 3 ian.

1863. Em inglês.

1-3, 32, 40

135 Do mesmo, falando sobre o projeto de instalação de uma linha de vapores

entre o Brasil e os Estados Unidos. Rio de Janeiro, 3 dez. 1863. Em

inglês.

1-3, 32, 42

136 Do mesmo, agradecendo a remessa de um relatório e tratando da ins-
talação de uma linha de vapores. Petrópolis, 25 jan. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 43

137 Do mesmo, tratando da instalação de uma linha de vapores. Petrópolis.

28 fev. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 44

138 Do mesmo, agradecendo a defesa da instalação de uma linha de vapores

entre o Rio de Janeiro e Nova York. Petrópolis, 7 fev. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 46

139 Do mesmo, falando dos trabalhos que tinha com o projeto de se esta-
belecer a comunicação postal por via marítima entre o Rio de Janeiro e
Nova Yoik. Petrópolis, 9 fev. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 47

140 Do mesmo, falando da intenção que havia de incluir o Pará na escala da

ligação marítima Rio de Janeiro—Nova York. Petrópolis, 12 fev. 1864.

Em inglês.

1-3, 32, 48

141 Do mesmo, tratando do projeto de uma linha postal marítima entre o Rio

de Janeiro e Nova York. Petrópolis, 15 fev. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 49

142 Do mesmo, tratando de assuntos ligados à comunicação marítima Rio de

Janeiro—Nova York. Petrópolis, 16 fev. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 50

143 Do mesmo, tratando da comunicação marítima entre o Brasil e a Europa

e o Brasil e os Estados Unidos. Petrópolis, 21 fev. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 45

144 Do mesmo, tratando da linha de vapores que ligaria o Brasil e os Estados

Unidos. Petrópolis, 27 mar. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 52
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145 Do me:mo, tratando da ligação marítima entre o Brasil e os Estados

Unidos. Peírópolis, 6 jun. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 53

146 Do mesmo, tratando da ligação marítima entre o Brasil e os Estados Uni-

dos. Petrópolis, 29 sst. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 54

147 Do mesmo, referindo-se à instalação da linha de vapores entre o Bras;l

e os Estados Un:dos e à navegação comercial do rio Amazonas. Petró-

polis, 29 set. 1864. Em inglês.

1-3, 32, 55

1.3 CORRESPONDÊNCIA DE TERCEIROS

148 Do Visconde de Abaeté a ("José Tavares Bastos! cumprimentando pela

formatura do filho [AureÜano]. Rio de Janeiro, 29 nov. 1858.

1-3, 31, 1

149 D-; VV-nte Alves Açu;»r ao mesmo, aprontando pêsames pela mor-

te do filho [Aureliano]. Maceió, 16 dez. 1875.

1-3, 31, 2

150 De Francisco José de Almeida ao mesmo, apresentando pêsames pela

morte do filho [Aureliano]. Vila da Conceição, 21 mar. 1876.

1-3, 31, 3

151 De José da Costa Azevedo ao Marquês de Abrantes, referindo-se a acon-

tecimentos no Amazonas que envolviam barcos de guerra peruanos. Ma-

naus, 18 abr. 1863. Cópia.

1-3, 31, 26

152 Do mesmo a J. V. do Couto Magalhães, criticando a Companhia de

Comércio e Navegação do Amazonas. s.I., s.d.

1-3, 31, 33

153 Do mesmo ao General Francisco Carrasco, pedindo fizesse transpor-

tar pelo barco Pastaza uma caldeira que a Companhia de Comércio e

Navegação do Amazonas se recusava a receber. Belém, 18 nov. 1865.

Cópia.

1-3, 31, 32, n. 2

154 De Jacinto Alves Barbosa a José Tavares Bastos, pedindo que entregas-

se dez apólices ao Comendador Francisco Tavares Bastos. Paris, 24

mar. 1885.

1-3, 31, 35
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155 De Cassiano Tavares Bastos a Rodolfo Garcia, oferecendo documentos

que completavam o arquivo de Aureliano Cândido Tavares Bastos, doa-

do pelo Desembargador Cassiano Cândido Tavares Bastos e enviando

outros objetos e documentos destinados à exposição comemorativa do

centenário de nascimento de Aureliano. Rio de Janeiro, 19 abr. 1939.

Datilografada, com assinatura.

1-3, 31, 36

156 De Augusto Vitorino Alves Sacramento Blake a José Tavares Bastos,

pedindo certos dados referentes ao filho Aureliano para completar um

artigo que escrevia, s.l., s.d.

1-3, 3!, 39

157 De Pedro de Alcântara Bellegarde a J. Watson Webb, falando sobre o

estabelecimento de uma linha mensal de paquetes a vapor entre os por-
tos do Rio de Janeiro e Nova York. Rio de Janeiro, 8 out. 1863. Cópia.

1-3, 31, 37

158 De Manuel Januário Bezerra a José Tavares Bastos, apresentando pêsa-
mes pela morte do filho Aureliano. s.l., s.d.

1-3, 31, 38

159 De Tomás Pompeu de Sousa Brasil ao mesmo, apresentando pêsames

pela morte do filho Aureliano. Fortaleza, 22 dez. 1875.

1-3, 3!, 34

160 De Martinho Alves da Silva Campos ao mesmo, apresentando pêsames

pela morte do filho Aureliano. Paraíba do Sul, 11 dez. 1875.

1-3, 31, 42

161 De Francisco Carrasco a José da Costa Azevedo, tratando do transpor-

te de uma caldeira até Manaus. Pará, 18 nov. 1865.

1-3, 31, 43

162 De José Pinto de Castro a destinatário ignorado, agradecendo o trata-

mento recebido. Rio de Janeiro, 7 jan. 1866.

1-3, 31, 44

163 De Francisco Frederico de Cavalcante a José Tavares Bastos, apresen-

tando pêsames pela morte do filho Aureliano e pedindo algum objeto

que lhe recordasse o amigo morto, s.l., s.d.

1-3, 31, 46

164 De Ch. Quentin a L. A. Chameroozow, falando sobre a situação da es-

cravatura no Brasil. Paris, 30 ago. 1867. Em francês.

1-3, 32, 16
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165 Do comitê organizador da Conferência Antiescravista de Paris a desti-

natário ignorado, informando sobre a próxima instalação daquela assem-

bléia. Londres, 17 jan. 1867. Em inglês. Fac-símile.

1-3, 31, 49

166 De Manuel Clementino Carneiro da Cunha a José da Costa Azevedo,

comentando o problema surgido entre um navio de guerra do Peru e o

delegado do governo imperial no Pará. Manaus, 28 out. 1862.

1-3, 31, 54

167 Do mesmo ao mesmo, falando do incidente ocorrido com um barco de

guerra peruano. Manaus, 12 jan. 1863.

1-3, 31, 55

168 Do mesmo a destinatário ignorado, comunicando o encerramento da

questão peruana. Recife, 3 mar. 1863.

1-3, 31, 56

169 Do mesmo a destinatário ignorado, falando da questão peruana, já então

resolvida. Recife, 22 abr. 1863.

1-3, 31, 57

170 Do mesmo a José da Costa Azevedo, pedindo a remessa de certos do-

cumentos. s.!., s.d.

1-3, 31, 59

171 De Manuel Pinto de Sousa Dantas a José Tavares Bastos, apresentando

pêsames pela morte do filho Aureliano. Bahia, 24 dez. 1875.

1-3, 31, 60

172 De Luís Gastão de Escragnolle Dória a Cassiano Cândido Tavares Bas-

tos, agradecendo informações sobre o irmão Aureliano e comunicando a

remessa do jornal A Rua do Ouvidor, onde escrevera um artigo sobre o

mesmo. s.I., 15 out. 1899.

1-3, 31, 64

173 Do mesmo ao mesmo, dizendo que as informações recebidas permitiam
continuar seu estudo sobre Aureliano. s.I., 21 nov. 1899.

1-3, 31, 65

174 De J. C. Fletcher a destinatário ignorado, tratando da linha de navega-

ção entre o Brasil e os Estados Unidos e comentando assuntos parlamen-
tares. Newburyport, 22 abr. 1864. Em francês.

1-3, 31, 77

175 De Henriette M. Fletcher a destinatário ignorado, falando da organiza-

ção da uma empresa que exploraria a comunicação telegráfica entre

te» K\ra> ira» \%íA. 
"Em 

totòi.

1-3, 31, 70
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176 De J. C. Galvão a destinatário ignorado, remetendo esboço de um plano

seu e comentando fatos da atualidade. Rio de Janeiro, 4 fev. 1869.

1-3, 31, 72

177 De Manuel J. Jeneyros a destinatário ignorado, falando da solução dos

problemas fronteiriços entre o Brasil e o Peru. Pará, 19 maio 1863. Em

espanhol.

I-?, 31. 69

178 De Lima Júnior a José Tavares Bastos, pedindo informações sobre a vida

e atividades do filho Aureliano. Sergipe, 1.° nov. 1877.

1-3, 3!, 81

179 De Tibúrcio Valentino da Rocha Lins ao mesmo, apresentando pês a-

mes pela morte do filho Aureliano. Maceió, 13 jan. 1876.

1-3, 31, 82

180 De J. V. do Couto Magalhães a José da Costa Azevedo, comunicando

que a Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas não podei

transportar uma caldeira para Manaus, s.l., 18 set. s.a.

1-3, 31, 32 n. 1

181 Do mesmo ao mesmo, comunicando providências para o desembarque

de uma caldeira. Belém, 1.° dez. s.a.

1-3, 31, 86

182 De João Wilkcns de Matos ao mesmo, tratando de política e do inciden-

te com um barco de guerra peruano. Loreto, 16 mar. 1863.

1-3, 31, 88

183 De Rodrigo Otávio [Langaard de Meneses] a D. Teonila Tavares Bas-

tos, dizendo que colocaria [Aureliano] Tavares Bastos no lugar que lhe

compete em nossa história política. Rio, 15 mar. 1902.

1-3, 31, 89

184 De Félix da Costa Morais a José Tavares Bastos, apresentando pêsames

pela morte do filho Aureliano. São Luís de Cáceres, 20 mar. 1875.

1-3, 32, 1

185 De Francisco da Chaga Munis ao mesmo, apresentando pêsames pela

morte do filho Aureliano. Maceió, 27 dez. 1875.

1-3, 31, 90

186 De José Barbosa de Avelino Pereira ao mesmo, apresentando pêsames

pela morte do filho Aureliano. Maceió, 5 jan. 1876.

1-3, 32, 13
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187 De Esperidião Elói d© Ramos Pimenta ao mesmo, apresentando pesa-

mes pela morte do filho Aureliano. Caraaragibe, 21 dez. 1875.

1-3, 32, 14

188 De José Sesinando de Avelino Pinho ao mesmo, apresentando pêsames

pela morte do filho Aureliano. Fazenda do Benfica, 8 fev. 1876.

1-3, 32, 15

189 De José Hdefonso de Sousa Ramos a Francisco Otaviano de Almeida

Rosa, apresentando projeto de reforma da lei de 1.° de out. de 1828,

Rio de Janeiro, 29 jan. 1862.

1-3, 32, 17

190 De J. D. Sargent a destinatário ignorado, tratando de assuntos relacio-

nados com a construção de estradas de ferro. Confidencial, s.l., 3 out.

1864. Em inglês.

1-3, 32, 18

191 De Cincinato Pinto da Silva a José Tavares Bastos, tratando da colo-

cação de um busto de Aureliano Tavares Bastos num edifício público de

Alagoas. Maceió, 22 dez. 1879.

1-3, 32, 30

192 De Buenaventura Seoane ao Marquês de Abrantes, comentando as ques-

tões entre o Peru e o Brasil. Rio de Janeiro, 23 abr. 1865. Em espa-

nhol. Cópia.

1-3, 32, 24

193 De W. H. Seward aos diplomatas dos Estados Unidos na América do

Sul, tratando do projeto Collins, sobre telégrafos. Washington, 18 ago.

1864. Em inglês.

1-3, 32, 28

194 Da Sociedade Antiescravista de Londres a destinatário ignorado, envian-

do informações sobre a imigração chinesa em vários países, a ilegalidade

de que se revestia e pedindo divulgação de um comunicado sobre o as-

sunto. Walthamston, 16 jun. 1870. Em inglês. Fac-símile.

1-3, 31, 52

195 De C. Turquim a destinatário ignorado, então ministro da Fazenda, co-

mentando problemas financeiros. Vassouras, 26 mar. 1866.

1-3, 31, 71

196 De Angélica B. Vale a sua tia, apresentando pêsames pela morte do fi-

lho Aureliano. s.l., 18 dez. 1875.

1-3, 32, 33

197 De Alexandre Wagner a destinatário ignorado, comentando a política

de tributação. Rio de Janeiro, 3 mar. 1867.

1-3, 32, 38
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198 D© J. Watson Wcbb a Jones, tratando da instalação do telégrafo no Bra-

iú. Petrópolis, 25 maio 1862. Em inglês.

1-3, 32, 39

199 Do mesmo a Calógcras, falando da instalação de uma linha de vapores

entre o Brasil e os Estados Unidos. Petrópolis, 2 abr. 1863. Em inglês.

1-3, 32, 41

200 Do mesmo a Jones, referindo-se à linha de vapores entre o Rio de Ja-

neiro e Nova York. Petrópolis, 26 mar. 1864. Tradução.

1-3, 32, 51
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2 DOCUMENTOS

2.1 ATIVIDADE PARLAMENTAR

201 
"Administração 

provincial. Descentralização. Ato Adicional. I. 1868".

62 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Projetos de descentralização; 2. Ofícios de Just'ça; 3. Em-

pregos de Fazenda; 4. Programa do Partido Liberal para descentralização admi-

nistrativa; 5. Receita e despesa da Província do Rio de Janeiro; 6. Produção de

gcdo no Maranhão (em inglês); 7. Telégrafos transatlânticos; 8. Comércio e

rrndas provinciais no Ceará (em inglês); 9. Estrada de ferro de Fortaleza a

P~c~tuba; 10. Interpretação do Ato Adicional p°lo Ministro PauUno; 11. A cen-

tralização na França; 12. Organização do poder federal nos Estados Unidos;

13. Autonomia nas colônias inglesas; 14. Competência provincial; 15. Insufi-

ciência das rendas provinciais; 16. Arrecadacão de impostos: 17. Federação

como fator de união do Brasil; 18. Organização interior de Cuba; 19. Funcio-

náúos na antiga legislação colonial; 20. Manifesto do Clube Republicano; 21.

Empresas provinciais; 22. Descentralização da Justiça; 23. A centralização e os

bancos; 24. Projetos sobre boticas e farmácias; 25. Obras públicas; 26. Estra-

das de ferro; 27. As províncias e a imigração; 28. Reforma da Guarda Nacio-

nal; 29. Revisão da divisão política do país; 30. Concursos públicos; 31. For-

ça policial; 32. Ensino público.

13, 1. 19

202 
"Política 

e Administração geral. Cad. 2. 1868". 97 fls. Impressos e ma-

nuscritos.

Conteúdo: 1. Programa radical; 2. Anulação das eleições para o Senado

em Pernambuco; 3. As eleições e os liberais; 4. Reforma administrat va; 5. Re-

forma constitucional; 6. Viagem do Imperador; 7. Conselho de Estado; 8.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 69-122,' 198T.



— 96 —

Aumento da Câmara sem despesa; 9. Presidentes de províncias; 10. Liberdade

individual; 11. Divisão da Província de Minas Gerais; 12. Programa de Sil-

veira Lobo; 13. Centralização no Brasil; 14. Senado temporário; 15. Poder

moderador; 16. Nomeações nas províncias e suspeição; 17. Vice-presidência de

São Paulo; 18. Sistema constitucional brasileiro; 19. Os dois reinados; 20.

Eleição municipal; 21. Reformas essenciais, segundo o jornal Opinião Liberal;

22. Eleição de Simão Pereira em Minas Gerais; 23. Governo provisório na

Bahia; 24. Medidas policiais na Bahia; 25. Programas de Pernambuco e doutri-

nas extremadas; 26. Liberais de Pernambuco; 27. Demissões de promotores

em São Paulo; 28. A imprensa nas províncias; 29. Governo pessoal; 30. Refor-

ma constitucional.

13, 1, 20

203 
"Política 

e Administração geral. Cad. 3. 1868". 88 fls. Impressos e ma-

nuscritos.

Conteúdo: 1. Cenas eleitorais na Bahia e no Espírito Santo; 2. Eleição

no Paraná; 3. Violências policiais cm São Paulo; 4. Desmandos políticos em

Pernambuco, Ceará, Piauí, Alagoas e Bahia; 5. Correspondência trocada entre

Washburn e o Ministro López Benítez sobre conspiração no Paraguai e implica-

ção de Caxias; 6. Violências policiais no Rio Grande do Norte; 7. Recrutamen-

to; 8. Fraude eleitoral no Maranhão; 9. Programa conservador; 10. A im-

prensa nas províncias; 11. Denúncias de Salvador de Mendonça no Diário do

Povo; 12. Violências no Rio Grande do Sul; 13. Suspensão de oficiais da Guar-

da Nacional do Ceará; 14. Projeto de reforma da constituição do Deputado Flá-

vio Farnese; 15. A política do Imperador; 16. Nomeações em Pernambuco;

17. O presídio de Fernando de Noronha; 18. Projeto de emancipação servil

de Nabuco de Araújo; 19. Reforma judiciária; 20. Liberdade de imprensa

na Espanha; 21. Abstenção dos liberais; 22. Artigos orgânicos do Centro

Liberal; 23. Violências policiais na Paraíba do Norte e no Pará.

13. 1, 21

204 
"Política 

e Administração geral. Cad. 4. 1868". 92 fls. Impressos e

manuscritos.

Conteúdo: 1. Violências policiais nas províncias do Norte; 2. Reforma

eleitoral; 3. Denúncia de violências do ministro da Justiça feita pelo Deputado

Batista Pereira; 4. Eleições municipais de Mato Grosso; 5. Perseguições dos

liberais; 6. Programa da reforma liberal no Pará; 7. Escravos da Fazenda

de Santa Cruz; 8. Programa liberal; 9. Desmandos no Ceará; 10. Eleições

paroquiais anuladas em Mato Grosso; 11. Varejamento de casas em São Pau-

lo; 12. Prisões de fazendeiros em Minas Gerais; 13. Recrutamento; 14.

Atentado contra o comerciante José Vicente Ramos, no Rio de Janeiro; 15.

Linguagem das folhas oficiais; 16. Perseguições políticas em várias províncias;
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17. Polícia da Corte; 18. Juízo do Diário do Povo sobre o governo do Bra-

sil; 19. Resumo das violências desde julho até dezembro de 1868, extraído da

brochura Processo da Actualidade, atribuída ao Deputado Macedo; 20. A

guerra, o tratado de aliança e o governo pessoal, segundo Alencar nas Cartas

de Erasmo.

13, 1, 22

205 "Política e Administração geral. Cad. V. 1869". 91 fls. Impressos e

manuscritos.

Conteúdo: 1. Abstenção eleitoral em São Paulo; 2. Recrutamento de

guardas nacionais; 3. Artigo do Diário do Povo contra o governo pessoal do

Imperador; 4. Violências policiais nas várias províncias; 5. Suspensão de juí-

zes no Paraná; 6. Atentados no Piauí; 7. Duração dos gabinetes na Inglatej-

ra: 8. Fraude eleitoral no Ceará; 9. Anulação ds eleições municipais; 10.

Carta de Urbano S. Pessoa de Melo ao país sobre reformas políticas e ques-

tão servi!; 11. Governo representativo das colônias inglesas; 12. Polícia da

Corte; 13. Títulos de nobreza na França; 14. Manifesto do Centro Libera!

de 20 mar. 1869; 15. Nomeação do Conde d'Eu para comandante de todas

as forcas no Paraguai; 16. Adoção do programa do jornal Opinião Liberal

pelo Clube Radical Paulistano; 17. Conferências realizadas pelo Clube Ra-

dica': 18. Projeto de constituição para a Espanha; 19. Programa do Partido

Progrecs;sta; 20. Programa do Partido Liberal; 21. Poder moderador; 22.

Prognósticos de revolução; 23. Reformas parlamentares na Inglaterra.

13, 1, 23

206 "Política e Administração geral. Cad. VI. 1869". 99 fls. Impressos e

manuscritos.

Conteúdo: 1. Discurso do Senador Nabuco em 17 jun. 1869 sobre

reforma política; 2. Sousa Franco e a reforma das leis orgânicas; 3. Res-

ponsabilidade nrnisterial; 4. Discurso de T. Ottoni sobre o governo pessoal;

5. A guerra do Paraguai e as alianças do Brasil; 6. Abstenção de A Reforma

emanto a assuntos de gravidade para o país; 7. Os conservadores e o Centro

T.i^crM: 8. Orean'zação ministerial; 9. Programa radical do Iniransa: 10.

Proprama do Diário do Rio; 11. A questão da igreja na Irlanda; 12. Os libe-

rH'-. his'ó-icos; 13. Reforma do Senado em Portugal; 14. Violências na Bahia;

15. Jurzos sebre o Imperador; 16. Alimentos dos príncipes da casa imperial;

17. Dscussão do orçamento; 18. Nota de conversa com Furtado e Sousa

Franco; 19. Pena de morte; 20. Os liberais do Senado e os progres-istas;

21. A oposição do Senado; 22. Monarquia representativa como transição pa-

ra a república; 23. Conselho de Estado; 24. Dotações à família bragantina;

25. Programa do Correio Mercantil; 26. Programa de O Século; 27. O aten-

tsdo contra José Joaquim de Carvalho em Mato Grosso; 28. Violências poli-

c:ais no Ceará; 29. Eleições no R:o Grande do Norte; 30. Liberdade de cons-

ci*ncia e discurso de Nabuco; 31. Reconstrução do vice-reinado de Buenos

Aire-; 32. Condições de apoio dos liberais ao Príncipe; 33. Divergências no

Partido Liberal; 34. Títulos de nobreza e ordens honoríficas; 35. Sousa Fran-
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co e a situação política; 36. Idéias republicanas em Minas Gera's; 37. Pro-

grama Saldanha; 38. Morte de López e idéia de uma estátua eqüestre a D.

Pedro II; 39. Conversa com o Barãc de Cotegipe, min stro da Marinha e

Estrangeiros; 40. Explicação de Alencar sobre sua preterição para o Senado;

41. Reformas constitucionais na Inglaterra e na França; 42. Projeto de se-

natus-consulto; 43. Conversa com o Barão de Cotegipe; 44. Artigo de J.

de Alencar sobre a administração no Brasil; 45. Artigos de Alencar sobre o

governo pessoal, publicados no Dezesseis de Julho; 46. A saída de Otaviano;

47. Cisão dos liberais; 48. Queda do gabinete de 16 de julho e ascensão do

de 29 de setembro; 49. O Clube Republicano; 50. Zacarias e o Conselho de

Estado.

13. 1, 24

207 "Política. Administração geral. Cad. VII. 1871". 82 fls. Impressos

e manuscritos.

Conteúdo: 1. Acusações contra Sales Torres-Homem; 2. Forma de

governo e progresso do país; 3. Dissolução dos partidos; 4. Viagem do Im-

perador e censura de Alencar; 5. Condenação de Zacarias à viagem do Im-

perador; 6. Funcionamento do gabinete e da Coroa no Brasil; 7. Debates

sobre conselho de gabinete; 8. A regência da Princesa Isabel; 9. A imprensa

e o Imperador; 10. Posições do Partido Liberal; 11. Censo do Rio de Ja-

neiro em 1870; 12. Clima do Rio de Janeiro, segundo o autor do livro Bra-

zilian Colonization from lhe European point of view, publicado em t.ond-fs

em 1873; 13. Governo pessoal; 14. Servilismo do Partido Conservador; 15.

Os conservadores e o Conselho de Estado; 16. Reforma constitucional em

Portugal; 17. Crítica ao Imperador; 18. Liberdade de voto; 19. Rcorgani-

zaçâo do Partido Liberal e reforma de seu programa; 20. Os liberais em 1872;

21. Carta de 29 jul. 1872 ao Barão de Coteg'pe; 22. As eleições em 1872;

23. Prognósticos de forma de governo republicana; 24. Governo e corrupção;

25. Senado temporário; 26. A questão religiosa e os liberais; 27. Zacarias e

o Clube Popular do Recife; 28. Apedrejamento de A República; 29. Notas

da imprensa sobre um opúsculo de Tavares Bastos; 30. Vencimentos dos

principais funcionários dos Estados Unidos; 31. Corrupção parlamentar; 32.

Notas políticas tomadas no estrangeiro, em 1875; 33. Crise de 1875.

13, 1, 25

208 Notas sobre política e administração. 1871. 46 fls. Impressos e ma-

nuscritos.

Conteúdo: 1. Alterações no regimento interno da Câmara dos Denu-

tados; 2. Linha política do Partido Conservador e do Partido Liberal; 3. Re-

forma do programa do Partido Liberal; 4. Acumulação de cargos; 5. Re: o-

luções do Clube da Reforma; 6. Casa de Correção; 7. Situação política na

Província de São Paulo; 8. Questão Romana; 9. Tendências liberais em Mato

Grosso; 10. Política em geral.

1-3, 33, 12
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209 "Agricultura. Suas necessidades e melhoramentos (Bancos Agrícolas e

Leis Hipotecárias) Vol. I. 1872". 8 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Criação do Departamento de Agricultura dos Estados Uni-

dos; 2. Medidas em benefício da lavoura e da pequena propriedade; 3. Di-

reitos de entrada do café; 4. Processos de execuções hipotecárias pelo Banco

do Brasil; 5. Bancos territoriais.

17, 1, 7

210 "Reflexões acerca da possibilidade de ser reduz da a despesa com o pes-
soai e o material de algumas Alfândegas do Império. 28 out. 1865".

10 fls. Manuscrito apógrafo.

Conteúdo: 1. Considerações gerais; 2. Alfândega da Corte; 3. Alfân-

degas d? 2.a ordrm; 4. Alfândegas dc 3.a ordem; 5. Alfândegas de 4.a ordem;

6. Alfândegas de 5.a ordzm; 7. Alfândegas de 6.a ordem; 8. Conclusão.

1-3, 33, 19-A

211 Notas sobre o Banco do Brasil, 1866. 7 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Movimento do Banco do Brasil (1864-66); 2. Letras

do Tesouro, lucros e prejuízos do Banco do Brasil (1864-65); 3. Saques de

caixa (Pernambuco); 4. Resgate de papel-moeda; 5. 
"Demonstração 

compa-

rativa da emissão, fundo disponível, carteiras e títulos em liquidação das cai-

xas Miais do Banco do Brasil" (1864-66).

1-3, 33, 17

212 Notas sobre cabotagem. 1864. 42 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Legislação sobre navegação de cabotagem; 2. Franqu:a

de navegação no rio Amazonas e seus afluentes; 3. Inquérito sobre cabotagem;

4. Lavra das minas de carvão de Santa Catarina; 5. Cabotagem e concessões

ao Rio Grande do Noite; 6. Tarifas e emancipação da cabotagem; 7. Cabota-

gem e desenvolvimento agrário e industrial; 8. Emendas a projetos sobre co-

méco de cabotagem; 9. Apontamentos e discursos sobre navegação de ca-

botagem.

1-3, 33, 14

213 Notas sobre cabotagem. 1865. 65 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Prorrogação de favores à navegação de cabotagem; 2.

Caí*otag~m no Chile; 3. Navegação na Dinamarca; 4. Navegação mercante

na Fronça: 5. Cabotagem e marinha nacional no Peru; 6. Cabotagem e esta-

do de guerra: 7. Porto de Itajaí; 8. Cabotagem e vapores estrangeiros; 9. De-

c eto n.° 3631. de 27 mar. 1866. sobre barcos estrangeiros e serviço de ca-

botagem; 10. Barcos ingleses e cabotagem em Portugal; 11. Emendas a pro-

jetes sobre navios estrangeiros e cabotagem; 12. Discurso de Tavares Bastos

na çfS"ão de 27 jun. 1866; 13. Decreto de 7 dez. 1866 sobre navegação

nos rios Amazonas, Tocantins e São Francisco; 14. Cabotagem, fretes e carne
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verde; 15. Portos de colônias; 16. Direitos de ancoragem; 17. Construção

naval no Império (1850-1866); 18. Elevação à categoria de alfândega da

Mesa de Rendas de São Francisco; 19. Decreto n.° 4285, de 5 dez. 1868, so-
bre serviço de cabotagem feito por barcos estrangeiros.

13, 1, 3

214 Notas sobre cabotagem. 1869. 34 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Imposto de ancoragem; 2. Portos ds comércio; 3. Cons-
tração naval: 4. Movimento comparativo do porto do Rio de Janeiro no pe-
ríodo de dez anos; 5. Navegação a vapor em Mato Grosso; 6. Posição dos
conservadores; 7. Navegação de cabotagem no Pará; 8. Proteção à marinha

mercante nos Estados Unidos; 9. Estatística de cabotagem; 10. Cabotagem

e abertura de portos no Chile; 11. Bases para uma medida definitiva e com-

pleta sobre cabotagem; 12. Porto de Campos; 13. Cabotagem fluvial; 14.
Capitanias de portos; 15. Comércio da França; 16. Decreto n.° 5585, de 11
abr. 1874, sobre liberdade de cabotagem.

13, 1, 4

215 "Diversos. Regimento da Câmara. 1872. Vol. I". 9 fls. Impressos e

manuscritos.

Conteúdo: 1, Reformas do Regimento da Câmara dos Conservadores;

2. Emendas ao Regimento da Câmara; 3. Resposta à fala do trono; 4. Pro-

jetos de lei; 5. Ministros não deputados; 6. Traje oficial e tratamento.

17, 1, 8

216 "Câmaras municipais. Vol. I. 1868". 56 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Reforma das municipalidades; 2. Emancipação das câ-

maras municipais; 3. Centralização municipal; 4. Instituição do agente muni-

cipal; 5. O Visconde do Uruguai e a reforma das municipalidade-: 6. Orga-

nização do município neutro; 7. O município e a tradição colonial; 8. Cen-

tralização e rendas municipais; 9. O governo municipal d- Washinsfon; 10.

História do município inglês; 11. Comércio de carnes verdes na Corte; 12.

Polícia e administração municipais; 13. Eleições; 14. Receita municipal cm
Minas Gerais; 15. As reformas napoleônicas; 16. Sociedades paroquiais e
municipais; 17. Organização dos núcleos de imigrantes; 18. Escravidão e ur-

banização; 19. Ato adiciona! e câmaras municipais.

11, 1, 31

217 Colônias militares: Itapura. 1863-64. 36 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Relatório sobre navegação na bacia do Paraná; 2. Reta-

tório sobre a Comissão de exploração da bacia do Paraná; 3. Instruções ao

comandante do vapor Tamandataí; 4. Relatório sobre a colonização da Ita-

pura; 5. Relatório sobre a vida na colônia de Itapura (1864).

1-3, 33, 26
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218 Ilegitimidade da Propriedade Constituída sobre o Escravo. Natureza da

mesma: Abolição da Escravidão; em que termos. Discurso do Dr. A. M.

Perdigão Malheiro. Rio de Janeiro. 1863. Com dedicatória autografa

a Tavares Bastos.

1-3, 33, 4

219 Notas sobre escravidão. 1864. 44 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Memória ao Imperador; 2. O projeto da Comissão de

Estudos; 3. Emancipação gradativa; 4. Impostos e escravidão; 5. Escravidão

e estradas de ferro; 6. Escravos brasileiros na Argentina; 7. Estudantes e li-

bertação de ercravos; 8. Proibição de propriedade escrava para estrangeiros.

Estado o ordens religiosas; 9. Sociedade de Beneficência Caridade de São João

Evangelista: 10. Proibição de venda pública de escravos; 11. Tráfico de ne-

gros; 12. Comércio interprovincial de escravos; 13. Lei do Ventre Livre; 14.

A constituição de 1863 e a escravidão; 15. Escravidão e regime de trabalho;

16. Africanos livres; 17. Mensagem presidencial norte-americana abolindo a

escravidão; 18. Abolição da escravidão em Portugal; 19. Sociedades emancipa-

cionistas; 20. ilegitimidade da Propriedade Constituída sobre o Escravo, por

A. M. Perdigão Malheiro.

1-3, 33, 5

219-A 
"Africains 

et Esclaves". Exposição de Tavares Bastos sobre o problema

da escravidão no Bras'! enviada a L. A. Chameroozow, secretário da

Sociedade Britânica e Estrangeira Contra a Escravidão. Rascunho, 37

tiras. 1865. Em francês.

1-3, 31, 48

220 "Escravidão. Caderno I. Notas diversas. 1865-1866". 91 fls. Impres-

sos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Tráfico interno; 2. Escravidão na América Espanhola e

nas fronteiras; 3. Batalhões de negros; 4. Africanos livres e escravos da fá-

brica de Ipanema; 5. Escravos da nação; 6. Eleição direta nas câmaras; 7.

Legislação abolicionista; 8. Lavoura livre no Ceará; 9. Crimes e processos de

escravos; 10. Escravos de ordens religiosas; 11. Comércio da Argentina; 12.

Relatórios, discursos e projetos; 13. Escolas nas fazendas; 14. Usufruto de

escravos pela Coroa; 15. Mensagens estrangeiras sobre a emancipação; 16.

Libertação parcial por províncias; 17. Censo de escravos das fazendas da na-

ção; 18. Escravos particulares; 19. Escravos e guerra do Paraguai; 20. Ccn-

so de escravos no Ceará; 21. Projeto sobre extinção gradativa da escravidão

por províncias.

11, 1, 24

221 "Escravidão. Vol. II. 1867". 100 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Imigrantes e emancipados; 2. Emancipação nas colônias

espanholas; 3. Projetos governamentais de emancipação; 4. Indenização às

colônias inglesas; 5. Datas mundiais da abolição; 6. Legislação inglesa; 7.
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População escrava dos Estados Unidos; 8. Alforria de crianças; 9. Libertos

e guerra do Paraguai; 10. Africanos livres no Nordeste; 11. Emancipação

servil na Rússia; 12. Alimentação de alforriados; 13. Projeto de taxação scbre

escravos nas cidades; 14. Emancipação de escravos do Mosteiro de São Ben-

to; 15. Escravos da nação; 16. Projeto de lei da sessão de 1868; 17. Mensa-

gem francesa em favor ds imediata abolição da escravidão; 18. Matrícula geral

de escravos; 19. Escravos no Rio Grande do Sul; 20. Emancipação no Piauí, em

São Paulo e Ceará; 21. Escravos da Fazenda Real de Santa Cruz e da Boa

Vista; 22. Abolição em Cuba; 23. Mortalidade de escravos; 24. Artigo so-

bre o Blll Aberdeen.

11, 1, 25

222 ''Escravidão. Vol. III. 1869". 111 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Leilões de escravos; 2. Emancipação gradual; 3. Casti-

go de escravos; 4. Casamento de escravos; 5. Movimento abolicionista; 6.

Escravcs de ordens religiosas; 7. Libertação de crianças do sexo feminino era

Pcrnambuco; 8. Associações para emancipação de escravos no Pará; 9. O

Paitido Conservador e a emancipação; 10. Libertação de escravos no Ama-

zonas; 11. Libertação de crianças em várias províncias do Império; 12. Co-

lheita de algodão no sul dos Estados Unidos e crise econômica; 13. Fundação

de sociedadcs emancipadoras em várias províncias do Império; 14. Abolição

da escravidão no Paraguai; 15. Proibição do comércio a retalho por estran-

geiros e brasileiros naturalizados; 16. Tráfico interno de escravos; 17. Socie-

dade Americana contra a Escravidão; 18. Influência moral c material da es-

cravidão; 19. Escravos urbanos; 20. Emancipação na Guiana Holandesa; 21.

Alforria e instrução primária e religiosa de negros nas colônias francesas; 22.

M:n:agcns internacionais em favor da abolição do tráfico de escravos; 23.

Emancipação e criminalidade; 24. Escravos e guerra da independência de

Cuba; 25. Imigração asiática; 26. Escolas para escravos nas colônias ingle-

sas; 27. Queda das exportações de café; 28. Emancipação nas províncias do

Norte.

11, 1, 26

223 "E:cravidão. Vol. IV. 1870". 136 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Projeto Nabuco sobre emanepação; 2. Queda das r>Tan-

taçces de açúcar na Jamaica; 3. Imigração coolie para a Jamaica; 4. Abo-

lição da exravatura no sul dos Estados Unidos; 5. Medidas do Freedmeris

Bureau; 6. Tráfico na costa africana; 7. Libertação de crianças do sexo fe-

minino em Santos; 8. Escolas agrícolas no Rio Grande do Sul; 9. Abolição

gradativa da escravidão; 10. Favorrs a escravos libertos; 11. População es-

crava do Bras'1; 12. Projeto do Barão de Muritiba sobre a escravidão; 13.

Colheita de algodão no sul dos Estados Unidos; 14. Usufruto dos escravos

da nação pe'o Imperador; 15. Emancipação em Caba; 16. L:bertação d?

crianças pela maçonaria; 17. Escravidão no Amazonas; 18. Escravos mar-

cados a ferro; 19. Venda de escravos pelo governo; 20. Escravos do evento;

21. População livre em Pernambuco; 22. Voluntários reduzidos à escra-
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vidão; 23. Libertação dos escravos na Espanha; 24. O Partido Conserva-

dor e o movimento abolicionista; 25. Escravos da nação e alforria gratuita;

26. Relatório da comissão para a emancipação dos escravos; 27. Libertação

de escravos por testamento; 28. Comércio de exportação do Brasil; 29. Abo-

lição da escravatura em Porto Rico; 30. Escravas amas de leite; 31. Im-

posto sobre o braço e:cravo em São Paulo; 32. Prostituição de escravas.

II, 1, 27

224 "Escravidão. Vol. V. 1871". 68 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Libertação de escravos e indenização; 2. Defesa dos di-

reitcs dos lavradores pelo Clube da Lavoura e Comércio; 3. Matrícula de

ingênuos e escravos; 4. Indenização pela criação de menores declarados in-

gênuos; 5. Comércio interprovincial de escravos; 6. Escravos de ordens re-

lig'o:as; 7. Fundos de emancipação; 8. Sociedade Emancipadora do Recife;

9. Mtddas complementarcs do movimento abolicionista; 10. Asilo agrícola

para os I.b^rtos; 11. Abolição da escravatura em Porto Rico; 12. Impostos

gerais e provinciais sobre os escravos; 13. Abolição da escravidão na Rússia.

11, 1, 28

225 Notas sobre estradas de ferro e outros assuntos. 1866. 55 fls. Im-

prsssos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Construção e complementação de estradas de ferro; 2.

Ações dz companhias de estradas de ferro; 3. Relação de gêneros comercia-

lizados; 4. Orçamento para construção de ferrovias; 5. Estradas de ferro

no interior; 6. Estradas de ferro na Argentina; 7. Estradas de ferro em Per-

tugal; 8. Estradas de ferro nos Estados Unidos; 9. Questão Religiosa.

1-3, 34, 16

226 Notas sobre estradas de ferro. 1866. 40 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Companhias particulares e garantias estatais; 2. Histó-

rico das estradas de ferro; 3. Organização das companhias ferroviárias na

França; 4. Lei do orçamento e estradas de ferro; 5. Estradas de ferro no

mundo; 6. Quadros comparativos das estradas de ferro européias; 7. Estra-

das de ferro na Rússia; 8. Estradas de ferro e imigração; 9. O novo sistema

ferroviário da França; 10. Estrada de ferro do Pacífico, nos Estados Uni-

dos; 11. Estradas de ferro e empréstimos, na Austrália; 12. Estatização de

ferrovias na Irlanda; 13. Estradas de ferro na Guatemala.

1-3, 34, 1?

227 Notrs sobre estradas de ferro. 1869. 64 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Construção de estradas de ferro em diversas províncias

brasileiras; 2. Estrada de Ferro D. Pedro II: receita em 1869; obras de pro-

longamento; projetos de novos ramais; 3. Estrada de Ferro do Baixo São

Francisco; 4. Capital e renda das estradas de ferro do Brasil; 5. Ferrovias

na índia; 6. Estradas de ferro nos Estados Unidos; ferrovia do Pacífico; 7.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 69-122, 1981.



— 104 —

Novas estradas de ferro no Peru e na Argentina; 8. Estradas de ferro na

Inglaterra; 9. Estradas de ferro do mundo; 10. Trilhos de aço; 11. De-
creto n.° 4509, de 20 abr. 1870, sobre construção de uma estrada d? fer-o

à margem dos rios Mamoré e Madeira; 12. Portos e ferrovias; 13. Governo
e estradas de ferro em Pernambuco; 14. Estrada de ferro nos Andes; 15.

Estrada de ferro do Vale do Paraíba; 16. Ramal de Valença; 17. Decreto

n.° 1585, de 1871, sobre construção de uma estrada de ferro de Niterói a

Campes; 18. Estrada de ferro de Entre-R'03; 19. Bitolas estreitas; 20.

E-tudos de linhas férreas e de navegação nas bacias dos rios São Francisco

e Tocant-m; 21. Public Works Construction Company; 22. Estrada de ferro

de Campinas a Rio Claro; 23. O caminho de ferro de Mato Grosso; 24

Prolongamento da estrada de ferro do Recife ao rio São Francisco; 25. Con-
cessão de subvenções a companhias construtoras de estradas de ferro; 26.
Legislação sobre estradas de ferro.

13, 1, 9

228 Notas sobre estradas de ferro. 1875. 5 fls. Impressos e manuscritos.
Cont.údo: 1. Estradas de ferro no Peru; 2. Quadros demonstrativos

das estradas de ferro do Brasil em 1873-74; 3. Caminhos de ferro em São
Psulo; 4. Sistema ferroviário Riggcnbach.

13, 1, 10

229 Notas sobre finanças. 1864. 43 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Finanças da nação; 2. Dívida externa e déficit da re-

ceita; 3. Resgate do papel moeda e juros de apólices; 4. Operações finan-
criras e impostos; 5. Orçamento e obras públicas; 6. Reformas alfandegá-
rias: 7. Escravos da cidads; 8. Tributos da escravatura; 9. Alforria de es-
cravos da nação.

1-3, 34, 14

230 Notas sobre finanças. 1866. 47 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Aumento de despesas; 2. Propostas e emendas orça-
men'árias; 3. Impostos; 4. Reduções de despesas nas várias pastas; 5. Co-
missões de orçamento e despesas ministeriais; 6. Emendas ao orçamento da
Fazenda; 7. Indenização a Jerônimo José Tavares; 8. Concessão de monte-

pio; 9. Prcjzto substitutivo.

1-3, 33, 18

231 Notas sobre finanças. 1866. 65 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Demonstração de exportações; 2. Impostos sobre ex-

rortação; 3. Impostos e rrndas provinciais; 4. Emendas e aditivos a pro-
ietos sobre impostos: 5. Reforma financeira; 6. Tarifas dos correios; 7.

Despesas gerais do Exército e da Marinha; 8. Construção naval; 9. Sis'e^a

representativo e despesas públicas na França; 10. Governo e crédito; 11.

Dívida extrrna; 12. Propostas e projetos orçamentários (1861-67); 13. Di-

reitos de emprego e herança; 14. Emendas diversas.

1-3, 33, 10
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232 Notas sobre finanças. 1867. 16 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Emendas e aditivos ao orçamento; 2. Esboço de ar-

t*go para O Mercantil; 3. Finanças e política do Brasil; 4. Programa orça-

mentário; 5. As crises de 1857 e 1864; 6. Liberdade dos bancos; 7. Im-

postos; 8. Projeto para se dar às províncias fonte de renda para instrução;

9. Decreto n.° 33, de 27 jun. 1865, sobre construção de estrada de rodagem

ligando os rios Guaporé e Madeira.

1-3, 34, 15

233 Notas sobre finanças. 1868. 90 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Corporações de mão morta: bens do clero; 2. Impostos

na Itália; 3. Recursos para a guerra da Criméia; 4. Orçamento do exer-

cício de 1866-67; 5. Imposto territorial; 6. Dívida pública do Brasil; 7.

Tarifas; 8. Decreto n.° 1351, de 14 set. de 1866 (despesas e orçamento);

9. Artigos aditivos; 10. Alfândegas; 11. Recursos para a guerra do Para-

guai; 12. Estados Unidos: dívida e operações de crédito durante a guerra;

13. Emissão de apólices; 14. Escravos da cidade; 15. Venda de material

de guerra; 16. Venda da Estrada de Ferro D. Pedro II; 17. Política eco-

nômica liberal; 18. Alienação das fazendas nacionais; 19. Impostos pro-

vinciais e municipais do Brasil; 20. A sessão de 1867 e o orçamento; 21. Cir-

culares n.os 34, 35, 37 e 39, de 30 set. 1867, sobre, respectivamente, letras

de câmbio, corporações de mão morta, impostos e tarifas; 22. Impostos na

França e na Prússia; 23. Decreto n.° 3966, de 30 set. 1867, sobre cunhagem

de moedas de prata; 24. Decreto n.° 4019, de 20 nov. 1867, sobre cunhagem

de moedas de bronze; 25. Orçamento e dívidas na França e na Inglaterra;

26. Papel-moeda e bilhetes do Tesouro; 27. Decreto n.° 4232, de 5 ago.

1868, sobre papel-moeda; 28. Notas sobre a quinzena de 22 ago. a 5 set.

1868; 29. Empréstimo de trinta mil contos em ouro; 30. Decreto n.° 4044,

de 15 set. 1868, sobre empréstimo público; 31. Comércio e rendas do Bra-

sil; 32. Despesas da guerra do Paraguai; 33. Dívida pública européia; 34. Fi-

nanças durante a regência de D. Pedro I; 35. Recursos e encargos do Te-

scuro em 30 nov. 1868.

17, 1, 24

234 Notas sobre finanças. 1871. 60 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Rendas e direitos alfandegários; 2. Papel e imprensa"nôs

Estados Unidos; 3. Marinha mercante e construção naval; 4. Isenções na

importação; 5. Isenções na exportação; 6. Decréscimo das despesas e dos im-

postos nos Estados Unidos; 7. Leis alfandegárias da Argentina; 8. Exportação

em 1860-61; 9. Imposto do sabão; 10. Imposto sobre gado de corte; 11.

Projeto de lei do Conselheiro Alencar.

1-3, 33, 20
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235 Notas sobre f.nanças. 1872. 72 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Câmbio esterlino; 2. Decreto n.° 4313, de 31 dez. 1868.
sobre crédito; 3. Situação financeira da Turquia; 4. Imprensa nos Estados
Unidos; 5. Comércio a retalho; 6. Imposto territorial; 7. Contrabando; 8.
Orçamento dos Hstados Unidos para 1868-69; 9. Dívidas do Tesouro até fev.
1869; 10. Dívida pública dos Estados Unidos; 11. Dívida pública da Áus-
tria; 12. Orçamento da Inglaterra; 13. Despesas de Portugal com o corpo
I:g slativo; 14. Juros e apólices de dívida pública até jun. 1869; 15. Orça-
men'.o inglês de 1869; 16. Relatório da Fazenda; 17. Despesas da guerra do
Paraguai; 18. Dívidas de diversos países; 19. Importação, exportação e na-
vegação; 20. Orçamento de 1869; 21. Amortização da dívida inglesa; 22.
Culto católico; 23. Alfândegas nos Estados Unidos; 24. Papel-moeda e dívida
flutuante; 25. Política financeira dos Estados Unidos; 26. Recursos e encargos
do Tesouro em 30 set. 1869; 27. Estado das finanças até 31 dez. 1869;
28. Decrctos e circulares vários sobre impostos; 29. Comércio nos Estados
Unidos; 30. Tratados de comércio; 31. Papel-moeda no Brasil; 32. Imprensa
e impostos, 33. Moedas subsidiárias; 34. População, dívida e rendas da Ar-

gentina; 35. Despesas militares dos Estados Unidos; 36. Situação financeira
do Brasil até fins de 1869; 37. Orçamento, Exército e Armada da Inglaterra;
38. Balancetes semanais de receita e despesa do Tesouro inglês; 39. Decreto
n.° 4510, de 20 abr. 1870, sobre alfândegas; 40. Impostos de importação
na Europa e nos Estados Unidos sobre produtos tropicais; 41. O Brasil como

produtor de algodão; 42. Alfândesas do Prata; 43. Reforma das alfândegas;
44. Taxa sebre mineração; 45. Finanças nos Estados Unidos em 1871; 46.'
Preços dos gêneros brasileiros importados pela Grã-Bretanha em 1869; 47.
Projeto Alencar de maio 1872 sobre orçamento, balanços e créditos suple-
mentares: 48. Impostos de ancoragem; 49. Contrabando no Rio Grande do
Sul; 50. Progresso da renda do Brasil; 51. Impostos provinciais; 52. Isenção
de direitos em Mato Grosso; 53. Imposto pessoal.

17, 1, 25

236 Netas sobre forcas militares. 1867. 31 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Guerra do Paraguai; 2. Despesas com armamento e abas-

tecimento; 3. Compra de navios de guerra; 4. Recrutamento; 5. Guarda Na-
cional; 6. Abastecimento do exército do Sul; 7. Créditos para armamento;
8. Situação militar em Mato Grosso; 9. Força pública; 10. Epidemias no
corpo de voluntários; 11. Mapas das Forças Armadas; 12. Incidente com
navios americanos; 13. Situação das forças aliadas; 14. Criação de corpos
extrrordinários para o serviço de guerra; 15. Notícia sobre Curuzu; 16. Or-
çamento; 17. Promoções e transferências no Exército; 18. Comando de Caxias.

1-3, 33, 10

237 Notas sobre forcas militares. 1868. 23 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Recrutamento; 2. Força Pública de São Paulo; 3. Mapa

da dVribuição das forças do Exército e da Guarda Naconal; 4. Ampliação
das forças militares; 5. Distribuição das forças militares pelas províncias.

1-3, 33, II
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238 Notas sabre forças militares. 1874. 72'fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Resolução de 7 out. 1833 sobre guardas policiais; 2.

Recrutamento; 3. Lei de 7 out. 1830 sobre organização da Tipografia Na-

ciorial; 4. Abolição do recrutamento forçado; 5. Propostas de Cristiano Be-

rédito Ottoni ao projeto de recrutamento; 6. Emenda ao projeto do governo

sobre organização do Exército; 7. Imposto de capitação; 8. Despesas mili-

tares; 9. Prcgrama do Centro Liberal para regeneração do sistema represen-

tativo; 10. Proposta de José Martiniano de Alencar ao projeto de reforma da

Guarda Nacional e da milícia; 11. Projetos do Senador Dantas e do Deputado

Tecdoro Machado sobre a Guarda Nacional; 12. Emendas ao Projeto n.° 14,

de 1868; 13. Recrutamento por alistamento e sorteio; 14. Contraprojeto de

Veloso Pederneiras; 15. Comparação entre exércitos de vários países; 16. Dis-

curso de Nabuco sobre o programa do Centro Liberal; 17. Proposta ds Duarte

de Azevedo e parecer de 23 maio de 1873 sobre o mesmo; 18. Parecer das co-

missões de Mar'nha de Guerra sobre serviço militar; 19. Participação de Na-

fcuco, Saraiva e Visconde de Jaguari na discussão do projeto d^ recrutamento;

20. Discurso de Nabuco sobre extinção da Guarda Nacional; 21. Discurso do

Senador Pompeu; 22. Decreto n.° 5573, de 21 mar. 1874.

11, 1, 45

239 Notas sobre forças militares. 1875. 9 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Discurso de Saraiva sobre a lei da conscrição; 2. Discurso

d? Nunes GonçalveG; 3. Discurso de Nabuco sobre sorteamento; 4. Lei n.°

2556, de 26 set. 1874, sobre conscrição.

11, 1, 46

240 Notas sobre imigração. 1867. 76 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Liberdade religiosa; 2. Emigrantes americanos; 3. Imi-

gração na Argentina; 4. Imigração na Austrália e nas possessões inglesas da

América do Norte; 5. Concessão gratuita de terras; 6. Contratos, casamentos

e naturalização de imigrantes; 7. Taxas sobre escravos; 8. Direito dos estran-

gdros; 9. Mapa estatístico da imigração entre ago. 1866 e jul. 1867;

10. Imigrantes no Rio de Janeiro; 11. Despesas com imigrantes; 12. Casa-

mentos mistos; 13. Liberdade religiosa na Áustria; 14. Uso do arado por imi-

grantes americanos; 15. Intolerância religiosa; 16. Passaportes; 17. Despesas

com imigrantes ingleses, segundo contrato com Meadows Christopher; 18. Des-

pesas com imigrantes americanos (contrato Nathan); 19. Decreto n.° 1441,

de 4 jan. 1869, sobre instalação de imigrantes americanos no Rio de Janeiro;

20. Imigração no Prata e no Brasil; 21. Terras públicas nos Estados Unidos;

22. Casamento civil em Portugal; 23. Emigração de Liverpool para os Estados

Unidos e Canadá; 24. Imigrantes americanos em São Paulo; 25. Locação de

serviços; 26. Lei n.° 669, de ago. 1869, que concede favores a imigrantes no

Rio Grande do Sul; 27. Coolies, trabalhadores indígenas e emancipação; 28.

Im gração africana e asiática; 29. Chins e japoneses nos Estados Unidos; 30.

Coolies nos Estados Unidos, na Jamaica e em Cuba; 31. Núcleos coloniais.

13. 1, 7
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241 Notas sobre imigração. 1872. 24 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Imigração no Brasil; 2. Casamento civil; 3. Tráfico de

coolies; 4. Colonos chins; 5. Contratos de imigração; 6. Despesas do governo
com colonização e terras públicas; 7. Lei de naturalização, de 12 jul. 1871;
8, Naturalização na Inglaterra; 9. Trabalho livre e imigração; 10. Terras pú-
blicas; 11. Resolução de 1872 sobre contratação de colonos.

13, 1, 8

242 Notas scbre imigração. 1872. 11 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Concessão de terras a Franzini para estabelecimento de

colônias agrícolas; 2. Lavoura e crédito agrícola; 3. Criação do cargo de in-

térpreíe; 4. Publicação de debates parlamentares; 5. Tarifas alfandegárias de

1874; 6. Proibição de emigração inglesa para o Brasil; 7. Liberdade de comér-

cio e tratados com a França; 8. Franquia de navegação pelo Amazonas e comér-

cio com a Colômbia; 9. A crise bancária de 1875; 10. Crédito agrícola e

medidas protecionistas; 11. Fábricas de açúcar; 12. Emendas a projeto do Se-
nado.

11, 1, 44

243 Notas sobre instrução pública. 1866. 95 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Despesa com instrução em Minas Gerais; 2. Estabeleci-

mentos de ensino primário com dois graus; 3. Regulamento das escolas de
educaçao primaria; 4. Admissão de professores; 5. Supressão da Agência Ge-
vai de Instrução Publica: 6. Inspeção das escolas pelas câmaras municipais: 7.
Instrução publica secundária; 8. Ensino profissional; 9. Aposentadoria de pro-fessores; 10. Alterações no regulamento do Imperial Colégio de Pedro II- 11
Estatutos para as faculdades de direito; 12. Regulamentação 

para abertura e
direção de estabelecimentos de ensino particulares; 13. Mapa demonstrativo das
aulas publicas.

1-3, 33, 9

244 "Instrução Pública. Vol. I. 1866". 95 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Obrigatoriedade do ensino primário; 2. Fundação de es-

colas para os filhos e escravos de proprietários rurais; 3. Fundo especial para
as escolas primárias; 4. Instrução pública na Holanda; 5. Professores do inte-
nor; 6. Criação de internatos nos municípios; 7. Meios de estímulo ao pro-
fessorado; 8. Base de reforma geral; 9. Ensino primário em Portugal; 10. Ins-
trução pública na França em 1833; 11. Vencimentos dos professores franceses;
12. Despesas do Estado com a instrução pública; 13. Superintendência do cn-
sno particular;^ 14. Liberdade de culto e ensino; 15. Criação de bibliotecas
ds instrução pública; 16. Adoção de Iivros-modelo; 17. Escolas leigas na Ho-
landa; 18. Lei sobre a falta de freqüência à escola em Massachusetts; 19. Des-

pesas com a instrução pública na Bélgica; 20. Instrução primária na Suíça; 21.
Escolas de negros nos Estados Unidos; 22. Ensino superior nos Estados Uni-
dos, 23. Ensino primário na Austrália; 24. Situação financeira dos professores
em Minas Gerais; 25. O Exército e a instrução na Prússia; 26. Professores
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jubilados; 27. Engajamento de professores estrangeiros; 28. Reforma da íns-

trução pública em Cuba; 29. Reformas do ensino no Canadá e na Itália; 30.

Exercícios de ginástica; 31. Organização administrativa das escolas dos Es-

tados Unidos.

13, 1, 14

245 "Instrução Pública. Vol. II. 1867". 99 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Instrução secundária nos Estados Unidos; 2. Instrução

clássica; 3. Liceus provinciais; 4. Bases da reforma do ensino; 5. Ensino pú-

blico em Portugal; 6. Instrução primária no Ceará; 7. Instrução primária e se-

cundária na Corte; 8. Inspeção escolar; 9. Escolas normais nas províncias;

10. Aposentadoria dos professores; 11. Regulamentos da instrução pública; 12.

Provimento de cadeiras mediante concurso; 13. Exclusão dos escravos das es-

cclas públicas; 14. Obrigatoriedade do ensino; 15. Escolas mistas nas paróquias;

16. Projeto de reforma do ensino em Minas Gerais; 17. Escolas normais na

Bahia; 18. Escolas-intematos; 19. Receita para as escolas dos Estados Unidos;

20. Ensino de tática militar nas escolas distritais; 21. Ventilação e aquecimento

de prédios escolares; 22. Fiscalização da freqüência escolar nos Estados Uni-

dos; 23. Proporção entre professores e alunos; 24. Compra de terrenos para

prédios escolares; 25. Bases para a receita das escolas no Brasil; 26. Recreação

juvenil; 27. Doações particulares para a fundação ás escolas; 28. Gratuidade

da instrução superior; 29. Ensino na Argentina; 30. Influência do imigrante na

educação no Bras'1; 31. O Imperador e a instrução pública; 32. Ensino pri-

mário em Santa Catarina; 33. Sociedade para a instrução elementar na França;

34. Instrução dos negros libertos no sul dos Estados Unidos; 35. Proibição

do ensino primário ministrado por organizações religiosas, na Suíça; 36. Pro-

grama de estudos preparatórios para os cursos superiores; 37. Liberdade do

ensino particular; 38. Freqüência escolar no Império; 39. Métodos de ensino.

13, 1, 15

246 "Instrução Pública. Vol. III. 1868". 99 fls. Impressos e manuscritos.^

Conteúdo: 1. Conflitos com o clero quanto ao ensino religioso; 2. Li-

vros escolares; 3. Escolas da Jamaica; 4. Paralelo entre a instrução pública na

Itália e no Brasil; 5. Necessidade de uma tradução popular da Bíblia; 6. Es-

colas nas colônias germânicas; 7. Liberdade de ensino; 8. A instrução pública

nos Estados Unidos; 9. Ensino clássico; 10. Instrução agrícola; 11. Anexação

da escola à Igreja na Escócia; 12. A instrução no Amazonas; 13. Programa do

Centro Liberal; 14. Instrução da Força Pública; 15. Estado das escolas no Chile;

16. As municipalidades e a instrução; 17. Processo de exame na instrução se-

cundária; 18. Exames nas faculdades; 19. Professores estrangeiros engajados;

20. Escolas noturnas para adultos em São Paulo; 21. Criação de dicionário

popular; 22. Bibliotecas populares para as moças; 23. Ensino livre no Rio de

Janeiro; 24. A escola e o clero na Holanda; 25. Instrução secundária para as

moças; 26. Escolas para libertos nos Estados Unidos; 27. Intervenção do clero

no ensino dos liceus, na Bélgica; 28. Estado da instrução em Alagoas; 29. Afas-

tamento da população pobre, livre, das escolas; 30. Reforma da instrução pú-

blica; 31. Escola normal para homens; 32. Internato de escola normal para

mulheres; 33. Obrigatoriedade de ensino na Inglaterra; 34. Prédios escolares;
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35. Escolas populares livres e maçônicas; 36. Escolas primárias alemãs; 37.
Estado da instrução primária e secundária no Brasil; 38. Escolas mistas: 39.
Liberdade de ensino superior; 40. Ensino superior na Bélgica; 41. Livros de
bitura para crianças; 42. Ensino obrigatório no Pará o no Rio de Janeiro.

13, 1, 16

247 "Instrução Pública. Vol. IV. 1872". 50 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Ensino nos Estados Unidos; 2. Instrução gratuita e taxas

escolares; 3. Freqüência escolar; 4. Professores do sexo feminino; 5. Escolas
norma s; 6. Ensino do Latim e do Grego; 7. Educação física; 8. Instrução pro-
fissional nos Estados Unidos; 9. Ensino religioso nas escolas; 10. Instrução
dos negros; 11. Leis e providências em relação ao absenteísmo; 12. Escolas
agrícolas e industriais nos Estados Unidos; 13. Orçamento da instrução no Rio
de Janeiro; 14. Currículo das escolas normais; 15. Instrução primária na Ar-

gentina; 16. Exames nas faculdades de Direito e de Medicina; 17. Projeto de
r: forma em Portugal; 18. Educação física; 19. Conferências de professores no
Rio de Janero; 20. Escolas de adultos nas cidades da Província do Rio de Ja-
neiro; 21. Regulamentos para exames; 22. Colégios de humanidades; 23. En-
sino profissional; 24. Meios de propagação da instrução secundária.

13, 1, 17

248 Instrução Pública. Vol. V. 1873". 15 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Orçamento e instrução pública no Rio de Janeiro; 2. En-

íino obrigatório no Império; 3. Projetos de ensino livre; 4. Conferências peda-
gógicas; 5. Exames nas províncias; 6. Escolas suíças; 7. Instrução primá-
ria na Argentina; 8. Salários de professores na Inglaterra e na França; 9. Apli-
cação da organização educacional italiana ao ensino secundário no Brasil; 10.
Faculdades teológicas nas universidades.

13, 1, 18

249 Notas sobre assuntos judiciários. 1870. 78 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Polícia provincial; 2. Projetos de José de Alencar; 3.
Emendas ao projeto sobre vencimentos e aposentadoria; 4. Reforma policial;
5. Pena de morte; 6. Juizes municipais; 7. Reforma judiciária; 8. Emendas
ao projeto Perdgão Malheiros; 9. Discurso de Uchoa Cavalcânti; 10. Projeto
substi.utivo de 29 ago. 1870; 11. Organização judiciária; 12. Emendas à pro-
posta de 14 ago. 1862; 13. Objetos da lei judiciária provincial; 14. Prisão

preventiva; 15. Projeto de Ambrósio Leitão da Cunha sobre Tribunais de Re-
Iação; 16. Projeto de Silveira da Mota sobre a magistratura; 17. Crítica ao

projeto de Sa;ão sobre reforma judiciária; 18. Habeas-corpus; 19. Primeira

instância vitalícia e segunda instância coletiva; 20. Supremo Tribunal; 21. Ju-
risdição administrativa; 22. Tribunais do comércio; 23. Discurso de Mendes
de Almeida sobre magistratura independente; 24. Lei n.° 2033, de 20 set. 1871,
sobre reforma judiciária; 25. Proprietários e inquilinos; 26. Crítica à nomea-

ção de Fernando Cândido de Alvear como juiz de direito da comarca do rio
Tocantins; 27. Decreto n.° 5457, de 6 nov. 1873, sobre os empregados das
Relações; 28. Decreto n.° 5467, de 12 nov. 1873, que regulamenta a inter-

posição de agravos e apelações cíveis.

13, 1, 2

An, Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 69-122, 1981.



— 111 —

250 Notas sobre madeiras de construção. 1859. 50 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Notas sobre distribuição e produção de madeiras por pro-

víncias; 2. Estado das matas do Império; 3. Matas e florestas públicas.

1-3, 33, 27

251 Notas sobre assuntos da Marinha. 1864. 15 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Processo da oficialidade do vapor Paraense; 2. Reformu-

lação da sentença do Conselho de Guerra sobre o processo do vapor Paraense.

1-3, 34, 1

252 Notas sobre assuntos da Marinha. 1865. 33 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Discurso sobre a Marinha e a guerra do Paraguai; 2. Dis-

curso criticando a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (in-

completo).

1-3, 33, 24

253 Notas scbre assuntos da Marinha. 1867. 48 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Aprendizes artífices; 2. Arsenais; 3. Capitania dos por-

tos: 4. Orçamento; 5. Quadro comparativo de produtos importados e expor-

t*d~s pela Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas: 6. Corpo de

Ofic!ais da Fazenda da Armada; 7. Explorações do rio Ivaí; 8. Comissão Hi-

dT>pTáfica; 9. Despesas púbPcas e Marinha; 10. Construção naval; 11. Arti-

Ihnúa: 12. Fortalezas: 13. Despejos marítimos; 14. Ligação das províncias de

Mato Gros:o e Paraná.

1-3, 33, 25

254 
"Estrangeiros. 

1868". 27 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Reforma dos corpos diplomático e consular; 2. Comuni-

cpcSo de Bonaparte ao Parlamen4o sobre a auestão do Luxemburgo: 3. Naco-

rald^de de filhos de nais estranee!ros; 4. Limites do Brasl; 5. Nomeações de

dip^matas para a Bolívia; 6. Exposição do D*pu*ado Alencar Araripe sohre a

que>tão do Rio da Prata; 7. Congresso das repúblicas americanas em Wash-

ington.

1-3, 33, 7

255 Notas sobre navegação. 1863. 16 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Condições para concessão da linha postal de vapores en-

tre o Brasil e os Estados Unidos (em inglês); 2. Explicação de fatos ocorridos

nos Estados Unidos com referência à linha postal de vapores; 3. Programa de

concessão da linha postal de vapores do Rio de Janeiro para Nova York (em

inglês); 4. Carta da praça de comércio do Pará ao Imperador sobre a orga-

nização de uma companhia ds navegação entre o Brasil e os Estados Unidos;

5. Valor das importações de produtos americanos pelo Brasil.

1-3, 33, 23
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256 Notas scbre navegação. 1864. 60 fls. Impressos c manuscritos.

Conteúdo: 1. Navegação e comércio com os Estados Unidos; 2. Projeto

sobre navegação e comércio marítimos: lucros e despesas; 3. Navegação a vapor

para os Estados Unidos e subvenções oficiais a companhias estrangeiras; 4.

Proposta do Sr. Alley; 5. Comentários sobre Fletcher; 6. Comparação entre

despesas militares e despesas com estradas e navegação a vapor; 7. Serviços

franceses; 8. Serviços ingleses; 9. Criação da Companhia Internacional de Na-

vegação a Vapor; 10. Transporte direto de malas postais entre o Brasil e os

E;tados Unidos; 11. Carta das linhas de navegação entre a Europa e a Amé-

rica.

1-3, 33» 22

257 Notas sobre navegação. 1865. 5 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Subvenções a companhias de navegação estrangeiras; 2.
Decreto n.° 1249, de 28 jun. 1865; 3. Subvenção na República Argentina;

4. A imprensa e a linha de navegação entre o Brasil e os Estados Unidos.

1-3, 33, 21

258 Notas sobre navegação fluvial. 1865. 42 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. População do Amazonas; 2. Orçamento da Província e

despesas com a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas; 3. Portos

e transporte de mercadorias; 4. Subvenções recebidas pela Companhia de Na-

vegação e Comércio do Amazonas e pela companhia de paquetes; 5. Legisla-

ção sobre navegação.

1-3, 33, 28

259 Notas sobre navegação fluvial. 1865. 15 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Quadro demonstrativo dos principais rios, dos distritos e

população do Amazonas; 2. Estabelecimento de colônias militares nos rios Ma-

deira e Branco; 3. Campanhas públicas pela navegação fluvial; 4. Ofícios da

presidência do Amazonas.

1-3, 33, 29

260 Notas sobre navegação fluvial. 1866. 79 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1. Abertura do rio Amazonas à navegação internacional; 2.

Decreto de 7 d^z. 1866 sobre a navegação nos rios Amazonas, Tocantins e São
Francisco; 3. Navegação a vapor nos rios Madeira, Purus e Negro; 4. Tarifas;

5. Navegação no rio Javari; 6. Notas várias sobre a Companhia de Navegação

e Comércio do Amazonas; 7. Repercussão do Decreto de 7 dez. 1866; 8. For-

tificações em Tabatinga; 9. Petição do corpo de comércio de Manaus; 10. Tra-

dução de artigo do Morning Herald sobre o decreto de 7 dez. 1866; 11. Res-

posia ao comércio de Manaus; 12. Vapores peruanos Morona, Napo e Pu-

tumago; 13. Comércio e fazenda geral do Pará; 14. Navegação no rio Tapajós;
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15. Exploração dos afluentes peruanos do rio Amazonas; 16. Minas de ouro;

17. Comércio com a Bolívia em 1867; 18. Comércio com o Peru em 1867; 19.

Comércio com a Venezuela em 1867; 20. Rendas gerais e provinciais do Pará;

21. Navegação e comércio entre o porto de Loreto e o Brasil; 22. Amazonas

peruano; 23. Relatório sobre o comércio do Pará; 24. Quadros d? exportação

d 2 borracha, cacau e castanha pelo Pará, entre 1848 e 1867; 25. Exportações do

Pará era 1867; 26. Rendas das alfândegas do Pará e do Amazonas; 27. Comu-

n'cação Bolívia—Pará pelo rio Madeira; 28. Questões com a Bolívia; 29. Livre

navegação do Madeira; 30. Redução da subvenção da Companhia da Navega-

ção e Comércio do Amazonas; 31. Comunicação de Goiás e Mato Gros:o com

o vale do Amazonas; 32. Navegação e comércio da Bolívia; 33. Renda g"ral

do Pará em 1870-71; 34. Comércio de trânsito e exportação do Pará; 35. Ba-

lanço da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas em 31 dez. 1870;

36. Conversão da Companhia do Amazonas em companhia estrangeira; 37. De-

creio n.° 5204, de 25 jan. 1873, sobre comércio com a Bolívia.

11, 1, 49

261 Notas sobre navegação. 1866. 8 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Propostas de Tavares Bastos e do Senador Galvão sobre

taxeção do comércio de cabotagem; 2. Bases do contrato da Companhia Bra-

sikira de Paquetes a Vapor; 3. Naufrágio do paquete Falcão; 4. Nacionaliza-

ção de embarcações em Portugal; 5. Navegação do rio São Francisco e do rio

das Velhas.

1-3, 33, 15

262 "Navegação fluvial. Vol. I. 1869". 12 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Navegação a vapor no r'.o Araguaia; 2. Notícia sobre a

linha de navegação do Araguaia; 3. Despesas com a linha de navegação do rio

São Francisco; 4. Descrição das cachoeiras do rio Madeira; 5. Projetos de na-

vfgação e ligação de vários rios; 6. Notas sobre a Companhia de Navegação

do Rio Paraíba; 7. Relatório de Cruz Machado sobre a navegação no Ara-

guaia; 8. Navegação a vapor no rio Parnaíba; 9. Navegação a vapor no rio

São Francisco; 10. Função das bacias e rios navegáveis do Brasil; 11. Cons-

trução de estrada em Paulo Afonso; 12. Navegação no rio Jequitinhonha; 13.

Ligação do no Paraná e seus afluentes com as estradas para o Paraguai.

11, 1, 32

263 Notas sobre projetos e emendas parlamentares. 1862. 66 fls. Impressos

e manuscritos.

Conteúdo: 1. Administração provincial; 2. Reforma judiciária; 3. Po-

lítica moderada; 4. Instrução pública; 5. Colonização; 6. Sistema penitenciário;

7. Reforma eleitoral; 8. Ordenado dos magistrados; 9. Marinha; 10. Eleições

em São Paulo; 11. Navegação; 12. Tarifas; 13. Arsenais; 14. Aposentadoria

des magistrados; 15. Questão religiosa; 16. Decreto n.° 2844, de 9 nov. 1861;

17. Orçamento; 18. Dívida brasileira; 19. Cabotagem.

13, 1, 5
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264 Notas sobre projetos o emendas parlamentares. 1862. 30 fls. Impressos

e manuscritos.

Conteúdo: 1. Dique da Marinha; 2. Porto do Ceará; 3. Eleições; 4.

Questão dos Correios; 5. Política geral; 6. Escravatura; 7. Limites do Para-

guai; 8. Conselho Naval; 9. Negócios de Alagoas.

13, 1, 6

265 Notas sobre população. 1865. 24 fls. Manuscritos.

Conteúdo: Estatística da população do Amazonas, com vários dados.

1-3, 34, 12

266 Notas sobre população. 1866. 1 fl. Manuscrito.

Conteúdo: Estatística da população de Santa Catarina, por freguesias e

comarcas, com vários dados.

1-3, 34, 13

267 Notas sobre serviços portuários. 1872. 18 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Obras nas Docas D. Pedro II; 2. Descrição do serviço

de docas do porto de Londres.

1-3, 33, 16

268 Notas sobre a Questão Peruana. 1865. 103 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Pacificação do Uruguai; 2. Guerra do Paraguai; 3. Inci-

dente com navios peruanos; 4. Convênio de 1853; 5. Relatório da Comissão

de limites: 6. Relações diplomáticas entre o Brasil e o Peru; 7. Companhia de

Comércio e Navegação do Amazonas; 8. Relações comerciais entre o Brasil e o

Peru; 9. Expediente do governo do Amazonas; 10. A questão inglesa; 11. Ado-

ção de medidas técnicas para a navegação do Amazonas.

1-3, 34, 31

269 "Questão Religiosa. I. 1869". 90 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Igreja brasileira: bases para concordata com a Santa Sé;

2. Liberdade religiosa de associação; 3. Casamento civil; 4. Casamento de

padres; 5. Recusa de sepultura eclesiástica ao General Abreu e Lima; 6. Je-

suítas em Pernambuco; 7. Igreja na Irlanda; 8. Independência do poder íctíi-

poral e Ato Adicional; 9. Secularização dos cemitérios; 10. Conversão das

corporações de mão morta em apólices públicas; 11. Padres e recrutamento

militar; 12. Bens e rendimentos de religiosos; 13. Associações religiosas; 14.

A Igreja e as nações européias; 15. Condenação da igreja bras leira pelo Pana

Pio IX; 16. Conventos na Áustria; 17. Liberdade religiosa nas constituições

brasileira e espanhola; 18. Padres guerrilheiros na Espanha; 19. Liberdade

religiosa nas escolas; 20. Ultramontanismo; 21. Freiras da Ajuda; 22. Re-

gistro civil; 23. Oposição à tase da infalibilidade do Papa; 24. Culto nas pro-
víncias; 25. Frades da Ordem do Carmo.

13, 1, 11
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270 "Questão Religiosa. II. 1873". 50 fia. Impressos c manuscritos.

Conteúdo: 1. Agravamento da questão religiosa; 2. Interdito das ir-

mandades de Pernambuco; 3. Liberdade religiosa; 4. Irmãs de caridade; 5.

Jesuítas; 6. Condenação papal da maçonaria; 7. Casamentos protestantes anu-

lados por padres católicos; 8. Bispado de Pernambuco; 9. O breve do Papa

Pio IX sobre a maçonaria; 10. Dissidências entre a Igreja e o Estado, na

Suíça; 11. Liberdade religiosa no México; 12. Ultramontanismo; 13. A ques-

tão religiosa na Alemanha; 14. Maçonaria no Rio Grande do Sul; 15. A

Questão Religiosa e a política democrática; 16. A Santa Sé e a liberdade re-

ligiosa; 17. Casamento civ 1 obrigatório, na Prússia; 18. Processo contra o

bispo do Pará; 19. Troca de notas entre a Nunciatura e o Governo Imperial;

20. Divulgação das cartas do Papa Pio IX aos bispos condenados no Brasil;

21. Decreto n.° 5604, de 25 abr. 1874, sobre registro civil de nascimentos,

casamentos e óbitos.

13, 1, 13

271 "Questão Religiosa. III. 1875". 9 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Deportação de jesuítas; 2. Prisão do governador do bis-

pado de Olinda; 3. Simonia do clero católico francês; 4. Nova lei eclesiástica da

Prússia; 5. Anistia dos bispos e governadores; 6. Casamento civ.l.

13, 1, 12

272 "Reforma eleitoral e parlamentar. Senado. Incompatibilidade. Vol. I.

1868". 86 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Eleição direta; 2. Bases da reforma eleitoral; 3. Refor-

ma eleitoral: projeto do Imperador; 4. Eleição direta e censitária; 5. Programa

do Centro Liberal; 6. Eleições na Suécia o na Noruega; 7. Votação feminina

rm Utah; 8. Prcieto de Paulino de Sousa; 9. Emancipação feminina; 10. E:ta-

t-stica eleitoral do Brasil; 11. Caráter aristocrático do projeto de reforma

ele'toral; 12. Projeto Araripe de 1872; 13. Senado temporário; 14. Restaura-

ção do gove-no parlamentar; 15. Escrutínio secreto; 16. Eleição das câmaras

municipais; 17. Moralização das eleições.

II, 1, 29

273 Notas sobre reforma eleitoral e parlamentar. 1875. 7 fls. Imprescos ©

manuscritos.

Conteúdo: 1. Artigos do proieto de reforma eleitoral para discussão em

próxima assembléia legislativa; 2. Eleições gerais nas províncias.

11, 1, 30

274 No*as sobre negócios do Rio da Prata, Paraguai e Império Mexicano.

1864. 38 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Negócios do Rio da Prata; 2. Reconhecimento do Impé-

rio Mexicano; 3. Questão de limites com o Paraguai; 4. Navegação nos rios

Prrapuai e Paraná; 5. Tratado de paz com o Paraguai; 6. Trânsito comum por

vias fluviais; 7. Guerra do Uruguai; 8. Política o diplomacia brasileiras; 9.

Força militar no Prata; 10. Missão de paz de Aguirre.

1-3, 33, 8
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275 "Ideas geraes sobre a Republica Oriental e sua transformação", s.d.
16 fls. Manuscrito.

rx ^0nte^°: 
^ República Oriental do Uruguai e rua transformação;

2. Declaraçao de independência da Província Cisplatina; 3. Relatório da 1852
sobre as relações entre o Brasil e o Uruguai.

1-3, 33, 30

276 "'Resumo da Nota de 24 de Maio", s.d. 19 fls. Manuscrito.
Conteúdo: 1. Guerra civil no Uruguai; 2. O Governo Oriental; 3. Au-

mTo brasileiro a Flores; 4. As acusações de Saraiva; 5. Invasão argentino-
brasileira de 1863; 6. Caudilhismo; 7. Estremecimemo da ordem e da autori-
dade; 8. Prejuízos do estado de guerra; 9. Questões de direito público interna-
ctonal e pnvado.

1-3, 33, 6

277 Notas sobro telégrafos. 1862. 160 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 1 Propostas para o estabelecimento de telégrafos elétricos do

Norte ao Sul do país; 2. Empresa Ballestrini; 3. Histórico do telégrafo; 4. Pro-
posta de instalaçao de linhas telegráficas litorâneas; 5. Relatório sobre o plano
de instalação de sistema de telégrafos nas principais cidades; 6. Propostas ame-
ncanas para instalação de telégrafos; 7. Construção de linha telc gráfica e con-
cessão de privilégio exclusivo; 8. Comunicação tclegráfica entre o Brasil e a
Europa; 9. Telégrafos magnéticos; 10. Proposta france:a para instalação de
linhas telcgraf.cas: 11. Concessão de exclusividade 

para instalação de telé-
grafo elétrico; 12. O governo do país e a empresa Ballestrini; 13. Convenção
internacional; 14. Oposição e defesa do projeto Ballestrini; 15. Contrato com
a Companhia Ballestrini; 16. Subvenções e privilégios; 17. Solicitação de cm-
presa amcricana para ligação de cabos transatlânticos a pontos da costa bra-
sileira; 18. Proposta inglesa para instalação de linha telegráfica no país.

1-3, 34, 32

278 Notas sobre telégrafos. 1864. 13 fls. Impressos o manuscritos
Conteúdo: 1. Estabelecimento de telégrafos elétricos no país; 2. Garan-

tias d; jurosias empresas; 3. Objeções à fusão da Companhia de Telégrafos
com o Post Office, na Inglaterra; 4. Telégrafo elétrico transatlântico; 5. Linha
telegrafica subfluvial e terrestre entre Buenos Aires e Montevidéu; 6 Carta de
rede telegráfica e de caminhos de ferro em Portugal.

1-3, 34. 1

279 Notas sobre telégrafos. 1869. 41 fls. Impressos e manuscritos.
Conteúdo: 

J. 
Instalação de linhas telegráficas entre a América e a Eu-

ropa- 2. Instalaçao de telégrafo elétrico por via terrestre e submarina na Amé-
nca do Sul: 3. Proposta a Asrembléia do Ro de Janeiro para a instalação de
telégrafos; 4. Despesas do governo com telégrafos: 5. Instalação do te'éerafo
russo-americano pela empresa Collins; 6. Prolongamento da linha teIe"rá'i-o
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para o Norte do país e para os Estados Unidos; 7. Introdução do telégrafo na

índia na China pela empresa Collins; 8. Discurso do Ministro do Brasil ria

Câmara do Comércio de Nova York; 9. Contrato com a Companhia Balkstrini;

10. Telégrafos em Pcrtugal; 11. Extensão dos telégrafos às Antilhas e à Amé-

rica Central; 12. Tarifas do telégrafo transatlântico; 13. Emenda da Comissão

da Fazenda ao orçamento de 1869; 14. Legislação americana sobre telegrafia

internacional; 15. Telégrafo transatlântico francês; 16. Projeto de ligação te-

legráf.ca entre a Inglaterra e a Índia; 17. A Western Union Telegraph Com-

pany.

11, 1, 11

28D Notas sobre telégrafos. 1870. 26 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Neutralidade dos cabos telegráficos durante guerras; 2.

Controle brasileiro da linha do Cabo de São Roque ao Pará; 3. A nova con-

venção com a empresa Ballestrini; 4. Linha telegráfica direta entre a Inglaterra

e a Austrália; 5. A Western Union Telegraph Company; 6. Projeto de ligação

telegráfica entre o Pacífico e o Brasil; 7. Decreto sobre a instalação do linha sub-

rnarina na costa do Bras l;8. Ligação telegráfica entre o Brasil e a Argentina;

9. Regulamentação telegráfica brasileira e tarifas alfandegárias; 10. Novo cabo

transatlântico brasileiro; 11. Renda dos serviços telegráficos; 12. Fundação

da Companhia Telegráfica Platino-Brasileira; 13. Estabelecimento de cabo sub-

marino entre Brasil e Portugal.

11, 1, 12

280-A Artigos, discursos e intervenções sobre vários assuntos de interesse pú-
blico. 1865-6. Recortes. 99 fls.

13, 1, 25-A

2.2 DIVERSOS

281 Netas várias. 1867. 10 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Impopularidade do Imperador; 2. Títulos honoríficos e

condecorações; 3. Questão bancária; 4. Corpo diplomático; 5. Casamento ci-

v-I; 6. Colônia de Itapura.

1-3, 33, 1

282 Notas várias. 1869. 17 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Arsenais do Prata; 2. Aposentadoria de empregados pú-
bKcos; 3. Proteção aos caixeiros nacionais; 4. Incidente entre Caxias e o Im-

porcd-ir; 5. Ccmércio nas províncias; 6. Joaquim Nabuco e o voto de graças.

1-3, 33, 2
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283 Notas várias. 1867. 32 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Incidente com o Ministro da Marinha; 2. Carta aos ciei-

tores; 3. Viagem ao Amazonas; 4. Debates parlamentares; 5. Viagem ao

Prata; 6. Vias de comunicação.

1-3, 33, 3

284 "Os males do presente e as esperanças do futuro". 29 jul. 1861. 25 fls.

Manuscrito.

1-3, 33, 13

285 Vária literária. 1856-57. 58 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Poesias; 2. Ensaios literários; 3. Notas diversas.

1-3, 34, 2

286 Notas sobre arte e filosofia. 1856-58. 56 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Introdução a um curso de literatura; 2. Estética e artes

plásicas; 3. Artes e filosofia.

1-3, 34, 3

287 Papéis vários. 1865-74. 6 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Agradecimentos por serviços prestados; 2. Defesa da na-

vcgação mercantil do Amazonas e seus afluentes; 3. Ofícios de bancos.

1-3, 34, 4

288 Notas vá*ias. s.d. 13 fb. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Guerra do Paraguai; 2. Questões públicas; 3. Liberais,

conservadores e reformas; 4. Dívida externa.

1-3, 34, 5

289 "Cartas âz um Solitário ao redator do Correio Mercantil". 1861-71. 34

fls. Manuscritos.

Conteúdo: Cartas e notas diversas sobre a vida política brasileira.

1-3, 34, 6

290 Notas sobre imprensa, s.d. 2 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Imprensa paulista; 2. Imprensa e opinião.

1-3, 34, 7
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291 Notas sobre Direito. 1856. 85 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Propriedade literária e direitos naturais; 2. Reforma judi-

ciária; 3. Liberdade civil e criminalidade; 4. Organização jurídica; 5. Doutri-

na do código criminal; 6. Legislação criminal e escravidão; 7. Desterro familiar

e herança.

1-3, 34, 8

292 Netas várias. 1871. 47 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Lei do Ventre Livre; 2. Propriedade da terra; 3. Emanei-

pação e direitos civis; 4. Oposição da lavoura à emancipação; 5. Ensino pro-

flssicnal e agrícola; 6. Imposto territorial; 7. Serviço militar: 8. Contratos

públicos; 9. Ato Adicional.

1-3, 34. 9

293 Quadros demonstrativos de importação e exportação no Amazonas. 1863-

64. 6 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Mapa das passagens na 2.8 linha de vapores da Companhia

ds Navegação e Comércio do Amazonas; 2. Estatísticas da importação e ex-

portação entre Manaus e Tabatinga.

1-3, 34, 10

294 Notas várias. 1862-67. 40 fls. Impressos o manuscritos.

Conteúdo: 1. Projeto de reforma do sistema eleitoral; 2. Obras portuá-

r'as; 3. Censos de população; 4. Escravos; 5. Regimento das câmaras e publi-

cação dos d.batcs; 6. Navegação lacustre e fluvial; 7. Portos das colônias; 8.

Estatutos da Associação Financeira de Imigração; 9. Colônia de Ibicaba; 10.

Estatutos da Sociedade Internacional de Imigração.

1-3, 34, U

295 Notas várias. 1858. 1 fl. Manuscrito.

Conteúdo: Ocorrências importantes na Província de São Paulo.

1-3, 34, 19

296 Notas várias. 1873. 16 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Anulação de eleições primárias; 2. Parecer da Comissão

de Orçamento; 3. Organização das forças de terra; 4. Esboço de discurso; 5.

Aumento da representação profissional e processo eleitoral.

1-3, 34, 20
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297 Papé s vários. 1870. 15 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Apólices de seguro em favor de familiares de Tavares Bas-
tcs; 2. Papéis de várias companhias seguradoras.

1-3, 34, 21

298 Notas várias. 1858. 17 fls. Manuscritos.

Conteúdo: Sociedades comerciais: direitos e deveres.

1-3, 34, 22

299 Notas sobre relações exteriores. 1860. 13 fls. Manuscritos.

Conteúdo: 1. Negociações com a Bolívia; 2. Renovação das relações

anglo-brasileiras.

1-3, 34, 23

300 Notas várias. 1858. 14 fls. Manuscritos.

Conteúdo: Relatório do Senador Fernandes Torres sobre a situação da Pro-
víncia de São Paulo.

1-3, 34, 24

301 Notas várias, s.d. 1 fl. Manuscrito.

Conteúdo: Projetos de estudos para as férias.

1-3, 34, 25

302 Notas várias. 1862. 1 fl. Manuscrito.

Conteúdo: 1. Navegação a vapor; 2. Estradas; 3. Alfândegas; 4. Por-
tos; 5. Contratação de engenheiros.

1-3, 34, 26

303 Notas várias. 1861. 1 fl. Manuscrito.

Conteúdo: Aditamento a parecer da Comissão de Poderes da Assembléia

Legislativa sobre censo de população e sistema eleitoral.

1-3, 34, 27

304 Netas várias e artigos. 1869. 3 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Os cemitérios e a Igreja; 2. Hospitais da Corte; 3. Ques-
tões diplomáticas com o Paraguai; 4. Censuras ao Governo.

1-3, 34, 28
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305 Notas várias. 1869. 2. fls. Manuscritos.

Conteúdo: Projeto apresentado à Assembléia Legislativa sobre adminis-

tração de cemitérios.

1-3, 34, 29

306 Papéis vários. 1864. 19 fls. Impressos e manuscritos.

Conteúdo: 1. Cartas sobre comércio livre; 2. Agradecimento por servi-

ços prestados; 3. Cabotagem; 4. Liberdade de navegação fluvial; 5. Fiscali-

zação de Mesas de Renda; 6. Coletoria das Rendas de Óbidos; 7. Problemas

de imigração; 8. Praça do comércio do Pará.

1-3, 34, 30
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subsídios para a historia da biblioteca nacional

I — REAL BIBLIOTHECA

Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha
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A história do enriquecimento da Biblioteca Nacional, através da incorpo-

ração ao acervo de coleções bibliográficas (doadas ou adquiridas pela institui-

ção), se entrelaça com a da evolução administrativa, nas diversas etapas de

sua existência sesquicentenária.

ê, muitas vezes, para não dizer sempre, reflexo das atividades de suas vá-

rias Direções, ou através de indicações aos responsáveis superiores para dota-

ções especiais de verbas para aquisições, ou através de contatos com homens

dotados de espírito público e animados de esclarecido esforço patriótico, que

no decorrer dos cmto e setenta anos de sua existência favoreceram e enrique-

ceram o patrimônio público cob a guarda da Biblioteca Nacional.

Essa história tem sido ventilada nas páginas de sua mais importante e inin-

tcrrupta publicação, os Anais da BibV.oteca Nacional (1876-1980) que, em

vários dos cem volumes já editados, registra esse enriquecimento, em capítulos

esp:c:ais ou relatórios de várias Direções. Assim, Ramiz Galvão, Teixeira de

Melo, Vale Cabral, Meneses Brum e mais recentemente as informações constan-

tes do Guia da Biblioteca Nacional; Sesquicentenário, 1810-1960 são respon-

sáveis por valiosos subsídios para seu conhecimento, bem como dos conjuntos

que abrangem não só obras impressas (livros e periódicos) como também ma-

nuscritos, músicas, estampas, desenhos, cartas geográficas e, até um certo pe-

rícdo, moedas e medalhas. Ocorrem também em publicações outras, tais como

catá!ogos de exposições, Coleção Rodolfo Garcia, Documentos Históricos ou

publicações avulsas, trabalhos especiais sobre material incorporado à Biblio-

teca Nacional, valorizando peças, divulgando as riquezas culturais, patrimônio

inalienável da nação brasileira. Ê pois. compulsando os estudos já divulgados

e pesquisando a documentação em fontes primárias, existentes na Seção de Ma-

nuscritos — Arquivo Histórico da Biblioteca Nacional, e Arquivo Nacional —

Documentação referente à Biblioteca Nacional, que se pode reconstituir e foca-

lizar o enriquecimento da instituição, desde sua formação, como livraria par-

ticular da Casa Real Portuguesa, até a data presente.

Refletem as diversas coleções a personalidade e formação cultural de seus

anteriores proprietários ou doadores, como também são da maior importância

para o conhecimento de certos períodos históricos, das mentalidades que for-

maram as elites culturais, estudos que são atualmente do interesse de tantos

historiadores. Cientes do quanto interessam e representam como fontes de in-

formação, as quatro Seções desta Divisão de Referência Especializada (leono-

grafia, Música, Obras Raras e Manuscritos) se empenham em reconstituir, atra-

vés de catálogos especiais ou através de serviços técnicos, o que de cada con-

junto coube aos setores especializados, trabalho que, devido ao montante de

material, ainda se encontra em fase de processamento técnico. Todavia, é no

Acervo Gerai da Biblioteca Nacional, subordinado à Divisão de Referência Ge-
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ral, que se acha incorporada a maior parte das coleções bibliográficas, a me-

recer a mesma preocupação. Só assim, irmanados os esforços, serão recom-

po:tos os principais fundos da instituição.

As informações aqui reunidas se referem apenas ao período de reorgani-

zação e enriquecimento da Biblioteca Particular da Família Real, sua transfe-

rência e instalação no Rio de Janeiro, até a data da Independência do Brasil, no

ano de 1822.

O opulento conjunto documental que se guarda na Seção de Manuscritos,

referente a variadas informações sobre a Biblioteca Nacional, foi utilizado por
aqueles que já escreveram a história da instituição. Entretanto, embora manu-

seados em tantas oportunidades, não foram todos os documentos indicados, pa-
ra que, em outras oportunidades, servissem a maiores investigações sobre os

diversos conjuntos ou coleções que formaram o acervo real, como também não

o foram as determinações administrativas que regeram sua organização.

A recente utilização deste valioso Arquivo Histórico da Biblioteca Na-

cional, compulsado e utilizado na oportunidade do preparo da publicação de

O Acervo da Biblioteca Nacional, permitiu um enorme levantamento de dados

que, cm parte, se divulga.

A reorganização do Arquivo Histórico trará à luz, oportunamente, valio-

sos subsídios até então do conhecimento de uns poucos interessados.
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"... 
entre tão excessiva abundancia de cousas preciosas, admira-

veis e raras, escolhidas pelo seu bom gosto, a tudo excede, como sa-

bio, o gênio dos livros, de que faz maior estimação, do que dos gran-

des tributos dos diamantes, e ouro das Minas. Assim tem huma

numerosa, e admirável Livraria, em que se vem as edições mais ra-

ras, grande numero de manuscritos, Instrumentos Mathematicos,

admiraveis Relogios, e outras muitas cousas raras, que occupão mui-

tas Casas, e Gabinetes. Não havia no Paço mais que hum pequeno

resto da Livraria antiga da Sereníssima Casa de Bragança: El Rey

[D. João V] o fez collocar em esta Real Bibliotheca, que se com-

poem de muitos mil volumes, que quasi não cabem no grande edifício

chamado o Forte..."

In: Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da Casa Real

Portugueza desde a sua origem até o presente... offerecida a El

Rey D. João V. Nosso Senhor... Lisboa, Na Regia Officina Syl-

viana, e da Academia Real, 1741. Tomo VIII, p. 273.
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"No 
dia 1 de Novembro de 1755, anno eternamente fatal na His-

toria Portugueza, às nove horas e quatro minutos da manhã, estando

o Céo limpa, o ar sereno e o mar em calma, se vio Lisboa surpre-

endida com hum Terremoto dos mais horrorosos, que a tradição con-

serva, ou descrevem os livros. Seus effeitos provam esta verdade;

porque em tão breve tempo doixou reduzidos a ruinas quasi todos os

edifícios da mesma Cidade, sepultando nos estragos hum grande nu-

mero de seus habítadores, especialmente nos templos, que por ser

dia de tanta solenidade, todos se achavam assistidos de numeroso

povo."

in: Freire, Francisco José, sac. Memórias das princlpaes providen-

cics que se derão no Terremoto, que padeceo a Corte de Lisboa no

anno de 1775, ordenados e offerecidas á Magestc.de Fidelisslma de

El Rey D. Joseph I, Nosso Senhor, por Amador Patricio de Lisboa

[pseud.] Lisboa, 1758.
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Em d:corrênc!a do esforço realizado em LLb^a para reconstruir a cidade

atingida pelo violento terremoto do dia 1.° de novembro de 1755 e do conse-

qiicme incêndio que destruiu a B.büoíeca Real da Ajuda, foi a coleção b.blio-

gráfic?, de uso privado da Família Real, novam:ntc organizada.

Para tal, não pouparam esforços os responsáveis pela sua conservação e

onriçuecim.-ntc, para acrescê-la não só de impressos portugueses como também

de ctras publicadas em outros países, encarregando representantes do re.no de

Portugal nos centros cultura s europeus e comerciantes da seleção e aquisição

do mateiial bblicgráfico e coleções especiais tais cemo estampa-, mapas, ma-

nuscriics, moedas e medalhas.

Formada dentro do espírito que caracterizava o céculo XVIII, época em

que as coleções privadas eram acessíveis apenas a uns poucos, reunidas em

bibliotecas, e cclecões cspec ais em saias denom nadas genericamente gab neies.

já a partir de 1755 grupava preciosidades em dois conjuntos denominados Bi-

bliotheca Real e B bliotheca Real — Casa do Ínfaníado e ambas formavam a

Rtal B blielheca da Ajuda.(1)

Além das aquisições, foi o aerrvo acrescida de valiosas doações. Em pri-

me'ro lugar é sempre mencionada a que fez entre 1770-1773 o Abade de San-

to Adrião de Sevcr, Diogo Barbosa Machado, cuja preciosa livraria (quatro

mil trezentas o uma c-brr.s em cinco m.I setteentes e sessenta e quadro volumes)

abrangia todos cs ramos do saber humano e inciu'a ainda coioções esp:c.a.s

d" retretos, slbuns de estampas de caráter relig oso, mapas e um conjunto fac-

tíciD de folh tes da maicr raridade, grupados per temas.

Informa Ramiz Galvão: 
"Diz-se 

que o ilustre bispo de Béja não fora ex-

t-arho à esta resolução do Abade de Sever, e o que é certo é que por seu in-

termédio se f.z o oferecimento, como no-lo provam documentos que aqui ex s-

t.m na Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional"'.

A entrega da coleção fez-ss por partes, cm caixotes numerados com a re-

Irção d d que cada um continha. As iistas succdrm me:mo depois da morte

de Diogo Barbosa Machado, ocorrida cm 1772, tendo ficado encarregado das

entregas 
"seu 

comensal, protegido e amigo" o Padre Franc.sco José da Serra

Xavier.

Tcdcs os volumes de sua propriedade, ao serem doad:s ao Rei D. Jo~e I,

trcz'rm o ex-Lbris de seu proprietário, peça de primoroco acabamento artísti-

co, g-avsda a buril pelo conhecido anista Harre\vyn(2) e um número cones-

p.nd nte à relação bibliográfica preparada naqurla oportunidade.

Também os livros do Colég.o de Todos cs Santos, .nstalado na Lha de

São M guel (na; Açores) e patr.m5nio da Companhia de Jesus, foram, pela

extirção da mesma, determinada pelo Marquês de Pombal, incorporados ao

acervo real. (3) Valicsa contribuição recebeu air.da o Senhor D. José, de es-
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tampas raras e códices manuscritos doados pelo artista inglês Guglielmo Du-

good, residente e ativo em Portugal, onde trabalhou sobretudo em ourivesaria

para D. João V e D. José I. (4) Foram ainda adquiridos ao Dr. Miguel Fran-

zini cento e noventa e dois volumes, incorporados à Livraria do Paço, no sítio

de Nossa Senhora da Ajuda, em 22 de janeiro de 1773. (5)

Em 1779, comprava-se ao Dr. Bartholomé Ulloa um caixote de livros, re-

metidos de Madri para a Biblioteca do Palácio Real, sendo recebidos pelo Pa-

dre Feliciano Marques Perdigão, guarda-amanuense e responsável pela Livraria

Real. (6)

Ainda a coleção de livros do Cardeal da Cunha, num total ds hum mil

duzentos e trinta e quatro obras, foi adquirida depois de sua morte, ocorrida

em 1793, pela quantia de 8:355$420. (7)

Esta preciosa coleção, de propriedade da Família Real Portuguesa, é envia-

da para o Brasil, após a transferência do governo e da corte, tendo chegado

duzentos e trinta caixotes, em meados de 1810. Ao ser depositada no Rio ds

Janeiro, a Real Bibliotheca, pelo seu valor intrínseco e merecendo cuidados es-

peciais, foi instalada no andar superior do Hospital da Ordem Terceira de Nos-

sa Senhora do Monte do Carmo, próximo ao palácio e capela reais. Juntamente

com os livros, ficaram as coleções especiais e instalado o 
"gabinete 

dos instru-

mentos de physica e mathematica" (conforme determina o decreto de 27 de

junho de 1810) ;(8) em decorrência da necessidade de- melhor instalação e or-

ganização do material, foi o espaço físico ampliado, ocupando também o andar

térreo (conforme reza o decreto de 29 de outubro de 1810). (9)

Para dirigir sua Real Bibliotheca, foram designados pelo Príncne Regente,

e subordinados ao Ministro de Estado, Conde e posteriormente Marquês dc

Aguiar, dois religiosos que vieram acompanhando a Família Real: Frei Gre-

gório José Viegas e Padre Joaquim Damaso. O primeiro administrou a b:blio-

teca entre 1810 e 1821 e o segundo, como encarregado do arranjamento e

conservação, ocupou o cargo entre 1810 e 1822.(10) Trabalhando como a:u-

dante da biblioteca e acumulando outras funções, estava Luís Joaquim dos

Santos Marrocos, que, em Portugal, exercia cargo semelhante. Famoso livro de

crônicas Memórias para Servir a Historia do Reino do Brasil, de autora do

Padre Luís Gonçalves dos Santos, registra a primeira informação sobre a Real

Bibliotheca, sua instalação e distribuição do acervo: 
"Tendo 

vindo de Lisboa

as Reaes Bibliothecas da Coroa, e Infantado, foi Sua Alteza Real o Pr ncipe

Regente Nosso Senhor, servido destinar para local do estabelecimento de am-

bas o Hospital dos Terceiros do Carmo, não só por causa da visinhança do

Paço, mas também pela capacidade deste edificio...
"Depois 

de feitas as necessárias reparações neste edificio e cs arranjos pro-

prios para o estabelecimento da Real Bibliotheca, foi esta alli colocada e con-

fiada por Sua Alteza Real ao incançável zelo do R. P. Joaquim Damaso, da

Congregação do Oratório de Lisboa, e Fr. Gregorio José Viegas, da Terceira

Ordem de São Francisco, por cuja activa e acertada direcção a Real Bibl oihe-

ca tem sido muito bem arranjada, e repartida por diversas salas, segundo as dif-

ferentes classes de objetos scientificos, ou de literatura, de que traetão os li-

vros, de que ela de compõe, os quas-s estão hoje poá huma ordem muito meíto-

dica, e fácil de se encontrar qualquer delles, quando são procurados pelos estu-

diosos. Esta Real Bibliotheca tem chegado ao estado de ser a primeiro e a mais

insigne, que existe no Novo Mundo, não só pelo copioso numero de livros de

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 123 - 146, 1931.



— 133 —

todas as Sciencias e Artes, impressos nas linguas antigas, e modernas, cujo número

passa de sess nta mil volumes, mas também pela preciosa colleção de estampas,

mappa~, manuscriptcs e cu!ras ricas e singulares cousas, que muito a enriquecem

e cada vez mais se augmentão mediante a munificencia de Sua Alteza Real, que

nõo ccssa de enviar novas e selectas obras, que nella se colloquem, e a activa e

zelosa adminstração dos seus B bliothecarios, que cada dia adquirem novos livros

e preciosidades Iiterarias de todo o genero". .. Também estava decorada a sala

de entrada da Real Bibliotheca com quadros, que, vindos de Portugal, foram apro-

v;i acio~ para compor o ambiente, representando a história sagrada e profana, em

dois painéis: o prime'ro desde o princípio do mundo até a vinda de Cristo e o

segundo, desde a vinda de Cristo até 1793.(11)

Já instalada, continuou a ser acrescida de livros impressos em Portugal,

env ados à coleção real a título de propinas, e de coleções particulares adquiri-

das. (12) Também a Impressão Régia, instalada no Rio de Janeiro, participava

das determinações reais, no sentido de enriquecer o acervo bibliográfico com

sua produção gráfica. (13)

Assim, em 1811 é doado ao Príncipe Regente, pelo provincial do Convento

de Santo Antônio, o espólio de Frei José Mariano da Conceição Veloso, frade

da ordem franciscana, votado aos estudos das ciências naturais, em especial à

Botânica. Vieram, incorporados ao conjunto, obras impressas (num total de

aproximadamente dois mil e quinhentos volumes), manuscritos originais, des-

tac:ndo-s? entre muitos os da Flora Fluminensis (posteriormente publicada)

e, crmpL montando es:e acervo, no ano de 1813, foram remetidas de Portugal

p-archas de cobre gravadas e obras impressas na extinta Oficina do Arco do

Cego cm Li:boa, dir gida entre 1799 e 1801 por Frei Veloso, material este que
"Sua 

Alteza Real houve por bem aceitar para sua Real Bibliotheca". (14)

Em 1814, por ordrm do Príncipe Regente, D. João, foi a Real Bibliothe-

ca franqueada ao público, ficando portanto acessível aos interessados, perden-

do seu caráter de particular. (15)

Em 1815 são adquiridos os livros pertencentes a Manuel Inácio da Silva

Alvarenga, homem dos mais ilustrados do Rio de Janeiro e cuja biblioteca par-

ticular se compunha aproximadamente ds hum mil quinhentos e setenta e seis

volumes e que foram adquiridos por intermédio do livreiro estabelecido na ca-

p al do Reino, na América Portuguesa, Manuel Joaquim da Silva Porto, e

cuja documentação pertinente foi recentemente divulgada. (16)

No ano de 1818, por compra feita ao arquiteto português José da Costa e

Silva, atuante como arquiteto real e estabelecido no Rio de Janeiro desde 1810,

vieram a ser incorporados ao acervo da Real Bibliotheca preciosos conjuntos

de desenhos originais de artistas italianos, livros, manuscritos, estampas grava-

das por artistas europeus. (17)

Data de 1818 a criação no Rio de Janeiro do Museu Real. Para a nova

inrti.uiçao, ferem transferidos, da Real Bibliotheca, a coleção de Moedas e Me-

dalhas e o Gabinete dos Instrumentos de Física e Matemática. (18)

Cem a morte de Antônio de Araújo de Azevedo, 1.° Conde da Barca e

Mirfctro de Estado do Reino de Portugal, ocorrida em 1817, foram seus bens

leiloados para pagamento de dívidas contraídas e, entre outros haveres, sua bi-

bl o eca foi arrematada em abril de 1822 pelo Padre Joaquim Damaso, por

ordem de Sua Alteza Real. Compunha-se a coleção de duas mil trezentas e

se:senta e cinco obras (2.365) em seis mil trezentos e vinte e nove volumes
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(6.329) cujo pagamento foi providenciado a 28 de setembro do mesmo ano,

ficando incorporada ac-s próprios nacionais. Entretanto, rolaram durante mui-

tos anos 03 trâmites burocráticos, f.cando encerrado o assunto no ano de 1871,

c:-mo já foi h stoiiadj. (19)

O re'o-nc a Lisboa, no ano de 1821, da Rei de Portugal, Brasil e Algarves,
o Senhor D. Jcão VI, e da Família Real e o fato de que logo no ano regu nte
o Brcsil se sepa-a de Portugal, foram razões para os entendimentos diplomáci-
ccs que se completaram pdo Tratado e Convenção Adicional de 25 de agosto
de 1825. No ajutte entre o Reino dc Portugal e o Império Bra^le ro, estava
incluída entre a> propriedades reais deixadas no Brasil a Real B bliotheca, cujo
ressarcimento de prejuízos fci compensado pelo pagamento d: dois milhões de
l.bras esterlinas, feito pelo Brasil. (20)

NOTAS

Na Seção d: Manuscritos, Arquivo Histórico da Biblioteca Nacional, se
encontra documentação vária, relacionada com a Real B bliotheca duran-
t" 0 Período de sua instalação no Palácio da Ajuda, Lisboa, ocasião em

que era d.rig.da pelo Padre Feliclano Marques Perdigão, com o títu'o d?
Guarda Amanuense c Responsável pela R.al B.bliothcca:

1.1 Ca á cn de cbras da Real B bl otheca da Aíuda, ceanizado pc'o
Padrr Fel;clano Marque:, Pcrdgâo. 2 v. in foi. Códices encade"-
na^cs; tiras manuscritas coladas em grandes folhas, em ordem ai-
fafcética;

1.2 Catálogos em ordem alfabética de autores; em ordem alfabé ica do
maté:'a3; cm ordem alfafcé.ica de título. Catálogo por assunto:
cada folha uma cbra com comentários sobre o conteúdo, orgaul-
zados pelo Padre Feliciano Marqu:s Perdigão;

1.3 "Lvrs cue se pretende entregar, por serem pertencentes à Co'ca
do E tatío. os quais vieram para a casa de Antôn:o Jc-é Galv^o"

(No;a de Feliclano Marque s Perdigão sobre a Livraria do Galvão);

1.4 Inventáro incompleto de 103 caixotes com livros da Real Blblio-
theca e Infantado; relaciona 13.474 volumes da Real Blbliothe-

ca e 2.486 da Casa do Infantado, num total de 15.960. Levanta-

mento realizado em 1788;

1.5 Ca álogo da B blicihrca do Infantado — correspondendo a 98 cal-

xões com 2.486 volumes, crdem alfabét ca de títulos. Organizado

em 1788;

1.6 "Livros in 8.° e in 12.° concernentes à herança do Sr. D. João.

Queluz, 21 de maio 1788";
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1.7 "Aqui conservo... folhas de papel em que apontei os livros do

sobredito idioma que achei pertencentes ao Snr. Inf.e D. João que

Dcos guarde, para a seu tempo se formar o catalogo correspon-

dente a tcdos. 12 de fevereiro 1788";

1.8 "Relação de livros que sc acharam no espólio do Sr. D. João",

s.d. [c. 1788];

1.9 "Catalogue des livres françois de Laurent A.. . Bonnardel, librai-

re de Son Altesse Royale le Prince Dn. Pierre à Lisbonne, de-

meurant à la Croix de í'Es'perance, dans le Palais du Duc DAVEI-

RO («c) Année 1758";

1.10 Curioso documento do punho do guarda amanuense da Livraria,

Padre Feliciano Marques Perdigão, agradece a ajuda e dispensa,

em nome do Conde de Oeiras, 
"a 

Domingos Maximiano Torres na

arrumação das Livrarias do Paço e deste Collegio, desde Novem-

bro de 1768 a outubro de 1769". 
"Participo 

que como a Lettra

de V. S. não agradou S. Exc".a, para as circunstâncias de fazer

os catálogos, Sua Magestade foi servido nomear outro que ocupas-

se o lugar";

1.11 "Relação das estampas que vão para Sua Alteza" [post. 1760].

2. Sobre a incorporação da Coleção Barbosa Machado à Real Bibliotheca,

exis:em na Seção de Manuscritos, Arquivo Histórico da BN:

2.1 Real Bibliotheca — doações de Barbosa Machado. Listas manus-

critas do ano 1772;

2.2 "Catálogo dos livros da Livraria de Diogo Barboza Machado, dis-

tribuídos por ele cm matérias e escrito por suas próprias mãos"

[1770-1773] Códice manuscrito;

2.3 Na correspondência d© Diogo Barboza Machado com N:colau Pa-

gliarini, é informada a remessa dos caixotes com livros doados ao

Rei, trazendo a numeração correspondente a cada volume na lista

que acompanhava a remessa, para a perfeita identificação dos exem-

plares (Apud Ramiz Galvão. Anais da BN, v. I, 1876, p. 39);

2.4 Ocorre também em algumas obras da coleção Barbosa Macha-

do, além de seu ex-líbris, o do Padre Francisco José da Serra, o

que faz crer terem sido alguns de seus livros incorporados à co-

leção do Abade de Sever antes da doação ao Rei D. José I.

Diversas publicações da Biblioteca Nacional arrolam parte substancial

dos diversos conjuntos de que se compõe a Coleção Barbosa Machado:
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2.5 Galvão, B. F. Ramiz. Diogo Barbosa Machado. In: Anais da
BN, v. I, 1876.

Diogo Barbosa Machado (Catalogo de suas collecções). In:
Anais da BN, v. II, 1877; v. III, 1877; v. VIII, 1881.

2.6 Brum, J. Z. de Menezes. Catalogo dos retratos colligidos por
Diogo Barboza Machado. In: Anais da BN, v. XVI, 1893-94-
v. XVII, 1895; v. XVIII, 1897; v. XX, 1899; v. XXI, 190C)!
v. XXVI, 1904.

2.7 Rio ds Janeiro. B.blioteca Nacional. Exposição Barbosa Ma-
chado [organizada pelas bibliotecárias Vera Leão de Andrade e Ly-

gia da Fonseca Fernandes, da Cunha] Rio de Janeiro, 1967.

2.8 Horch, Rosemarie E. Catálogo dos folhetos da Coleção Barbosa
Machado. In: Anais da BN, v. 92, tomos I a VI, 1972- Em
curso de publicação.

Villancicos da Coleção Barbosa Machado. Rio ds Janeiro, 1969.

Sermões Impressos dos Autos da Fé; bibliografia. Rio de Ja-
neiro, 1969.

Brasilcna da Coleção Barbosa Machado. In: Anais da BN
v. 83, 1963.

Informação do Marquês de Ang*ia ao Padre Feliciano Marques Perdigão
Ouarda-Amanuense da Livraria Real: '
"Na 

Ilha de S. Miguel se acha a Livraria que foi dos Jesuítas e !á de-
clarada no Cathalogo incluso o qual remetto a V. Mce. para que fazendo
reflexão sobre a qualidade destes Livres me diga se merecem mandarem-
se vir tedos, ou parte delles, declarando lá os que não merecerem fazer-se
a despeza do seu transporte para Lisboa.

Deos f aV. Mc. Junqueira, 8 ds Janeiro 1780".

(ass.) Marqucz de Angeja".

Nota: não foi até a presente data encontrado o catálogo citado.

3.1 Documento enviado pelo Marquês de Angeja ao Padre Feliciano
Marques Perdigão:
"Remetto 

a V. Me. a copia do Inventario que se fez da Livra-

ria dos Proscriptos Jesuítas da Ilha ds S. Miguel, para em vir-

tude do Presente Aviso receber do Real Erário os Livros delia

que se achão nos quinze caixotes de numero hum a quinze, os

quaes Sua Magestade manda ir para sua Real Livraria.
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Documentação incomplsía. Não foi encontrado até a presente data

o Inventário citado.

Deos Guarde V. M\ Lisboa, 9 de Outubro de 1790".

3.2 
"Memória 

dos 15 caixões de Livros que foram dos Jesuítas da

Ilha de São Miguel, dellg1 começada no anno de 1789, conser-

vada nos Caixões até 1804 e nesta abertos por mim, do que

resultou por comidos de bixos e podres com tal corrupção que

pediram ser queimados o que executu; conservando alguns para

melhorar de tomos ou supprir faltas. 22 de Out° 1804".

(ass.) Serra.

4. Dedicatória de Guilherme Dugood ao Rei de Portugal, D. José I, ocorre

no índice da Planta de Roma, por Glambattista Noili:
"Senhor. 

Como pelo decurso de sessenta annos tenho sempre tido

a boa sorte de servir a esta Fedelissima Coroa, desde o Reinado

do Senhor D. Pedro, Avo de Vossa Magestade, trabalhando nos

sumptuosos rcgalos que fez ao Senh,,r Imperador Carlos Terçeiro,

e que desta Corte, passando a de Roma, também nessa Capital

me foy continuada a mesma onra de servir a sempre gloriosa &

Memoranda Magestade do Senhor D. João o Quinto, que de

Deos goça, Pay de V. Magd<\, no tempo em que o Marques

de Abrantes, e o Conde das Galveas se achavão de Embaixadores

naquella Corte, de donde foy chamado, no anno de mil sette-

centos e trinta e dois, a Parma ao servicio do Sereníssimo In-

fante D. Caries actual Monarcha das Espanhas, e tendo tido o

permisso de passar em Inglaterra minha Patrla para accudir aos

negocios de minha Casa, sendo já de volta para passar a Nápoles

no mesmo servicio de Sua Magestade o Senhor Infante já Rey

das Duas Sicilias, passando por esta Real Corte, Alexandre de

Gusmão, que conhecia os meus pequenos talentos, (pois em todo

o tempo que se deteve em Roma sempre morou na minha pro-

prla Casa), me deteve por Real Ordem do Senhor D. João Quín-

to ao seu servido para tudo o que resgoardava o conhecimento

de pedras preciosas, antiguedades, e obras de Ouro e Prata, em

cuja occupação continuei athé a Aclamação de V. Mag^., que

sendo servido continuarme a mesma onra do servir, prossegui athé

o presente com a fidelidade que hé notoria: E como por tudo o

referido, e pelos muitos annos que vivo debaixo dos g!orio:os

Auspícios de V. M. F. posso gloriarme de ser Seu Vassallo, e

que debaixo d'este Çeo ben gno se há de accabar a minha vida,

suplico umildemente seja V. M. servido de benignamente accei-

tar a adjunta Planta Geometrica de Roma, na qual estão com par-

ticular estudo, e exatez, delneado não só quanto há de antigo

e moderno nessa Cabeça do Mundo, mas também explicados por

Alfabeto, e números as Ruas com todos os Edifícios, e interior &

exterior, que lhe pertence, pois hé obra das mais curiosas e exac-

tas, que tenha sahido em matéria de Plantas Geometricas, cuja

servirá de ornamento a Libreria que V. M. vá fazendo e dignan-
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do-se de aceitala não conforme o valor delia, mas sua intenção
com que a offereço me continuará também o favoravel empenho
da Sua Real Proteção permitindome de viver e morrer debaixo
delia.

A Real Pe:soa e Familia de V. M. F. goarde o Altíssimo
na maior gloria e mais desejáveis prosperidades, etc."

Guilherme Dugood

A folha de guarda do referido índice tem anotado: 
"A 

estampa a que
se refere esta declaração Alfabetxa e Numérica é a que se acha nesta
B.blioth-ca pregada num pano e pendente de dois paus". Prova de que
a referida planta de Roma figurou nas paredes da Real Bibliotheca, em
Portugal. Atualmenie se acha guardada na Seção de Iconografia, ocor-
rendo numa das folhas (coladas num pano) o ex-libris de Guglielmo

pugcod. 
Ainda a mesma marca de propriedade, do doador, ocorre era

álbuns de estampas e álbum de aquarelas copiando o célebre conjunto"Freydal" 
do Imperador Maximiliano I (os primeiros do acervo da Se-

ção de Iconografia e o último na Seção de Manuscritos).

5. Catalogo dos livros adqu.ridos ao Dr. Miguel Franzlni e que se reco-
lheram na Livraria do Real Collegio de Nobres... em 1 de Julho de
1776... contcm cento e noventa e dous volumes... os quais fiz
conduzir para a Livraria do Paço, sítio de Nossa Senhora da Ajuda em
22 de Janeiro de 1773. (ass.) Feliciano Marques Perdigão, Guarda-
Amanuense da Livraria."

6. Correspondência: dois documentos sobre a compra de um caixote de li-
vros ao Dr. Bartholcmé Ulloa remetidos a Lisboa a Josef Antonio Villa-
mil para que se pague ao portador 540 rs. (ass.) Feliciano Marques

Perdigão. Bibliotheca do Palcio Real en el sitio de Nra. Sonora de
Ayuda. 22 de novembro 1779.

7. "Relação dos livros que se acharão na BibUotbeca do Emminentissimo

Reverendissimo Cardeal da Cunha". (Adquiridas 1.234 obras). Catá-
logo manuscrito em 167 f. [posf 1783].

8. Decreto d- 27 de junho de 1810: 
"atendendo 

à necessidade que há de
edifício próprio para se colocarem a minha Real Biblioteca e Instrumen-
tos ds Física e Matemática, vindos ultimamente de Lisboa, e a haver-se

a Ordem Terceira do Carmo prestado a proposição de mudar o Hos-

pi al dos Terce ros situado junto à minha Real Capela, para nas casas
dele se arranjar a mesma Biblioteca passando as enfermarias para as
casas contígua", que a mesma Ordem costuma arrendar: hei por bem,

que p:Io meu Real Erário se pague anualmente à referida Ordem Ter-
ce:ra, a importância do aluguel das casas, que hão de servir de Hospital,
arranjando-se este nas ditas casas à custa da minha Real Fazenda, por
onde será feita toda a despesa do preparo e acomodação da sobredita

Bibliotcca e Gabinete dos Instrumentos de Física e Matemática. O Conde
de Aguiar, do Conselho de Estado, Presidente do meu Real Erário, o

* 
Grafia atuaCzada.
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tenha assim entendido e faça executar por este Decreto somente, s:m

embargo de quaisquer Ie's, regimentos ou dispôs çõ:s em contrário,

Palácio do Rio d^ Janeiro em 27 de junho de 1810".

Com a rubrica do Príncipe Regente. 
*

9. Decreto de 29 de outubro de 1810: 
"Havendo 

ordenado por Decreto de

27 de Junho do pres:nte anno, que nr.s casas do Hospital da Ordem

Terceira do Carmo situado á minha Real Capella, se collocassem a mi-

nha Real bibliotheca, e gabinete dos instrumentos de physica e mathe-

matica, vindos ultimamente de Lisboa; e constando-me pelas ultimas ave-

riguações a que msndei proceder, que o dito edifício não tem toda a luz

necessaria, nem offerece os commodos indispensáveis em hum cstabele-

cimento desta natureza, e que no lugar que havia servido de catacumba

aos Religio:cs do Carmo se podia fazer huma mais própria e decente

accomcdação para a dita livraria: hei por bem revogando o menciona-

do Real Decreto do 27 de Junho, determinar que nas ditas catacumbas

se erija, e accomode a minha Real blb'iothrca e instrumentos d? physica

e mathematica, fazendo-se a custa da Real Fazenda toda a despeza con-

ducente ao arranjamento e manutenção do referido estabelecimento. O

Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, Presidente do Real Erário, o

tenha assim entendido e faça exrcutar por este Decreto somente, sem

embargo de quae?quer leis, regrmentos ou disposTções cm contrario. Pa-

lacio do Rio de Janeiro em 29 de outubro de 1810."

Com a rubrica do Príncipe Rrgente Nosso Senhor.

10. Dentre os papéis do Padre Jcaqu m Damaso, guardados na S. Mss.,

AHBN, encontram-se as instruções rec:bidas do Marquês de Aguiar, para

se saber governar sobre as despesas da Real Bibliotheca, donde se ex-

traíram os seguintes itens: 
"Que 

oferecendo-se à casa a compra de algum

espolio dc livres que perecesse convir a casa que se comprasse, não ex-

cedendo pouco mais ou menos o importo de ÍOOSOOO, mas que s:1 exce-

desse muito, o propuzesss primeiro".. . 
"que 

oferecendo-se ocasião d? se

cferccer algum Manuscripto aue se julgue ser bom na Casa have-lo e não

pedendo ou não qurrendo o dono vende-lo e dando facilidade para

ccpia-Io e não podendo os indivíduos da casa copia-los, se paguem co-

pista quD o ccple";

10.1 Outro importante documento diz respeito à consulta e ao em-

préstimo de livros 
"que 

V. Exa. em nome do mesmo Senhor, nos

explique e crdene a que pessoas possamos confiar livros dentro da

mesma Real Bibliotheca e para fora a quem é vontade de S. Al-

teza que se emprestem..

10.2 "Real Bibliothtca. Livres que tem saído e livros entrados". 1811.

2 documentes;

10.3 A Real Bibliotheca em Lisboa se regia por um estatuto. Embora

só se conheça o documento impreeso no Rio de Janeiro em 1821,

d2 sua leitura se infere que as determinações reais já eram obede-

cidas em época anterior, com o maior rigor.

Estatutos da Real Bibliotheca mandados ordenar por Sua Mages-

tade. Rio de Janeiro, na Rega Typographia, 1821.
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11. O conhecimento da existência destes quadros decorando a Real Biblio-
theca devo ao professor Eblon de Lima, da Columbia University, que,
há alguns anos, me consultou sobre o assunto. Informou ele que ocorre
na Vida do Padre Teodoro de Almeida nota à p. 180: 

"A 
obra que o

padre Antonio Joaquim ofereceu ao Príncipe Regente, em Portugal, con-
sistia em dois quadros de quasi 3 palmos de alto e 5 para 6 de

longo, no primeiro se contém a História tanto sagrada como profana
desde o princípio do mundo até a vinda de Cristo e o segundo contém

a mesma ordrm histórica até se a minha memória não me engana até
1793 depois da vinda de Cristo... Cada quadro é dividido em duas

partes, no superior se vê a história pela ordem dos séculos divididos cada
um em sua coluna e na parte inferior a mesma história pela ordem alfa-
bética o que apresenta além de muito maior notícia uma como dada
muito vantajosa às tábuas de Langlet... Estes quadros oferecidos ao
Príncipe Regente, convieram a mesma fortuna que outras inumeráveis
obras entregursao esquecimento, sepultadas nas gavet?.s; mas estes qua-
dros existam ainda em 1823 na saia de entrada da Real Biblioteca no
Rio de Janeiro aonde um curioso tendo-os descoberto como tinham sido
oferecidos, os mandou colocar num pano e moldura doirada e ali os
colocou envernizados."

Não foi possível informar ao prof. Eblon de Uma o atual para-
deiro destes quadros.

12. Em relação a este assunto que se prende ao que modernamente se deno-
mha Contribuição Legal, um parêntese se faz necessário. A Real B'-
bliotheca foi, desde o século XVIII, acrescida também com a entrega de"propinas" 

enviadas pela Mesa Real Censória. Prova-o a nota do P\
Feliciano Marques Perdigão, aposta cm folheto guardado na Seção de
Obras Raras, no qual se lê: 

"Este 
livro veio remettido pela Secretaria

da Real Meza Censória em Relação das Propinas do anno de 1769, que
recebi em Fevereiro de 1771." Prova também este processo de enrique-

cimento da coleção real o Alvará de 12 de setembro de 1805, que re-

gulamenta a entrega de impressos de oficinas tipográficas do reino de
Portugal à Real Bibliotheca Pública da Corte (fundada em 1796 e atual-

mente Biblioteca Nacional de Lisboa) onde se lê: 
"achando-se 

já em

pratica a remessa para a mesma Real Bibliotheca da Corte de um exem-

plar de cada uma das Obras estampadas, que se expedem por despacho

da Meza do Desemprego do Paço..."

13. Quanto aos impressos da tipografia instalada no Rio de Janeiro em
1808, enviados à Real Bibliotheca, declara o ajudante de bibliotecário

Luís dos Santos Marrocos em carta a seu pai: 
"Com 

bem custo consegui

dar-se pa esta Bibliotheca Propina da Impressão Regia de tudo quanto
se tem aqui impresso e houver de imprimir-se, o que tenho por um

passo mt0 vantajoso, a beneficio desta Casa." In: Anais da BN, v. 56,

1934, p. 53, carta n.° 11.

14. Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional. Oficina Tipográfica, Calcográfica e

Literária do Arco do Cego. Lisboa. Estampas. Notícia hstórica por
Lygia da Fcnseca Fernandes da Cunha. Rio de Janeiro, 1976.

Veja-se, sebre o a:sunto, a bibliografia citada.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 123 - 146, 1931.



14.1 Borgmeier, Thomas, frei. A Historia da Flora Fluminensis de

Frei Velloso. In Rodriguesia, n. 9, p. 75-6.

14.2 Documentos referentes à 
"Flora 

Fluminensis". Arquivo Nacio-

nal. Publicações, v. XXXVIII.

A documentação publicada inclui todo o histórico da remessa das cole-

ções pertencentes à Regia Oficina, entregues a Frei Veloso, e posterior-

mente doadas ao Príncipe Regente.

15. Embora sempre citado o ano de 1814 para a permissão de consultas

públicas, não foi encontrado o documento comprobatório. Entretanto,

nos Estatutos da Real Bibliotheca (impresso no Rio de Janeiro em 1821,

mas que já estaria em vigor antes dessa data) lê-se no parágrafo XI:
"que 

o Prefeito [da bibliotheca real] cuidara em que a Rea! Bibliotheca

esteja com toda a limpeza, e arranjo possível procurando corresponder

com atenção, civilidade, e cortezania aos que tem faculdade, e procura-

rem a Real Bibliotheca para se instruírem facilitando lhes os livros que

pedirem..."

16. "Catalogo dos livros aue comprei à preta Joaquina herdeira e testamen-

tsira do falecido Dor Manoel Ignacio da S* Alvarenga, com 10 por cento

sobre a avaliação que se acha à margem de cada huma das obras tiradas

e conferidas com a avaliação original" (Arquivo Nacional).

16.1 "Catalogo de livros existentes em poder de Manoel Joaquim da

Sa Porto mercador de livros da comnra aue fes à prela Joanuina,

herdeira e testamenteira do falecido D"r Manoel Ignacio da S" Al-

V2renga, relativo ao que na data de hoje entrega ao Sr. Ju'z de

Fora desta Cdade. Rio de Janeiro 28 de Fev" de 1815. Mel.

Joaqm. da S* Porto" (Arquivo Nacional).

16.2 Moraes, R. B. Livros e Bibliotecas no Brasil Colonial. São

Paulo, Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de

São Paulo, 1979. p. 33-5, 185-95.

O autor transcreve a relação de cada título e faz uma análise dos

prinepaís livros da coleção.

17. Carta do Padre Joaquim Dama->o, datada de 26 de abril de 1818, sobre

a compra da Coleção José da Costa e Silva 
"ela 

consta de livros, dese-

nhos e estampas além de um grande número de manuscritos estimaveis

a maior parte deles originais dele e do Dr. João Ângelo Brunelli..."

.. ."eu reputei-a no valor de cem mil reis..(S. Mss., AHBN).

17.1 "Relação do que o IUmo. e Exmo. Sr. Thomaz Antonio de

Villa Nova Portugal comprou ao Architeto Jose da Costa e Silva

e mandou guardar em A Real Bibliotheca" (Arquivo Nacional).

17.2 Conforme documento anexo ao citado códice, a Coleção José da

da Costa e Silva foi adquirida por um conto e seiscentos mil réis
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(1.600$000) e parte dela encaminhada ao Museu Real (Mo-
dellos, Camafeus e Pinturas), a informação é do próprio punho
do Padre Joaquim Damaso e datada de 17 de setembro de 1818

(Arquivo Nacional).

17.3 0_ conjunto de desenhos italianos, atualmente incorporado à Se-

ção de Iconograf a, tem sido divulgado através de catálogos de
exposições e estudos publicados em revistas estrangeiras, confor-
me se segue:

EMILIANI, Andréa. Simone Cantarini, ópera gráfica. In: Arte Antica
e Moderna, n. 8, 1959.

MONGAN, Agnes. Some notes on the collection of graphic aris in Rio
de Janeiro. In; Art Quarterly, autumn, 1955.

RIO DE JANEIRO. Biblioteca Nacional. Exposição Desenhos Italianos

(séculos XVI, XVII e XVIII) Rio de Janeiro, 1953. 18 p.

Desenhos Italianos (séculos XVI a XVIII) catálogo da exposição.

Rio ds Janeiro, 1979. 1 folha desd.

RONCI, Gilberto. Dlsegni Italiani nella Biblioteca Nazionale de R:o de
Janeiro, appunti prr un catalogo. In: Bollettino d'Arte dei Minis-
ter o delia Pubbl.ca Istruzlone, n. 11, aprile/glugno, 1957.

Desenhos Italianos na Bibloteca Nacional do Rio de Janeiro, notas

para um catálogo. Trad. por Lygia F. F. Cunha. In: Anais da BN

v. 79, 1959, p. 3-19.

18. Fundação do Museu Real. 6 de junho de 1818.
"Querendo 

propagar os conhecimentos e estudos das Sciencias Naturaes
do Re:no do Brasil que encerra em sí milhares de objetos dignos de ob-
servação, e exame, e que podem ser empregados em beneficio do Com-
merc:o, da Industria, e das Artes que muito desejo favorecer, com gran-
des mananciaes dí riqueza: Hei por bem que nesta Corte se estabeleça

um Museu Real, para onde passem, auanto antes, os Instrumentos, Ma-

qu nas, e Gabinetes, que já existem d.spersos por outros lugares; ficando
tudo a cargo das prssoas, que Eu para o futuro Nomear. E, sendo-Me

presen'e, que a morada de casas que no Campo de Santa Anna ocupa
seu proprietário, João Rodrigues Pereira de Almeida, reúne ai propor-
çõe: e commodos conveniente ao dito Estabelecimento, e que o men-

cionado proprietário voluntariamente se presta à vende-las pela quant'a
de trinta e dous contos de reis, por Me fazer Serviço: Sou Servido accei-

tar a referida offerta: e que nrocedendo-se a comnetente Escriptura de

compra, para ser depois envirda ao Conselho da Fazenda, e incorrorar-

se a mesma casa nos Proprlos da Corôa, e se entregue pelo Real Erário

com toda a brevidade ao sobredito João Rodrigues Pereira de Almeida

a mencionada importancia de trinta e deus contos de reis.
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Thomás Antonio de Villanova Portugal, do Meu Conselho, Ministro

e Secretario de» Estado dos Negocios do Reino, encarregado da Pres -

dencia do mesmo Real Erário, o tenha assim entendido e o faça exe-

cutar com os Despachos necessários sem embargo de quaesquer leis ou

ordens em contrario.

Paço do Rio de Janeiro em 6 de junho de 1818".

Com a rubrica de Sua Majestade.

19. Catálogo da Livraria do Conde da Barca.

Códice manuscrito (S. Mss., AHBN).

Estão anotados os preços da avaliação realizada em 1871, num total

de 76:0003000 pagos ao concessionário dos herdeiros do Conde da Barca.

19.1 Guarda-se na Bblioteca e> Arquivo Distrital de Braga copiosa do-

cumentação referente à Biblioteca do Conde da Barca, que inclui

relações de obras enviadas para o Rio de Janeiro por seu irmão

em 1810 e ainda listas de volumes o avaliações.

Reprodução destas preciosas informações me foram enviadas pelo

ilustre pesqu'sador português, Dr. Nuno Daupiás d'Alcochete, a

quem deixo consignados meus agradecimentos.

19.2 Brum, J. Z. Menezes. Do Conde da Barca, dc Seus Escripíos e

Livraria. In: Aruns da BN, v. II, 1877, p. 5-33, 359-403.

19.3 Cunha, L. F. F. da. A Coleção de Estampas Le Grand Théâíre

de VUnivers. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1970-

t. I, II.

Trata-se de um estudo e levantamento de uma coleção de estam-

pas, montadas em 120 álbuns, num total de 7.310 peças que, no

catálogo dos livros adquiridos da coleção do Conde da Barca, está

registrado como apenas um item, o ds número 1.442.

Em preparo o Tomo III e último.

19.4 Barreiro, J. B. Ensaio de Biografia do Conde da Barca. [Braga,

Delegação Bracarense da Sociedade Histórica da Independência de

Portugal] s.d., p. 136-9.

Também devo o recebimento de:se vai'os o estudo ao Sr. Diretor

da Biblioteca e Arquivo Distrital de Braga, a quem ficam regis-

trados meus agradecimentos.

20. Convenção adicional ao 
"Tratado 

de Amizade e Ailiança" de 29 de

agosto de 1825, entre El-Rei o Senhor D. João VI, e Dom Pedro I,

Imperador do Brasil, assinada no Rio de Janeiro naquela mesma data, e

ratificada por parte de Portugal em 15 de novembro e pela do Brasil

em 30 de agosto do sobredito ano.

... 
"Havendo-se 

estabelecido no Artigo IX do Tratado de Paz e Allian-

ça firmado na data desta entre Portugal e o Brazil, que as reclamações pu-
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blicas de um a outro governo seriam reciprocamente recebidas e decididas,
cu com a restituição dos objetos reclamados ou com uma indenisação equi-
valente, convindo-se em que para o ajuste dcllas, ambas as Altas Partes
Contratantes fariam uma Convenção direta e especial; e considerando-se
depois s:r o melhor meio de terminar esta questão o fixar-se e ajustar-se
desde logo em uma quantia certa, ficando extinto todo o direito para
as reciprocas e ulteriores reclamações de ambos os Governos... os
abaixo assinados. .. convieram, em virtude de seus plenos poderes res-

pvCtivos, em os Artigos seguintes: Artigo I: Sua Magestade Imperial con-
vem, à vista das reclamações apresentadas de Governo a Governo, em
dar ao do Portugal a somma de dois milhões de libras esterlinas; fican-
tío ccm esta somma extintas de ambas as partes todas e quaesqucr ou-
tras reclamações, assim como todo o direito a indenisações desta na-
turesa...

Feita na cidado do Rio de Janeiro aos 29 dias do mez de acosto
do 1825." 6

Assinado:

(L. S. Charles Síuart (L. S.) Luiz José de Carvalho

(L. S.) Barão de Santo Amaro

(L. S.) Francisco Villela Barbosa

Ra'ifcada pela 
"Carta 

de Le" pela oual o Senhor D. João VI man-
da publicar e cumprir a Ramificação do Tratado de Amizade e Alliança
de 29 de agosto de 1825, entre Portugal e o Brazil; dada em Lisboa a
15 de novembro do diio anno".

In: Castro, José Ferreira Borges de. Colleção dos Tratados, Con-
venções, Contrai os e Actos Públicos celebrados entre a Coroa de Por-
tugd e 07 rras Potências desde 1640 até o presente... Lisboa, Imprensa
Nacional, 1857.
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LEGENDA DAS ILUSTRAÇÕES

Exemplo de encadernação dos livros da Real Bibliotheca:

Em couro vermelho estampado a ouro; ao centro o brasão da Família

Real.

Carimbos:

Da Bibliotheca do Infantado

Da Real Bibliotheca

Marcas de propriedade, manuscritas: Bibliotheca do Infantado; Colégio

da Cia. de Jesus. Coimbra.

Marcas de propriedade manuscritas:

Da Livraria Pubblica do Coll0 da Comp.a de Jesu. Coimbra

Da Liv.la do P.f Soares

S. Roque, dado por Lopo Soares. Liv.a Pubbl.a

Folha inicial, explicativa, do Inventário da Coleção Barbosa Machado, pre-

parado pelo P.e Feliciano Marques Perdigão, ao receber a doação para

a Real Biblioteca, em 1770.

Ex-libris da Coleção Barbosa Machado, gravados a buril por Harrewyn em

1730; — dois modelos: pequeno e grande

Documentos vários:

Registrando a 
"propina" 

de um exemplar à Real Bibliotheca

Folha inicial do Catálogo dos livros da Coleção de Manoel Inácio da

Silva Alvarenga, adquirida em 1819 ao Livreiro Manoel Joaquim da Sil-

va Porto

Recibo de José da Costa e Silva, correspondente à quantia de 1.600S00C,

pagos pela compra de sua coleção

Folha da relação de obras adquiridas do espólio de Manoel Inácio da Silva

Alvarenga, com as avaliações para cada obra

Ex-libris de coleções incorporadas à Real Bibliotheca;

Conde da Barca

Francisco José da Serra

Guglielmo Dugood

J. J. de Souza. Planta do Rio de Janeiro.

Detalhe, indicando a localização da Real Bibliotheca

A: Palácio Real

B: Capela Real

T: Igreja dos Terceiros do Carmo

RB: Real Bibliotheca

15: Rua do Carmo
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ICONOGRAFIA BAIANA DO SÉCULO XIX

Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha

/
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Em 1966 adquiriu a Biblioteca Nacional um curioso álbum ds família,

proveniente da Inglaterra. Constitui-se num conjunto de 153 desenhos, dos

quas a grande maoria se refere ao Brasil, elaborados por Emma Juliana Smith,

mulher do comerciante inglês J. P. G. Smith, estabrleeido em Recife entre

1844 e 1845. Os desenhos, conservados em folhas soltas, foram grupados

pesterormente por sua filha em álbum, acompanhados ds nelas explicativas;

informações complementarcs para seu estudo foram encontradas nos jorna s

e almanaques da época.

J. P. G. Smith, radicado em Pernambuco, era, conforme o anúncio en-

centrado em outubro de 1844 no jornal Diário Novo, dono e principal pro-

prietiírio do estabelecimento de moendas, maquinismos e tachos para engenhos

de cara. firma anteriormente pertencente a Fox and Studart, estabelecida à Rua

da Senzala Nova n. 42, em Recife.

Pretrndendo se retirar para a Europa, desfaz-se naauela data de todes

os móveis e utensílios de sua residência, anunciando o leilão dos mesmos e

transfere a resoonsabilldade de seus interesses aos agentes Srs. Johnston Pa*

t:r e C. T. V.

Em dezembro de 1844 encontra-se no Pará, de onde escreve a seu anvgo

Reginald Simpson Graham, dando notíc'as de que se preparava para despa-

char a bagagem desacompanhada para a Inglaterra. Sua mulher, Emma Juliana

Sm'th. o acompanha nas v'agcns oue real;zou entre 1844 e 1845. oca-ião cm aue

visitou os engenhos em funeno dos neeócios. Aproveita ela as oportunidades

para elaborar drsenhos de vários lugares do Brasil.

Neste estudo se informa apenas sobre a documentação ba'ana e os nú-

meros, antecedendo às fichas, referem-se às folhas do álbum. Os demais de-

rnhos serão divulgados oportunamente.

13) View of the entrance of the Bay of Bahia, towards thc Church of Sao

Antonio and the English burial ground near the Vicíoria Church.

Vista da entrada da Bahia, na direção da Igreia de Santo Antônio e o

cem'tério inglês, tirada de perto da Igreja da Vitória.

Aquarela colorida 177 x 253.

O panorama foi tirado do adro da Igreja de N. S.ft da Vitória alcan-

çando o cem'tério inglês, nos contrafcrtes do morro, dando para o mar

e a Igreja de Santo Antônio da Barra.

14) View of the Bay of Bahia, looking towards Bonfim, from the Bench

on the top of the Gamboa.

Vista da Baía de Tcdos os Santos, na direção do Bonfim, tirada do

banco no alto da Gamboa.

Aquarela colorida 157 x 230
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Datado de Bahia, 26 march, 1845 (no verso a data diverge: february,

45).

Perspectiva para o recôncavo, tirada do Forte da Gambca; muitos bar-

cos ancorados nas imediações do Forte de São Marcelo; ao longe, a

Igreja do Bonfim se destaca em branco, numa moldura de vegetação e

água.

15) Moratiba — the Coffee estate of Mr. Gibaud near Caxoeira, Province

of Bahia, showing the mode of driyng coffee berries.

Moratiba — a propriedade do Sr. Gibaud, perto de Cachoeira, Pro-

víncia da Bahia. Plantação de café, mostrando a maneira de sccar os

grãos.
Aquarela colorida 157 x 232

Datado no verso: 25 august 1844.

Casa grande da fazenda de telhado corrido (4 águas) formando o al-

pendre, cujo detalhe pitoresco é a arara colorida, na frente. Ao lado

a casa de depósito, em dois andares; fachada severa de seis janelas

apaineladas no 2.° andar; a entrada com duas portas apaineladas e pa-

rede corrida. A construção tem ao fundo um telheiro de bambu.

No terreiro se espalha o grão de café maduro para secagrm. A estampa

é animada por três figuras de escravos ensacando a rubiácea.

Ê uma das raras representações iconográficas de plantação de caTé;

e na Bahia, se não a única, das mais antigas.

16) Anhur Lvons house — Bahia. 1844 august. Rua da Canella, near the

Largo da Graça.

Casa de Arthur Lyons, na Rua da Canela, próximo ao Largo da Graça.

Aquarela colorida 173 x 254.

Residência apalacetada, janelas retangulares com molduras de madeira

enquadrando as guilhotinas e bandeiras de vidro; a casa é vista de lado,

a entrada é apenas assinalada por um meio muro da varanda. Tflhado

de duas águas com platibanda e cornija dando acabamento, indicando

recente reforma modernizando-a.

Localizava-se no bairro da Graça a residência d? Arthur W. Lvons. nrós-

pero comerciante e sócio da Associação Comercial da Bahia, cujo

critório funcionava à Rua Nova do Comércio, conforme assinala o Al-

manaque para o ano de 1845, impresso na Tipografia de Silva Serva.

Pcd^-se atribuir aos desenhos de Mrs. Fmma Juliana SmUh a perfeTcão

dos detalhes, o gosto pelas nuanças do colorido em gradações suaves, a noção

correta da perspectiva e a sensibilidade romântica (influência de sua época)

que caracterizavam os artistas amadores.

• • •

Na gestão do historiador Rodolfo Garcia, foi adquirido um conjunto de

aquarelas por ele atribuído a Maria Graham (Vide Anais da Biblioieca Na-

cional, v. 60 — Introdução ao Diário e Escorço Biográfico de Pedro 1, por

R. Garcia).
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Entretanto, a partir de 1950, pudemos estudar com mais minúcia o con-

junto das aquarelas e assim considerá-lo obra de dois diferentes artistas ama-

dores.

O primeiro, H. Lewis, é o autor dos desenhos de Pernambuco, já divul-

gados por ocasião das comemorações do Tricentenário da Restauração Per-

nambucana, em 1954, quando no Recife se organizou a Exposição de Icono-

grafia do Recife no século XIX. Cedeu a Biblioteca Nacional a cópia foto-

gráfica dos originais; algumas figuraram no catálogo publicado. Ficariam en-

tão divididas as atribuições, restando considerar ou não Maria Graham como

autcra dos de enhos sobre a Bahia.

Pela análise estilística dos desenhos, infere-se não pertencer a autoria dos

mesmos à viajante inglesa. Constitui o conjunto de peças um documentário

social da maior importância onde estão representados os escravos nas suas

diferentrs atividades; mulheres do povo, desde a moça branca às doceiras mu-

latas; baianas livres com luxuosa roupa típica; a variedade dos religiosos dos

vár'03 conventos de Salvador; os soldados, os presos nas suas humildes fun-

çõ:s; os transportes das classes abastadas; as cerimônias públicas de caráter

religioso, tudo está registrado. A singeleza do traço, a simplicidade de solu-

ções técnicas, as pouquíssimas notações gráficas da natureza (árvores, paisa-

gens, etc., mesmo quando esses detalhes completariam as figuras, compondo

um fundo), poucas pinceladas, de aquarela, são os principais característicos

da fatura dos mrsmos. Se, confrontados com os desenhos de Maria Graham,

existentes no British Museum e já reproduzidos na tradução portuguesa de seu

livro, será fácil perceber a diferença de tratamento estilístico.

Admite-se que tais desenhos tenham sido obtidos por Maria Graham de

amado'es ou artistas que esporadicamente passaram pela Bahia e Pemam-

buco, na mesma época em que por ali passara a viajante inglesa e foram guar-

drdos juntamente com seus manuscritos. Em seu Journal of a Voyage to Bra-

zil and Residence There During Part of the Years 1821, 22, 23 ocorrem três

estampas gravadas a água-tinta, copiando desenhos de August Earle e refe-

rências explícitas ao fato de que recebera pessoalmente 
"o 

retrato que o Sr.

Erte (f/c), talentoso jovem artista inglês, pintou da Senhora Alferes Dona Ma-

ria de Jesus..."

A constatação de que as ilustrações de Maria Graham estão na sua tota-

lidade voltadas para a paisagem e a existência de desenhos feitos por Earle,

fixando as figuras, provando assim que seu pouco interesse nos tipos e hábitos

locais decorria de alguma dificuldade para desenhá-los, concorre para asseverar

que não são da autoria de Maria Graham os desenhos adiante descritos.

DESENHOS

O conjunto de aquarelas sobre a Bahia foi grupado e numerado, com Ie-

gendas explicativas, a tinta, acrescentadas na montagem. Cada peça foi, pos-

teriormente, colada em álbum formando um conjunto sobre a Bahia e um con-

junto sebre Pernambuco (já divulgado).

Não há condição de se atribuir autoria dos desenhos da Bahia, enquanto

que os de Pernambuco pertencem a H. Lewis.

1) The Harbour and the Bay of Bahia — Brazil

O recôncavo e a baía

Aquarela colorida 163 x 275
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Aspecto tirado do centro da Cidade do Salvador, no Passeio Público-
alem dcs contrafortes da amurada a v.sta se prolonga até a Igreja do
Bonfim. Ao centro da praça o monumento comemorativo da che-
gada de D. João Príncipe Rrgente (posteriormente este monumento
foi tran^er.do para o Campo Grande, vizinho ao Forte de São Pe-
dro) .

4) Fisherman in jangada and Canoe Bahia
Pescador em jangada e canoa

Aquarela colorida 100 x 123

5) Um barco — Bahia

Aquarela 127 x 173

6) Fortaleza do Mar — Bahia

Forte de São Marcelo, também chamado do Mar
Desenho a lápis 95 x 154

8) Hoüday Dress — Bahia

Rcupa de fe-sta

Aquarela colorida 135 x 114

9, 10) Brazilian slaves

Escravos, carregando barril

Aguada de nanquim e tinta 58 x 18

11) fV.sta de um lugarejo no interior do recôncavo, ao fundo mon*a-
nha:]

Aguada de nanquim 50 x 126

12) Fisherman's Hut — Bahia

Cabana de pescador

Aq jarela colorida 135 x 190

ç ; - r

13) Fish V/oman — Bahia

Vendedora de peixe — Bahia

Aqucrela colorida 135 x 87

14) Milk Vendrr — Bahia

Vendedora de leite

Aquarela colorida 135 x 89

15) Seller of Smallwarets, Sweetmeat, etc. — Bahia

Vendedora de-doces

Aquarela colorida 160 x 114

16) Mílkman — Bahia

Leiteiro

Aquarela colorida 146 x 111
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17) Seller of prints, etc. — Bahia

Vendedora de chitas, etc. (com o filho às costas)

Aquarela colorida 13 x 78

18) Bread seller — Bahia

Vendedor de pão (enorme cesta à cabeça)

Aquarela colorida 130 x 78

19) Seller of sweetmeats (doce) — Bahia

Vendedora de doces

Aquarela 130 x 79

20) Fruit woman — Bahia

Vendedora de frutas

Aquarela 133 x 78

21) Market woman — Water carrier — Bahia

Mulher de mercado; carregador de água

Aquarela colorida 115 x 145

22) Holiday Dress

Indumentária de dia de festa

Aquarela colorida 108 x 86

A riqueza do vestuário e o pote à cabeça sugerem a festa do Bonf.m.

23) Market woman

Mulher de mercado

Aquarela 105 x 85

24) Market woman

Mulher de mercado

Aquarela 130 x 75

25) Market woman — Bahia

Mulher de mercado

Aquarela 130 x 75

26) Water carrier — Bahia

Carregador de água

Aquarela colorida 128 x 72

28) Private cadeira — Bahia

Serpentina, levada pelos andas uniformizados e mais um acompa-

nhante; vislumbra-se um vulto, por entre as cortinas. Esmero do

transporte, luxuosa decoração.

Aquarela 136 x 186
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29) Cadeira [i. é. serpentina]

Mod:Io semelhante ao anterior sem tanto apuro nos andas.

Aquarela 105 x 158

30) Cadeira — Bahia

Aquarela 108 x 174.

34) Bishops Carriage — Bahia

A carruagem do Bispo (traquitana, puxada por duas parelhas de

cavalos, com dois sotas e um boleeiro).

Aquarela 108 x 173

35) Water Cart — Bahia

Carro de transporte de água em barris.

Aquarela 85 x 120

37) Going to the Mass — Bahia

Duas figuras femininas, vestidas com apuro; a mais jovem com a

cabeça descoberta, a mais idosa de mantilha e capuz.

Aquarela 120 x 165

38) Procession of the Hcst (Sacramento) — Bahia

Procissão do Santíssimo Sacramento, atravessando uma rua. Na frente

os coroinhas e membros da irmandade com velas e lanternas acesas,

turíbulo e cruz alçada; o padre, sob o pálio carregado pelos irmãos

de opa vermelha. Fecham o cortejo 4 soldados de cabeça descoberta

e armas ao ombro (fuzil).

Aquarela 136 x 190

39) Brncd'tinos — Capuchinhos

Aquarela 108 x 158

40) São Francisco. Carmo — Bahia

Aquarela 135 x 119

41) Carmo — Penha (italian) — Bahia

Aquarela 138 x 190

42) Franciscano — Carmelita

Aquarela 108 x 160

43) São Francisco — Carmo — Bahia

Aquarela 125x165

44) Franciscano — Beneditino

Aquarela 108 x 160
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48) Ganhadores — Bahia

Negros de ganho, levando carga, caminham em ordem ritmada por

cadência. O artista transmite com rara felicidade uma informação

iconográfica, acentuando inclusive a posição do pé, idêntica em todos

os elementos do grupo.

Aquarela 138 x 190

49) Ganhadores

Cena idêntica.

Aquarela 108 x 160

50) Batalhão Provisório da Bahia

Uniforme branco, barrete azul com as iniciais BPB; armado de fuzil

e espadim — oficial.

Aquarela 137 x 88

51) Soldier [do Batalhão Provisório da Bahia]

A mesma farda, soldado em outra posição.

Aquarela 160 x 112

52) Police — Bahia

Aquarela 136 x 90

O artista desse conjunto inclinou-se para os aspectos inusitados de uma

sociedade de característicos 
"pitorescos" 

diferentes de seu ambiente pátrio.

Nota-se a preocupação em fixar o exótico dos costumes locais, sem nenhum

interesse pela paisagem.

• • •

Os dois documentários dão, à distância de quase cento e cinqüenta ano%

uma completa visão de Salvador, reunindo na iconografia do século XIX não

só as naisa.eens como também os aspectos sociais.

Originalmente este trabalho foi preparado para o Coneresso rf^lizado em

Salvador, comemorativo do Sesquicentenário da Independência do Brasil, oca-

siao em que foram entregues ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia os

orçin?Í5 e as re-spectivas reproduções fotográficas. Entretanto, por não t~r

sido aproveitado até a presente data, e para que possa servir de informação

a outros interessados, decidiu-se que caberia a publicação pela própria Biblio-

teca Nacional, possuidora dos originais.
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LEGENDAS DAS ILUSTRAÇÕES

Smith, Emma Juliana

View of the Entrance of the Bay of Bahia, towards the Church of São

Antonio and the English burial ground near the Victoria Church (13)

Smith, Emma Juliana

View from the bay of Bahia, looking towards Bonfim, from the Bench

of the top of the Gamboa(14)

Smith, Emma Juliana

Arthur Lyons House — Bahia 1844 August (16)

Anônimo

Fisherman in jangada and Canoe. Bahia (4)

Anônimo

Seller of prints, etc. — Bahia (17)

Anônimo

Processlon of the Host Sacrament. Bahia (38)

Anônimo

Ganhadores — Bahia(48)
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CICLO DE ESTUDOS AMAZONICOS

CONFERÊNCIAS

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 157-160, 1981.



APRESENTAÇÃO

Em 1976, no v. 95 de seus Anais, dividido em dois tomos em vista da ex-

fnrão do códice, a Biblioteca Nacional, na épcca sob a direção de Jannice de

Mello Monte-Mór, entregava ao público o texto integral do impressionante tra-

tedo d? PS João Daniel, o Te:ouro Descoberto no R!o Amazonas

O acontecimento merecia destaque. De jato, do volumoso documento

composto de seis partes 
— o autógrafo da Biblioteca Nacional possui cinco —

apenas haviam sido publicadas a 5.a parte do códice de Évora, bastante dvY-

rcn*c do nosso, em 1820, na Imnrensa Régia do Rio de Janeiro; a 2. paru t em

1840, na Revista do Instituto Histórico e a 6.a parte, também de Évora, nq

mesma Revista, em 1878.

O lançamento do texto integral do códice da Biblioteca Nacional, ac**5~

cido do texto variante da 5.a parte de Évora e da <5.«, também daquela Biblio-

teca por uguesa, constituiu sem dúvida uma contribuição valiosa para os estudos

brcsil iros, em especial para o conhecimento e revisão de vários aspectos da

v:da amazônica.

Tomando o evento editorial como ponto de partida para uma^ cogitação

> -ais 
profunda sobre os problemas, os recursos e o fascínio da Amazônia, a Bi-

hliotcca Nac onal, sob o patrocínio do então Departamento de Assuntos Cul-

fura s, organizou um Ciclo de Estudos Amazônicos para o qual foram convida-

d 
-s os mais destacados especialistas. As conferências foram realizadas as 1/

J o as dos dias 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 29 de novembro e dias 1 e 2 de

dez mbro de 1976, no Auditório do Palácio da Cultura. A Biblioteca Nacional

solicitou de cada conferencista o texto base de sua palestra, no propósito de

uma futura publicação. Os textos que, devidamente revistos por seus autores,

foram devolvidos à Biblioteca Nacional saem agora, neste 101.° volume dos

Anais, c mo uma vigorosa mostra da alta qualidade e proficiência dos que mar-

caram com sua contribuirão o lançamento da obra do P. João Daniel.

1. Ã margem da realidade amazônica, de Arthur Cezar Ferreira Reis,

2. A escravidão africana e a Amazônia, de Vicente Salles;

3. A Amazônia, a Companhia de Jesus e o Padre João Daniel, do P. Hé-

lio Abranches Viotii, SJ;
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4. A fauna amazônica como recurso natural, de José Când'do de Melo

Carvalho;

5. Arquitetura na Amazônia ontem e hoje, de Severiano Mário Porto;

6. Folclore na Amazônia; danças urbanas, rurais e indígenas, de Abguar

Bastos.

Piinio Doyle
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A MARGEM DA REALIDADE AMAZÔNICA

Arthur Cezar Ferreira Reis
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A Amazônia está na moda. Voltam-se para ela não mais apenas as aten-

ções suspeitas do exterior, mas, agora, intensamente, as dos brasileiros que

prssam a compreendê-la como um espaço imenso, necessário, útil, fundamenta]

m smo para a empresa de criar e fazer funcionar a potencialidade brasileira

remo fruto ds nos:a iniciativa, de nossa decisão, de nossa capacidade para rea-

Lzar no vasto campo dos empreendimentos materiais e também dos espirituais.

Esse interesse que mobiliza os brasileiros de todos os setores e de todas

rs árras geográficas do país, provocando investimentos que não se limitam mais

aos que, no passado, asseguraram aos nordestinos a posição de relevo, decor-

rente da façanha culminante do rush da borracha, é um interesse justificado face

a uma orien'ação objetiva do peder federal, que está abandonando a posição de

simples instrumento de ação coordenadora para a de uma interferência direta,

cm profundidade, que assegura, à iniciativa privada, as condições necessárias à

sua participação nos objetivos nacionais na área.

E preciso, no entanto, de logo, tomar consciência realista do que é ou pro-

mete ser a Amazônia. E, inicialmente, não devemos esquecer que se trata de

mais da me*ade do território nacional, compreendendo cinco Estados e três Ter-

ritórios Federais — Acre, Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Ro-

rsima e Amapá, a que, rm obediência à legislação em vigor, poderemos somai

t echos do espaço maranhense.

Esse império geográfico constitui o maior desafio que nos é lançado, pro-

vocando a comprovação de nossa capacidade para a efetivação de um empre-

ondimento na extensão por que ele se apresente. Esse empreendimento exi-

[indo recursos financeiros, recursos humanos, planejamentos que se libertem do

ufanismo e do irrealismo. Os recursos humanos, note-se bem, não significando

apenas ai equipes técnicas, mas, em profundidade, multidão, humanidade quan-

titativ?.mente expressiva, para efetuar a ocupação, capaz de garantir a renta-

büldade da imensa região. É preciso consignar, ainda, e por fim, um elemento

ponderável, muito pondrrável 
— o elemento ou fator tempo — 

pois que, como

veremos, sem considerá-lo devidamente, imaginando a tarefa no imediatismo

que muitos imaginam, não teremos a certeza de nosso êxito. Ora, a ocupação

di Amazônia, evidentemente, não se vai iniciar agora. £ velha de três séculos

e dela participou sempre e unicamente o Brasil, com seus contingentes popula-

cionais disponíveis, os quais, ora por providência governamental, ora por ini-

ci?t'va pessoal de nós próprios, como pessoas ou coletividades humanas. A

par icipação do estrangeiro nessa façanha é uma participação escassa, quase sem

sent-do quantitativo, exceção, agora, ao contingente japonês, também limitado

mas excelente no que representa como contribuição útil, expressiva. Os projetos

cm execueão restrinpem-se aos trechos abertos com a construção da Transama-

zôn'ca. Não se trata, portanto, de projetos de ocupação integral, global, da

Amazônia, compreenda-se bem. É certo que já se baixaram atos visando à con-
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solldação do domínio com a desapropriação de terras em muitas áreas da região,

mas sem que haja a oportunidade imediata do processo de colonização. Porque

a colonização da Amazônia não é tarefa para dois ou três anos de um bom

governo, um governo eficiente, decidido ao trabalho e não à política de atendi-

nrnto a gupos e a panicularismos. A colonização da Amazônia, e só me refiro

à brasileira, exige tempo, recursos financeiros, boa técnica de trabalho em mundo

trcp'cal e decrão de política sem interrupções.

P:>u ccmrçar, rcg stramos, vem a pergunta natural: que é a Amazônia?

Sabemo-la, conhecemo-la no que importa como solo, como subsolo, como ri-

queza potencial? Sua identificação já foi realizada no todo, ccbrindo-a através dos

inventários c eniífcos? Que podemos opinar, com segurança, de sua habitabilida-

de? Por que não tem crescido sua população? O que consta da vasta literatura

escrita sebre ela somando, como se verifica dos dois volumes de 
"Amazônia. 

Bi-

blio^rafla", elaborados em ação conjunta pelo IBBD e pelo INPA, mais o que

consta dos levantamentos cartográficos, permitirá o conhecimento que leve às

soluções não empíriers?

Funcona cm Manaus o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e em

B lém o Mus^u Paraense Emílio Gceldi, o Instituto de Perquisas Agropecuárias

da Amazônia, o Instituto Evandro Chagas para o campo específico das chama-

das enfarm'dades tropicais. Em Manaus, há, ainda, o recente Centro de Esiudos

da Amazônia Oc dental, mentado pela Associação Comercial do Amazonas, e

em Belém, na Universidade Federal do Pará, o Centro de Altos Estudos da Ama-

zôn'a. Atuam todos, continuando o: esforços anteriores de dezenas de cientistas

n~c'onais e estrangeiros que se atiraram, desde o período colonial, ao estudo

da natureza e das demais peculiaridades da região, atuam com perseverança,
coragem, mas sem grandes recursos financeiros e, conseqüentemente, com certa

pobreza de pessoal para que seja pozsível o conhecimento exato do que a Ama-

zônia signif ca, é, realmente.

Vivendo-se, hoje, um mundo dominado pelo tecnicismo, que provoca a

grande revolução das mudanças em todos os setores da vida humana, terrena,
não é aceitável, portanto, que a empresa de conquista, de passe, de utilização

da Amazônia continue a processar-ss sem que, para tal, haja a contribuição es-
sencial da tecnologia mais avançada e de que o Brasil já possui muito, embora

ainda, nesse p^nicu^ar, não possuamos a riqueza desejável, necessária. Daí, a nda

persYrem afirmações cavilosas, dúvidas, restrições que se justificam por aquela
ausência d2 uma certeza certa sobre o mundo amazônico.

Do clima, dis-e Euclides que era caluniado. Bates denominara-o, muito
antes — 

glcrious. Da habitabilidade, Djalma Batista, com a autoridade de ho-

mem d-- ciência, afirmou não ser negativa, pelo que a presença humana era pos-
sível, sem riscos maiores. A tese da impossibilidade de êxito do homem no

mnrdD tropical, e a Amazônia é parte integrante dele, perdeu sentido. O maior

defensor que ela possuía, o professor Pierre Gcurou, autor de famoso livro, Les

Pays Tropicaux, é agora o defensor dos trópicos, como se pode concluir de sua

conferência sebre 
"O 

Futuro dos Trópicos Ümidos", conferência que foi tra-

duzida e divulgada nas 
"Edições 

do Governo do Amazonas", e onde sustenta:
"Os 

fópicos úmidos são o fuOiro agrícola da humanidade".

No particular da salubridade, desde os estudos de Afrânio Peixoto, Osvaldo

Cruz e Carlos Chagas, ao que vem revelando a ação sanitária oficial, passando

pelo ensaio de Artur Viana, quando mostrou que as enfermidades regionais eram
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importadas e haviam chegado nos barcos que faziam o relacionamento humano

e mercantil entre a região e os outros portos do mundo, já não se admite a im-

possibilidade do homem vencer face às doenças que lhe dificultariam ou impe-

diriam a ação construtiva.

Para particularizar, numa generalização, a Amazônia, tenhamos em vista,

desde logo, a rede hidrográfica e a floresta fechada e contínua que lhe marca a

fisionomia, o que não exclui, é certo, áreas em campos naturais ou criados pelo
hcm:m, mas campos que não possuem a força quantitativa e expressiva da fio-

resta gigantesca, que ocupa 3.900.000 quilômetros quadrados, sendo superada,

apenas, pela da União Soviética.

A floresta, variadíssima, heterogênea, o que não facilita a exploração em

termos de ação não predatória, mas tecnicamente orientada, vem sendo o obstá-

culo maior à permanência do homem na chamada 
"terra 

firme", isto é, aquela

em que ela é soberana até onde as águas das cheias, por maiores que sejam estas,

não chcgam com o volume e a extensão característicos dos grandes movimentos

fluviais.

A rede hídrica, de seu lado, tendo valido ao homem para penetrar a região,

corta-a em todas as direções. Foi o caminho natural para a aventura humana

e seu potencial não encontra símile na terra. Bacia de 6.100.000 km2, que so

enpraia por seis nações (Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Brasil),

f.:mn 3.900.000 só no Brasil. Às margens dos rios que a integram, tem vivido

a população amazonense. É, portanto, muito fácil compreender por que a rede

hídrica, como a floresta, compõem o fundamento da paisagem natural da Ama-

zônia, paicagem natural que deve ser alterada, para a operação de conquista e

domínio do espaço físico, sem que, no entanto, essa operação seja promovida
drasticamente, isto é, sem o respaldo dos planejamentos cientificamente elabora-

dos e cumpridos. Sim, cumpridos. Porque seria até criminoso programar, pia-
nejar e não tornar efetivo os planos e programas, para ceder-se a conveniência-

passageras, temporárias, pessoais, de grupos poderosos e indiferentes ao futuro

mus distante, como, aliás, v.em sucedendo continuadamente.

Essa operação de conquista e de domínio não pode, todavia, continuar a ser

uma operação, insisto, promovida somente pelos homens que nela se realizam

e pelos que forem chegando com o mesmo objetivo. Faz-se necessário que se

proceda, antes, à elaboração de projetos tendo em vista o meio natural na sua

condição específica, a conveniência desta ou daquela iniciativa, rigor técnico,

rproveitamento de experiência já alcançada. Os tipos humanos mobilizados preci-

sam ser preparados para a empresa. A 1'ção do passado, inclusive o menos distan-

te, aquele do rush da borracha, precisa ser refletida, evitando-se a pçnetração e

uma posse realizada com decisão, coragem dos que a efetivarem, mas com os re-

sultados negativos que todos reconhecemos. Aqui será conveniente explicar que,

se desse ato de heroísmo que foi a penetração da Amazônia pelo colono ibérico e

posteriormente pelos maranhenses e nordestinos, resultou a ampliação da área

territorial política, e o episódio do Acre é o mais imediato, nem por isso devemos

deixar de lado que tudo foi conduzido num empirismo de procedimento que não

trouxe os resultados econômicos, materiais, que seriam de desejar, alterando-se

o quadro regional por efeito de procedimentos criadores, permanentes e não

apenas passageiros ou de relevo pouco ponderável. Insisto na observação —

não n,ego os resultados políticos nem contesto o heroísmo dos que participaram

do empreendimento bandeirante, mas a maneira primária que o marcou.
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Que as equipes técnicas que programarem agora a nova etapa da conquista

não se amarrem, porém, a linhas de um teorismo livresco mas se conduzam r,ea-

Iisticamente. Não podemos continuar a exper.ência infindavelmente.

Os recursos financeiros para tamanha ação política, de seu lado, devem ser

altcs e usados com segurança. O Brasil não dispõe de capitais em abundância

para lançá-los desavisadamente. E o apelo à ajuda ou participação do capital

estrange ro numa operação desse tipo é sempre perigoso. O nacionalismo a obede-

cer-se, não significando hostilidade ao que venha do exterior, representado em

mão-de-obra, tecnologia e investimentos financeiros, precisa ser uma cons-

tants que não prejud que mas também não seja ultrapassado pelos interesses de

grupos não nossos, indiferentes às nossas reivindicações, necessidades e só aten-

tos aos deles mesmos.

A onda nacionalista, que envolve o mundo, importa na reação dos povos
subdesenvolvidos, cansados da exploração impiedosa dos povos que desejam per-

manecer crescendo, progredindo à custa do suor, do sangue e da liberdade dos

menos afortunados. A idéia da existência de povos pobres .e de povos ricos não

é uma idéa vã, sem fundamento. Ê real e vem conduzindo o mundo ac estado

de insegurança que experimentamos e precisa ser modificada em bmefício d?

todo o imenso mundo. Os recursos financeiros necessários à empresa amazô-

mza, em conseqüência, devem ser aqueles de que a presença brasileira dispõe

e de que os inerntivos fiscais, bem conduzidos, são um aspecto positivo.

No uso da terra, esses capitais, a melhor tecnologia e o contingente hu-

mano não podem continuar o proces:o predatório de ontem. Discute-se se esse

solo é, efetivamente, rentável. Opinam ecólogos que ele é pobre cm grande
extensão, não significando o fato que cs solos ricos não existam, porque exis-

tem. E os pobres podem srr alterados, enriquecidos para a empresa agrária com

o tratamento adequado. Acabou o tempo em que o hemem cedia aos rigores do

meio físico. Com o avanço das ciências do solo, acabou o lado negativo que ele

apresentava, para nele criar-se a área útil, onde realizar a tarefa agrária com

sucesso, rendimento total. Dir-se-á que será caro esse tratamento para o re-

sultrdo compensador. Responderemos que a c'vilização, como lembrava Olavo

Bilec rm crônica famosa, custa caro, muito caro.

Não nos benefic'amos dela nem a promovemos, elaboramos, a baixo custo.

Essa uma verdade velha, incontestável.

Até recentemente, a agricultura de sustentação na Amazônia era promo-
v"da nas várzeas, qu= acompanham os rios. A novidade, representada pela juta,

lfvra-se nas várzeas. Na 
"terra 

firme", onde a floresta é a majestade, a lavoura

não apresentava rendimento, dificultada pelo império da floresta, onde se exe-

cuta o extrativismo, qu? condicionou a presença humana na região.

E o subsolo? Durante muito temoo, sustentou-se, na base do que se sabia

da geologia regional, que ele não oferecia a compensação desejada. O que nele

se encontrava, de interessante a uma economia racional, não tinha exprrssão,

pelo menos quantitativamente. Até que ponto seria uma verdade a conclusão

pode aferir-se pelo aue sabemos hoie a respeito. As descobertas continuadas

de depósitos de minérios da mais variada espécie respondem cabalmente, já mo-

tivando, inclusive, a exploração de muitos desses depósitos. O ouro e os dia-

mant^, no Tapajós, no Gurupi, no Tocantins, no va*e do rio Branco eram cons-

tatacões antigas e explorações também antigas. Agora é a bauxita. o ferro, a

crs"iterita. o manpanfs. o ünhiío, que se inscrevem na relação dos minérios com-

tatados. O projeto Radan, nesse particular, vem constituindo um instrumento
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de revelação que está modificando profundamente o quadro, pobre ontem, para o

quadro rico de hoje.

Os campos de Pussiari, entre o Madeira e o Puras, os campos do Rio Bran-

co, os do Marajó, os do Baixo Amazonas são áreas onde o criatório é proces-

sado, sem que, em muitos deles, haja o esgotamento da disponibilidade. Se o

Marajó é todo ele, na parte dos campos naturais, terra possuída legalmente e com

passado que principia no século XVII, nos outros o que é passív:! de ocupação

está ainda em aberto, em convite franco, que dispensa a ação predatória que

se constata agora em áreas florestais que estão sendo destruídas para nelas mon-

ter-se a área nova para o criatório intensivo.

De tudo podendo concluir-se que no solo, no subsolo, na floresta, nos cam-

pos, há matéria-prima para a atividade econômica rentável e a possibilidade da

implantação do novo quadro industrial no país, capaz de permitir a conquista

de mercados dos países vizinhos, que também começam a efetuar, em seus res-

pcctivo-, territórios, uma política de ocupação, que não será concorrente, antes

dependente.

Dissemos que o homem regional teve e ainda tem, na rede hidrográfica, a

facilidade para a penetração, a expansão e a conquista inicial. Chamaram os

portugueses ao rio Amazonas de 
"estrada 

real". Porque era o grande caminho

que lhes permitiu o acesso fácil à hinterlândia e de que resultou a incorporação

dela ao império que criaram na Sul América e é o Brasil na atualidade. A

ocupação das trrras interiores, ocupadas pela floresta, não se processou. A aber-

tura da ferrovia de Belém a Bragança, como depois a Madeira-Mamoré, cons-

tituíram as pág'nas iniciais da nova ação humana, açora sobre a 
"terra 

firme" e a

respeito do que importaram, nesse particular, há literatura específica interessan-

tfcsima, tanto mais quanto, em especial na 
"braeantina", 

ao longo da estrada

criaram-se núcleos de ocupação que são hoie municípios prósperos do Pará.

A rodovia veio como conseqüência. No Acre, estabelecida cm definitivo a

seberania brasileira, projetou-se rodovia que ligaria as áreas distantes dos vales

do Purus—Acre com as do Juruá. Seria a 
"Estrada 

Lobão", que o cortaria de

les'e-o:ste. Não foi executada. Euclides da Cunha imaginara uma ferrovia, uma

Transbrasiliana. Vieram, depois, os projetos de ligação de Manaus com o Rio

Branco, Macapá—Guiana France-a. De real, a Belém—Brasília, em pleno fun-

c"onamfnto e os trabalhos de execução da Cuiabá—Santarém, Manaus—Boa

Vista. Transamazôn'ca e Perimetral Norte.

Em meu governo, concluí a Manaus—Itacoatiara, a Manaus—Manacapuru,

e iniciei a Porto Velho—Manaus, a Humaitá—Lábrea, aquela já realizada sua

inauguração oficial. Uma outra, de cuja continuação incumbia-se o Exército, li-

gsva Cuiabá a Porto Velho, estrada de penetração, de que pouco se falou, mar,

Ú2 indisfarçável importância econômica e política face ao plano nacional de

integração.

No caso da Brasília—Belém, com 2.123 km de extensão, os resultados posi-

tivos são: em 1960, viviam, ao longo dela, 100.000 habitantes; em 1970, já

somavam 2 milhões. Os núcleos urbanos limitavam-se, em 1960, a 10; em 1970,

eram 120. O rebanho bovino inexistia em 1960; em 1970, contavam-se já 5

milhões de cabeças de gado.

A Transamazôrica, de que hoje tanto se desfaz, é o grande acontecimento

rodoviário. Fará a ligação do Brasil Atlântico, no Nordeste, com o Pacífico.

Porque atravessando o Acre, irá encontrar-se com a 
"Rodovia 

da Selva", aberta,

 I
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no Peru, para ligar a Amazônia peruana ao litoral peruano naquele oceano, aberta

paio Presidente Belaunde Terry. A Perimetral Norte fará a ligação da costa
atlântica do Amapá com o alto rio Negro, na região de São Gabriel, cercanias
da fronteira com a Colômbia e área onde atuam as missões salesianas e de onde
saem índios brasileiros para trabalho naquela república confinante.

A rede rodoviária em construção, com a participação da iniciativa privada
e dos^ batalhões de_ engenharia do Exército, visa a penetração audaz da 

"terra

firme , sua^ ocupação e 
^sua 

utilização, tirando o homem amazônico da beira do
no, que não desprezará, mas a que não deverá continuar preso, sem a pers-
p&2tiva de novas fontes de recursos e de riqueza. A rede rodoviária, de outro
lado, esta encerrando o capítulo do distanciamento entre os Brasis, do arqui-
pélago cultural que Vianna Moog, Gilberto Freyre e Diégues Júnior propu:eram
como característica do Brasil-continente. É, nesse particular, ponto positivo,
mu to positivo, da política governamental visando dinamizar a integração na-
cional. - 

* *

Cabe aqui uma referência especial ao papel das Forças Armadas na região.
Os chamados pelotões de fronteira" não se restringem ao papel de manter a
soberan a nacional em nossos limites com os vizinhos. Atuam na empresa de
colcn.zaçao e de civilização, ativando a vida regional. A força aérea põe cm
contato permanente os núcleos, perdidos na hinterlândia, com os centros político-
culturais, assegurando-Ihes, em conseqüência, inclusiv£ a consciência do que são
parte integrante, efetiva, da comunidade brasileira, não sendo dela ignorados
Us V003 que essa força promove continuadamente valem, intensamente, nessa
operação admiravel ds integração. Quanto à Marinha, os barcos que compõem
ajorça naval, de quando em quando sulcam as águas dos vários cursos qus com-
põem a bacia hidrograEca, levando às populações ali localizadas a presença de
iréd cos, dent stas, remedios que suprem as deficiências gritantes que ainda ocor-
rem nesse particular. Porque, cabe aqui o esclarecimento necessário, a rarefação
populacional e sua distribuição irregular, implica na impossibilidade da ação
psrmanente das autoridades locais, dificultadas, pela enormidade do espaço na
execução de medidas visando à educação e à saúde. '

O d stanciamento naquele mundo gigantesco, que não devemos nunca igno-
rar toda vez qus tivermos de tentar compreender a problemática regional co-
m ça, p.r exemplo, a ser vencido, no tocante às telecomunicações. A rede dos
telefones que começa a cobrir a Amazônia, tirando-a do isolamento, constitui
empresa de alto teor cívico. Lembro que quando governei o Amazonas e ini-
ciei a montagem dos serviços telegráficos para o interior, através de companfra
que então organizei quase não ouvíamos as estações de rádio do Rio de Janeiro.
No entanto, Nova Iorque, Havana, Moscou eram perfeitamente ouvidas. Hoje
mudou o quadro. De Tabatinga, um ministro das Comunicações falou com o
Pres dente Mediei, que no momento se encontrava no Palácio Piratini, em Porto
Alegre. O uso do rádio de pilha, de seu lado, vem facilitando aos que o utilizam
no intenor a informação que os ilustra e tira do isolamento, pondo-os na con-
vivência da civilização, aproximando-os do mundo mais distante.

O relacionamento com o mundo distante processava-se pela via marítima
desde o período colonial. Com a abertura do rio Amazonas à navegação uni-
verbal e o rush da borracha, esse relacionamento, pela via marítima, intensificou-
se. Barcos de vária procedência, no intercâmbio mercantil, subiram e desceram
o Amazonas. Uma frota mercante interna, desde a companhia que Mauá criou
as da iniciativa das 

"casas 
aviadoras", de Belém a Manaus, multiplica esse rela-
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c:onamento levando o nordestino, que ia instalar-se nos seringais e deles tra-
zrndo a produção que se exportava para os Estados Unidos e para a Europa.
B- lém e Manaus, sntão, tornaram-se centros ativos da vida urbana e do pro-
grrsso material. Cresceram efetivamente e se tornaram pólos de interesse fora
do Brasil. A 

"queda 
da borracha", como se denominou à nossa perda de mono-

fólio face à concorrência do Oriente, trouxe o desencorajamento, a perda de
substância que agora começa a restaurar-se.

À Zona Franca de Manaus, onde se criou um pólo vital para o desenvolvi-
mento regional, pode ser atribuída uma função ponderável nesse novo momento

quo a Amazônia experimenta.

Inicialmente foi o porto franco de Manaus, criado no Governo do Presi-
dente Juscelino Kubitschek, conseqüência de projeto apresentado à Câmara Fe-
tíeral pelo Deputado Francisco Pereira da Silva. Não chegou, J>orém, a fun-
cicnar na plenitude de seu objetivo.

Quando assumi o governo do meu Estado, o Amazonas, em exposição que
dirigi ao Presidente Castelo Branco e ao Ministro Bulhões, da Fazenda, sugeri
ou a extinção ou sua reestruturação. Atendendo às minhas reflexões, S. Ex.a,

^5c.s^en*e7^e*erm'nou ° exame da matéria, constituindo-se comissão, no Mi-
nis ério do Planejamento, sob coordenação do Dr. Artur Soares Amorim, Chefe
do Gabinete, comissão que, considerando também as experiências do que havia,
r.esss particular, na Colômb.a e na Bolívia, nas áreas de fronteira daqueles dois

país,es com o Brasil, elaborou texto criando a Zona Franca de Manaus, texto
aprovado e transformado em lei.

Oj primeiros tempos da Zona Franca, que substituiu o Porto Franco, pro-
vccaram interesso imenso pela comercialização de produtos estrangeiros, o que
determinou a abertura de muitas centenas de casas de comércio e um mercado
de empregos, que nem no período áureo do rush da borracha fora verificado.
Em quatro anos, conforme relatório da Superintendência da Suframa ao Ministro
do Interior, registraram-se 1.130 firmas novas instaladas em Manaus. A renda

P"r capita e a poupança líquida naquela capital, lê-se no referido relatório, su-
biram, respectivamente, de C'r$ 500,00 para Cr$ 3.047,00 e de Cr$ 699,00

para Cr$ 1.056,00. A importação de produtos industriais brasileiros, em com-

petição com a mercadoria estrangeira, já ascende a uma taxa de 855% no

quatriênio.

A Zona Franca, no entanto, deve realizar-se, também, através da implanta-

ção de parque industrial, de que já foram aprovados, até 1971, 80 projetos, nú-
mero que cresceu posteriormente. Essa implantação fazia-se lentamente. A

Superintendência, mais recentemente, pressionou os que haviam tido seus pro-
jetos aprovados e, em conseqüência, a montagem se faz agora com mais inten-

sidade, no chamado 
"distrito 

industrial", em cujas cercanias a FAB concluiu

aeroporto supersônico. Mais de Cr$ 8.000.000,00 foram investidos na mon-

tagem de infra-estrutura do distrito, que não destruiu a cobertura verde da fio-

rrs'a, mantida nas baixadas, encostas e áreas não edificáveis. Um distrito agro-

pecuário foi .estabelecido também, em área concedida pelo Governo do Estado,

toda essa nova atividade sob controle e assistência técnica do IPEAM e do

INPA.

A ativação do processo de desenvolvimento regional não pode, no entanto,

ser realidade mais palpável se não ocorrer a ocupação humana, pondo-se termo

ao vazio demográfico que ali se constata e constitui o maior vazio demográfico

do mundo na atualidade. E isso porque não a compõe apenas a Amazônia bra-
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sileira, lembremos, mas também as outras Amazônias, isto é, a boliviana, a pe-
ruana, a equatoriana, a colombiana e a venezuelana.

O problema da ocupação, interessando aos seis países, é problema dos mais

sérioj para a própria estabilidade e segurança, não apenas da região e dos países

que a integram, mas de todo um mundo que, face à explosão demográfica, pro-
cura espaço onde localizar os excedentes populacionais, numa ação de huma-

nidade e de brm-estar. Nesse particular, já se elabora e faz circular literatura

específica, que indica a Amazônia como área disponível, que deve atender àque-

les reclamos universais, de certo modo até marginalizando-se os direitos de sobe-

rania qus poisam ser invocados pelos países que compõem o mundo amazônico.

D.r-se-á que tal ocupação, que exigirá, volto a manter-mc na afirmaviva,

tempo, recursos técnicos e financeiros, planejamento realístico e compreensão de

que a operação não pode mais ser conduzida sem respeito à problemática eco-

lógica e ao princípio, vencedor em toda parte, de que a natureza não deve mais

ser trabalhada em termos de sua destruição, será uma ocupação difícil e para a

qual, no nesso caso particular, o Brasil não possui o necessário para promovê-la,
inclusive r.o que diz respeito às vagas humanas.

Faz-se necessário, digamos francamente, a adoção de uma nova política

pcpuíacional no Brasil. Não a dos que pregam a limitação da natfelidade pura

e simples, mas a da distribuição e localização planejada, bem conduzida, da

população brasileira, política a ser posta em execução com certa rapidez, de

maneira a evitar êxodos desatinados, de resultados negativos e, o que é pior, a

acusação que já se lança sobre nós de que estamos lançando as nossas popula-

ções em êxcdo sobre áreas de fronteira de países que conosco confinam, em

ação polí.ica imperialista condenável.

A presença humana na Amazônia, presença de que resultou a posse física

e o domínio político, não começou agora, mas há séculos, quando portugueses,

espanhóis, ingleses e holandeses a disputaram, vencendo os portugueses que, se-

nhores do delta do rio, por ele subiram, atingindo os afluentes, pelos quais

alcançaram Goiás, Mato Grosso e as terras espanholas do Maranon, Cassiquiari,

até ende foram os sertanistas que partiram de Belém. Os contingentes mobi-

lizados para a façanha, nos séculos XVII e XVIII, não se expressaram pondera-

veis do ponto de vista quantitativo. Os casais açorianos, chegados no século

XVIII, com os que haviam vindo nos períodos anteriores, não somavam de

maneira a permitir uma política de povoamento como sucedeu em muitos outros

pontos do Brasil nascente. A multidão indígena, que valeu na identificação da

natureza, guiou as embarcações, foi mão-de-ebra nas tentativas de empresa

£grár'a, d:u o seu sangue no processo de miscigenação incentivado pelo poder

público, essa multidão indígena é que, na aliança ou entendimento com o ádvena,

assegurou a soberania portuguesa e deu os fundamentos cconômico-culturais que

caracterizam a'nda hoje a Amazônia. A contribuição maranhense e nordestina,

ros réculos XIX e XX, representou contr buição de alto sentido, pois que foi

com ela qur se abriram novas frentes que nos levaram à incorporação do Acre

e de altos rios, até então pouco sabidos ou utilizados na façanha do extrativismo

veg-tal. O contingente estrangeiro, é de assinalar-se, nunca teve sentido. Foi

insign;ficante.

Os índ'css demográficos da Amazônia importam no reconhecimento de que

o crescimento populacional vem sendo lento, devendo preocupar quantos com-

preendem o que isso representa, inclusive para a segurança e o desenvolvimento

nacionais.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 161 - 172, 1981.



— 171 —

A política governamental visando à integração da Amazônia ao complexo

brasileiro, é tempo de recordar, também não é episódio atual. Houve, no pe-

ríodo colonial, em especial na fase do Consulado político do Marquês de Pom-

bal, programas, projetos portugueses de que resultaram a ampliação territorial

e sua primeira defesa e utilização consciente. Sob o Império, não aconteceu a

prática de providências mais atuantes, o que não pode levar-nos à conclusão

simplista de que ele ignorou a existência do extremo norte, pois que o defendeu

no episódio da abertura do rio à navegação internacional e na fixação dos li-

mites com os Estados vizinhos. Sob a República, o chamado 
"Plano 

de Defesa

da Borracha", na verdade um Plano de Estado da maior importância, ampli-

tuds, criado no Governo do Presidente Hermes da Fonseca, mas infelizmente

não tendo passado de texto legal, revelou a existência da preocupação oficial.

Mais tarde, além de medidas isoladas, criada a SPVEA, deu-se início a uma ini-

ciativa oficial que não recebeu, de imediato, a compreensão nacional. Um Plano

Qüinqüenal, então elaborado e que cobriu os mais variados aspectos da realidade

e da problemática regional, não teve andamento no Congresso Nacional. A

disciplina que o Plano impunha não encontrou acolhida entre os congressistas,

habituados a usar o orçamento da República no paternalismo político-pessoal, a

que o planejamento punha fim.

Em conferência que proferi em Manaus sobre 
"A 

Revolução de Março e a

Operação Amazônica", expus, em minúcias, as desventuras dos organismos ofi-

ciais no esforço por conduzir e executar a política governamental de coloniza-

ção e de integração. Como, posteriormente, em conferência no Conselho Téc-

nico da Confederação do Comércio, sobre o que intitulei áz 
"A 

Verdade sobre

a Conquista da Amazônia", historiei os fatos e tentei uma indicação do que a

problemática amazônica representava como parte da problemática brasileira e em

torno da qual o poder constituído faz esforços, agora sob novo estado de cons-

cencia da nação, ao enfrentá-la, dar-lhe as soluções certas, objetivas, de êxito.

Ind.quei, então, o que me parecia fundamental como proposição realística da

região como conseqüência dos inventários mais reccntes de especialistas da área.

Escievi: 
"leia-se, 

para uma consc ência exata do que a Amazônia vale e está

principiando a converter-se em realidade, os livros, em que não há páginas líricas,

ufanistas: do Coronel Darino Castro Rebelo, edição do Ministério dos Trans-

portes, intitulado 
"Transamazônica. 

Integração em Marcha"; de Armando Men-

des, 
"Viabilidade 

Econômica da Amazônia", edição do Banco da Amazônia;
"Agricultura 

nas Várzeas do Estuário do Amazonas", de Rubens Rodrigues

Lima, diretor do IAN; 
"Estradas 

para o Desenvolvimento", de Armando Men-

des; 
"Recursos 

Minerais da Amazônia", de Clara Pandolpho; 
"Da 

Habitabili-

dadD da Amazônia", de Djalma Batista; 
"O 

Problema da Colonização da Ama-

zònia", de Adriano Meneses; 
"Desenvolvimento 

de uma Economia Florestal na

Amazônia"; de Jean Dubois; 
"Notas 

sobre a F.togeografia da Amazônia Bra-

sileira", de A. Ducke e G. A. Blac; 
"A 

Conservação da Natureza e Recursos

Naturais na Amazônia Brasileira", de José Cândido de Melo Carvalho; 
"Desen-

volvimento Florestal no Vale do Amazonas", de R. Gachot, M. N. Gallant e

E. P. Mcgrath; 
"O 

Conteúdo de Fósforo de Alguns Solos da Amazônia", de

Lúcio Salgado Vieira; por fim, as considerações magníficas que, para o Simpó-

sio que a Câmara Federal promoveu recentemente, elaborou, a respeito do 
"pro-

co:so de ocupação da Amazônia", o Professor Samuel Benchimol. Frutos ma-

duros da investigação direta, de campo, esses livros, na vasta literatura de 13.396
títulos, 

inventariados nos dois volumes publicados pelo INPA e pelo IBBD, di-
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vulgam, no realismo que a marca, uma Amazônia que deve ser ocupada e uti-
lizada pelo que vai assegurar à potencialidade do Brasil".

A Amazônia está hoje na linha das atenções, das preocupações do Brasil.
Não apenas d d Brasil, mas dos outros cinco países sul-americanos que possuem
também áreas do que chamaríamos de mundo amazônico, a Bolívia, o Peru, o
Equador, a Colômbia e a Venezuela. Por ocasião de sua visita à Amazônia, o
Presidente G-túlio Vargas sugeriu a elaboração de uma política das seis nações.
Em janeiro de 1967, por ocasião do encontro denominado 

"Itamaraty 
Dois",

voltou-se ao tema. Deu-s*, então, um balanço sumário das políticas que as seis

repúblicas promoviam na mesma região. O encontro de agora, do Presidente

Ernesto Geisel com o Presidente Morales Bermudes, do Peru, pode constituir,
evid:ntem:n!e, um primeiro passo efetivo, realístico, para alcançarmos aquele
objetivo de alto sentido continental, promovido não para projetar-nos com a
intenção de supremacia, mas de entendimento harmônico, necessário, essencial,

como lição dignificadora capaz de assegurar fundamento futuro à vinculação har-

mônica das Américas.

Sinto-me profundamente feliz com essa atitude de meu país. O que escrevi
e o que afirmei em livros, conferências, entrevistas, artigos, não foi inútil. Os

homens, qu^ no passado e no presente tentaram a tese de que a Amazônia era

fundamental ao crescimento do Brasil, estavam certos.
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Contraditória e cheia de alternativas, por vezes bruscas, vinha sendo mon-

tada, desde 1616, a política colonial portuguesa na Amazônia. O deslocamento

dos portugueses para a ocupação e domínio do território que ficava a oeste do

termo de Tordesilhas, domínio que se firmara com o controle da foz do rio Ama-

zonas, a par de motivos políticos, como a expulsão dos estrangeiros que tenta-

vam ocupá-lo, levava implícitos os de natureza econômica. A unificação da

coroa portuguesa à espanhola, de:de 1580, possibilitou a infiltração. Assim,

fundada a cdade de Belém, lançaram-se os portugueses imediatamente à con-

quista de todo o vale. A primeira fase desta conquista foi marcada, quase ex-

cluslvamente, pela guerra aos holandeses, franceses, ingleses e irlandeses que

exploravam feitorias, plantadas em diversos pontos, tirando grande proveito eco-

nômico. 
1

A miragem de terras férteis induzirá a instalação da base econômica apoiada

na lavoura da cana-de-açúcar. Acresce que, nesse período, ocorre a ocupação

de Pernambuco pelos holandeses (1630-1654); o declínio do monopólio do

comérc o com o Oriente, que Portugal detinha, chega ao ponto crítico, deter-

minando a busca de novos solos para o cultivo da cana-de-açúcar e a extração

de especiarias porventura encontradas na floresta. Logo o extrativismo resultará

lucrativo. A agricultura não se desenvolverá, na Amazônia, como se esperava. 3

A referência básica encontra-se na carta ou 
"re'eção" 

de Andrés Pereira, narrativa

da fundação do Pará por Francisco Caldsira Castelo Branco, documento escrito em

1616, divulgado pelo erudito espanhol Marcos Jiménez de Ia Espada. Encontra-se a

re-r-educão do texto no 1.° vol. dos Annaes da Bibliotheca e Archivo Púbico do Pará,

Pará, Imprensa de Alfredo Augusto Silva, 1902, p. 5-8.

A introdução do negro na Amazônia foi exigida peta política de fomento à produção

de gêneros exportáveis, principalmente o açúcar. 
"O 

escravo negro quer dizer sobretudo

açúcar, algodão, ouro, gêneros que se exportam" (Caio Prado Júnior: História Econômica

do Brasil, 1961, p. 118). A metrópole portuguesa não dissimulou o interesse do tráfico

para a lavoura da cana-de-açúcar. A carta régia de 10 de setembro de 1699 trata

das obrigações contraídas petos moradores do Estado do Maranhão e Grão-Pará que

comprarem escravos da Guiné 
"que 

sem embargo de os terem pagos sejam obrigados

a lavrar cana e levá-la a fabricar aos engenhos" Annaes da Bibl. e Arch. Publ. Pará,

t. >. 1902, p. 114 e Livro Grosso do Maranhão. In: Anais da Biblioteca Nacional, v. 66,

1948, 1.* parte, p. 190). O assunto está ampliado em nosso üvro O Negro no Pará sob o

Regime da Escravidão. Rio de Janeiro, 1971.
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Concorrem para o fracassa das lavouras não só fatores ecológicos e fisiográficos

desfavoráveis, como a retomada definitiva da zona canavieira nordestina. Apenas

na região do delta a lavoura terá alguma significação, coacentrando-se na cana-

de-açúcar e no arroz. Na calha do Tocantins e na região do estreito de Óbidos,

que domina as bacias dos rios Trombetas e Nhamundá, cultiva-se o cacau.

No litoral serão exploradas pequenas salinas. Na ilha de Joanes (Marajó) se

estabelecerá o criatório, com excelentes resultados. Tcda a atividade agrícola e

pastoril ficará adstrita, por muito tempo, às proximidades de Belém. O restante

do vale será ocupado por alguns postos militares estrategicamente distribuídos,

porém mal instalados e mal providos de munições. Aos apanhadores de drogas

do sertão e aos missionários caberá a tarefa da penetração efetiva dos vastos

domínios, freqüentemente assaltados também pelas tropas de resgate de índios

com a finalidade de escravizá-los e exportá-los.

Na imensidão do território que se abria, na Amazônia, à ação dos portu-

gueses, as atividades agrárias tiveram que se limitar, porianto, ao núcleo de

Belém. Depois, pouco a pouco, estendeu-se por uma faixa de terra que lhe ficava

a leste, relativamente pequena e entrecortada por numerosos igarapés, alcan-

çando o rumo do litoral atlântico e a jusante dos pequenos rios quz vinham desa-

guar nas suas proximidades: Guamá, Capim, Acará, etc. Alcançaram também o

baixo Tocantins e a ilha de Joanes, bem como as numerosas pequenas ilhas das

redondezas, num esforço contínuo e persistente de ocupação de toda a foz do

rio-mar. Em fases sucessivas, porém mais lentas, foram realizadas as penetra-

ções dos grandes tributários do Amazonas, assim como estabelecidas as ligações

do vale do Amazonas com os territórios do Sul e do Nordeste, pela ação dos

bandeirantes e dos sertanistas.

Neste ambiente ingressará o negro africano. Marcará profundamente a sua

presença na Amazônia.

2

No Pará e Maranhão as culturas sudanesa e banto não se contrapõem. Não

há indícios de antagonismos tribais. Ao contrário, tudo parece mostrar, na ma-

nifestação exterior da cultura desses povos, tendência para a convergência e a

fusão num só grupo, solidário culturalmente, pela condição de e:cravo. Pode-se

falar de uma certa individualidade, ou de presrnça marcante, do chamado negro

mina, fânti-axânti, cujas peculiaridades culturais se conservaram mais ou menos

homogêneas até nossos dias, principalmente no Maranhão. Mas se o negro

mina pode conservar secretamente, durante séculos da escravidão e da repressão,

a solidez de sua cultura, no exterior teve de se mostrar solidário não só com

os outros grupos étnicos, mas também com os caboclos, na defesa de sua pre-
cária existência. O regime escravista não distinguia, por definição, os grupos,
étnicos que dominava.
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Esse nivelamento por baixo se revela nos pontos do tambor-de-mina:

Sô o caboquinho

Vim di mina vô pra Mina

Di Xangô

Vim di mina vô pra Mina • 8

E o espaço geográfico era comum, evanescendo-se a Mina africr.na cm

certos pontes de cabcclcs:

õ Pará, ô Pará

Minha terra é lá no Pará. *

A luta dos missionários pela emancipação do índio prova que sempre

houve interesse em escravizá-lo. A simples condição de 
"liberto" 

nunca re-

presentou, para o índ.o e por vezes para o nrgro, situação mais favorável. Ao

contrário dos escravos, os libertos estavam jogados à própria sorte. Eram

índies destriballzados e negros que, duma forma ou doutra, haviam escapado

do cativeiro. Ccncentravam-se de preferência nas cercanias das cidades e aí

formavam parccia considerável da população. Marginalizados socialmente, vi-

viam em condições lão precárias e lastimáveis que se podia dizer: 
"mais 

vale

ser escravo do que viver como vivem muitos homens livres". 5 Em 1793, as

estatística: já enumeravam os libertos como categoria especial da população de

Belém. Constituíam então 12,8% dos habitantes, representados numérica-

mente por 1.099 indivíduos, classificados conjuntamente pretos, índios c mes-

tiçcs. A cidade contava então com apenas 8.574 habitantes.

Não se pode considerar desprezível a contribuição cultural africana na

Ama:ônia. Essa contribu ção se manifesta nos folguedos populares, na culiná-

ria, no vocabulário, enfim nos vários aspectos do folclore regional. Todavia

não se pode testemunhar a sobrevivência de um culto puramente africano, pelo
menos no Pará, onde a incorporação de elementos católicos e dos chamados
"encantados" 

indígenas gerou um batuque extremamente sincretizado, moder-

nizado hoje com influência do candomblé baiano e da umbanda do Rio de

Janeiro. No Maranhão, onde a presença africana foi, numericamente, mais

ccns'deráv;l, permaneceu o culto solidamente estruturado, o vodu mantido

pe!as famosas Cosas das Minas. O vodu, com a denominação local modificada

para vodum e as variações vudum e vundum, expandiu-se naturalmente até a

Amazônia.

Certamente, a convergência dos elementos culturais, determinando a fusão

ou o sincretismo, é própria da dinâmica cultural. Todavia, fatores externos,

Coleta da Missão Folclórica Paulista em São Luís, Maranhão, 1937. Cf. Tambor-de-

mina e Tambor-de c:1oula. Org. ds Oneida Alvarenga. São Paulo, Prefeitura do Município

de São Paulo, 1948. p. 42.

Ibd. t. I, 1902, p. 34.

Wallace, Alfred Russel. Viagens pelo Amazonas e Rio Negro. Trad. de Orlando Torres.

Preí., anotada e rev. por Basllic- de Magalhães. São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1939. p. 142.
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desagregativos e de recomposição, apresentaram-se extremamente rigorosos na

região desde os primeiros tempos do domínio português. Assim, tanto a paje-
lança, herança indígena, como o batuque, contribu ção do negro, tiveram de

enf entar a ravés dos tempos a intolerância oficial e a conseqüente repressão

pol c al. Há toda uma legislação de onde se pode extrair determinações espe-

cífcas, principalmente a fJpina e a manuelina. Mas o período colonial anda

produziu, através das Ordenações do Reino, abundante documentação. Além

disso, há a legislação interna das missões e sabe-se do papel de juiz exercido

pelos missionários nesta delicada questão. Os artigos 33 e 82 do Códgo de
Posturas Municipais baixado em 1848, no Pará, proibiam essas manifestações;

provam, portanto, a continuidade da intolerância e que a sociedade oficial
continuava a exigir dispo:ições repressivas para garantir a preservação do seu
conceito do mundo e da vida.

A assistência religiosa aos escravos que entravam nas capitanias foi deter-
minada pela carta régia de 5 de março de 1697:

"Fui 
serv do ordenar, que em qualquer porto em que os ditos escravos

f zerem alguma assistência ou demora, se aplique toda a diligência moral para
serem instruídos, quanto o tempo der lugar sem prejuízo da navegação, para
que estando capazes ss possam batizar e sem que também se exponham ao

perigo de serem, ou nulamente, ou infrutuosamente batizados, ,e que havendo
Clérigos, vá um em cada navio para os ir ensinando, na viagem.. 6

Na carta régia de 16 de fevereiro de 1734 D. João anula o ato do Go-
vernador e Capitão-General do Estado do Maranhão e Grão-Pará, José da
Serra, que proibira os escravos de usarem artigos preciosos, tais como: ouro,

prata, s:da e veludos. 7 Entretanto, o que seriamente preocupou o governo
foi o uso da Língua Geral, adotada pelos próprios colonos. Na carta de 27 de
fevereiro de 1759, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Governador e Ca-

p tão-Gencral do Estado do Maranhão e Grão-Pará, informa sobre a execução

da o:d?m régia da extinção da Língua Geral e obrigatoriedade do ensino da
Língua Portuguesa. Afirma que os colonos evitavam ensinar a língua portu-
gu?sa pDrqus 

"em 
falando Português (os índios) se faziam ladinos, e em con-

seqüência desobedientes". Até os negros introduzidos da Costa da África, dz

a mesma carta, estão 
"falando 

desembaraçadamente a sobredita língua e não

compreendendo nada da Portuguesa". 8

3

O n-gro e o caboclo, solidários nas mesmas vicissitudes, nas mesmas lutas
sociais, tender am a aproximar seus deuses e a dar certa unidade aos seus ri-
tuais. Esta aproximação é visível de parte a parte. A chamada Unha de ca-

boclos e o próprio candomblé de caboclo provam a poderosa interpenetração.

Annaat da Blbl. e Arch. Publ. Pará, t. I, 1902, p. 109*10.

Ibd. t. I, 1902, p. 39.

Ibd., t. VIII, 1909, p. 39.
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Há indícios de que a pajelança cabocla, praticada na Amazônia, com expansão

para o meio norte, até o Piauí, começou a ser contaminada pelos ritos africanos

a partir mesmo dos tempos coloniais. 
9 

O catimbó nordestino, que mereceu

exaustiva pesqaica de Luís da Câmara Cascudo,10 sugere o amálgama talvez

mais ccmp!eto. O fenômeno não é apenas urbano, verificado nas grandes ci-

cades. Ganhou também os meios rurais. Na pajelança da região do Alto Cai-

rarj, por exemplo, Napoleão Figueiredo e Anaíza Vergolino e Silva registraram,

entre os 
"espíritos" 

ou 
"encantados", 

toda uma legião de orixás: V.erequete,

Oxóssi, Iansã (são sete moças e sete velhas), Xangô, Ogum, Vodunce e To-

bossi. 
11

A demonstração do remoto desencadeamento desse processo pode ser feita

através de inúmeros exemplos. Tomamos um deles, bem representativo e tal-

vez indiscutivelmente regional: a incorporação ao batuque, com o nome Tango-

do-Pará, do 
"encantado" 

da pajelança Tangurupará.

Tangurupcrá é o nome amazônico das aves pertencentes ao gênero Mo-

nasa, da família dos Bucônidas. Há várias espécies na Amazônia. A mais

vulgar é a Monasa atra, Boddaert, que tem o bico vermelho, plumagem negra

no dono e cinza no ventre. Conhecida também por tamburupará, tamburipará,

tamuripará, tcmurupará, sauni e bico-de-brasa. Ave utilíssima na cultura do

tabaco, já que costuma devorar as lagartas que atacam essa planta. Seu canto

é ouv'do com alegria pelos lavradores do fumo, Inácio Moura recolheu a lenda,

cuvida no Tocantins, em 1896:

"O 
tanguru-pará (bico-de-brasa) matou o avô do japiim (xexéu), depois do

que ficou vestido todo de negro, como sinal de luto pela sua crueza, tendo ainda

o bico tingido pelo sangue ds sua vítima. O japiim imita o canto de tod<5s~Òs

pás a os. menos o do tanguru-pará, com medo de que lhe suceda a mesma sorte

do seu infeliz ascendente". "

Ing'ês de Sousa, no seu primeiro romance, O Cacaulista, publicado em 1876,

documentou o prestígio do pássaro numa roda de samba no terreiro de uma

fazenda das cercanias de Óbidos:

"Naquela 
noite fez-se uma grande fogueira e os negros e negras dançaram

em torno dela até a meia-noite; as mulatas, porém, chamadas de casa, não to-

marrm part3 no folguedo; estavam de longe assistindo por traz da senhora; um

africano velho e cego tocava uma gaita acompanhando-se com um pequeno tam-

ber, e um crioulo dos mais saídos botava os versos que os outros repetiam em

coro.

No estudo 
"Cachaça, 

pena e maracá" publicado na revista Brasil Açucarelro 74(2):

46-55, ago. 1969, tratamos de alguns aspectos dessa convergência cultural.

10 Cascudo, Luís da Câmara. MELeagro. Depoimento e pesquisa sobre a magia branca

no Brasil. Rio de Janeiro, Agir, 1951.

11 Cf. Figueiredo, Napoleão & Silva, Analza Vergolino e. Festas de Santo e Encantados.

Belém, 1972. p. 27.

12 Moura, Inácio Batsta de. De Belém a 8. Jofto do Araguaya Valle do Tocantins. Rio

do Janeiro, Garnier, 1910. p. 165.
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Tinham os bailados duas cantigas prediletas, o Tamburu-pará e o Curocu,
cuja melodia era monótona e pouco distinta.

O crioulo cantava:

A que o coro respondia:

E o criculo:

O coro:

O crioulo:

O coro:

Esta vila já foi vila

Tamburu-pará

Tamburu-pará

Agora já é cidade

Tamburu-pará.

Como não queres que eu chore

Se de ti tenho saudade?

Tamburu-pará." 13

No batuque de Belém, durante perquisas realizadas em 1962, o casal Lea-
cock recolheu o seguinte texto:

"Graças 
a Deus, já cheguei

Olha, Tango do Pará!

Da Borbaleta, onde eu moro.

Olha, Tango do Pará!

Alguma coisa neste mundo,

Alguma coisa eu vou contar,

Olha, Tango do Pará!" "

Terceiro documento aparree no disco 
"Carimbó", 

gravado pelo Conjunto
Orlando Pereira, como originário da umbanda do Pará (discos 

"Radiolux" 
RLP

101, produzido em 1973):

Quem, quem, quem

Tango-do-pará

Como vai, como passou,

Tango-do-pará

Como vai sua família

Que a minha lá boa ficou
Tango-do-Pará.

Ò boa-noite, meu senhor

Tango-do-pará

Como é que vai, como passou
Tango-do-pará

Como é que vai sua família

Que a minha lá boa ficou
Tango-do-Pará.

13 Consultada a ediç&o de 1973 da Universidade Federal do Pará. p. 51.

uL 
Lea®ock' Seth & Leacock, Ruth. SpMts of the Daep. New York, Doubleday Natural

History Press, 1972. p. 350-1.
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Além da manutenção do verso setissilábico, chama a atenção a forma es-

trófica, uma quadra intercalada de refrão. Nota-se ainda, nos três documentos,

obtidos em diferentes épocas, a ausência do refrão entre os dois últimos versos

da quadra.

Está claro que a transformação dz Tangurupará, pássaro, evocado na len-

da indígena, ou 
"encantado" 

na pajelança cabocla, em Tango-do-pará, não é
apenas uma simpJes confusão verbal; pode exprimir também a africanizaçâo do

mesmo 
"encantado" 

da pajelança c, possivelmente, a abstração do pássaro, cuja
denominação não se modificou no mesmo ambiente, assim como não se esqueceu

a lenda, narrada por Hermenegildo a José Coutinho de Oliveira (Folclore Ama-

zônico, 1951, p. 169-72) e também ouvida, no Tocantins, por D. Antônio de
Almeida Lustcsa (Ã Margem da Visita Pastoral, Belém, s. d.) e, no baixo
Amazonas, por José Carvalho (O Matuto Cearense e o Caboclo do Pará Be-
lém, 1931).

4

Levi Hall de Moura analisou o processo da convergência, fusão e amai-

gamento dos dois ritos a partir da repressão policial.15 A tendência atual

parece indicar não mais o fenômeno do sincretismo, mas o transplante para
as tendas, searas ou cabanas paraenses dos modelos já estereotipados dos ritos
afro-brasÍIe:ros do Rio de Janeiro e da Bahia. As investigações d2 Napoleão
Figueiredo e de Anaíza Vergolino e Silva poderão indicar os prováveis rumos

que esses cultos estão tomando no Pará.

As pesquisas da Missão Folclórica Paulista, em 1937, foram realizadas

sem dficuldades, mas os terreiros estavam sob o controle da polícia. Na épo-
ca eram bem raros os babalaôs ou babalorixás que tinham coragem de se ex-

por, mas alguns já contavam com a proteção de políticos influentes em troca

ds serviços prestados. Em 1938, estimulados pelos trabalhos da Missão Foi-

c'órica Paulista e pela repercussão dos dois Congressos Afro-Brasileiros (Re-
c'fe, 1935 e Salvador, 1937), os intelectuais paraenses iniciaram a luta pela
liberdade de culto. Paulo Eleutério Filho, ex-chefe de polícia do Pará, ende-

reçcu a 14 de março de 1950 uma carta a Nunes Pereira, historiando o episó-

dio. Nesta carta," revela que exatamente no dia 16 de dezembro de 1938

um grupo de intelectuais compareceu ao palácio do governo e entregou ao en-

tão interventor federal no Pará, Dr. José Carneiro da Gama Malcher, memo-

ria! solicitando o restabelecimento dos cultos afro-brasileiros, então proibidos

pela polícia, em Belém. O interventor 
"prometeu 

ler e resolver o arrazoado,

nada fazendo, entretanto, possivelmente receoso das sanções intolerantes do

eleitorado católico ortodoxo". Somente em março de 1948 os pais-de--anto
obtiveram livres garantias da chefia de polícia, então dirigida por Paulo Eleu-

15 No artigo 
"Posição 

dos remanescentes do índio e do negro nos ritos bárbaros da

planície" publicado no suplemento literário da Folha do Norte, Bsllm, 31 da agD.
1947, p. 1-3.

16 Publicada na íntegra na revista Quilombo, Rio de Janeiro, 2(10) :4-11, jun./jul. 1950.
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tér'o Filho, um dos signatários daquele memorial. Em 1954 o antropólogo
Éd:son Carneiro obteve uma lista de apenas 42 terreiros funcionando regular-
mente em Belém e dedicados ao culto dos deuses africanos. Esse total expres-
sa contudo que, em apenas seis anos de 

"liberdade 
de culto", houve notável

desenvolvimento e, o que era assinalável, notava-se a presença crescente dos
modelos cariocas. Em janero de 1968, vinte anos após, conseguimos apurar,
na polícia de Belém, o total de 135 terreiros organizados e autorizados a fun-
conar sem constrangimentos.17 Entretanto, os arquivos de antropologia cul-
tural da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, organizados

por Napoleão Figuer:do e Anaíza Vergolino e Silva, somavam, na mesma
data, mais de duzentas casas de cultos afro-brasileiros, devidamente classifi-

cadas e fichadas.

Pela lista que obtivemos em 1968, verifica-se o início da irradiação dos
cultos para as zonas periféricas, os municípios vizinhos e os mais próximos de
Belém. Era o caso de se admitir a jurisdição da polícia central, de Belém,
sobre os terreiros loca'izados nos demais municípios. Mas fora da capital tam-
bém há indícios da prática de ritos afro-brasileiros, possivelmente dissimulados
ermo dança. O estribilho do tangurupará já citado, recolhido por Inglês de
Sousa, em Óbidos, é certamente um forte indício. Os brancos toleravam estas
danças e nunca, ao que parece, procuraram investigá-las. No geral, os regis-
tros são bastante simplórios, como o que nos deu João Hosannah de Oliveira:

"Outrora 
o rio Acará possuía lindíssimas fazendas. Os seus proprietários,

gozando de regular fortuna, reuniam as famílias vizinhas, nos dias festivos, e
entre folguedos inocentes se passava alegre o dia muitas vezes, e muitas vezes
a noite.

No terreiro limpo, assentados em bancos e cadeiras, no declinar da tarde,
os brancos contavam os fatos ou as lendas que a tradição lhes ensinara, en-

quanto os negros, nos ranchos, ao som do tambor, cantavam e dançavam, ale-

gres, satisfeitos".18

5

Entre as devoções populares que o negro assimilou do catolicismo a mais
disseminada é sem dúvida a de São Benedito, patrono de muitas freguesias,
cujas irmandades se multiplicaram por todo o Estado. Paralelamente, a irman-
dade de N. S.a do Rosário e a festa do Divino Espírito Santo, esta sempre
aliada à tradicional folia, têm grande significação para os negros amazônicos.
A irmandade de N. S.a do Rosário dos Homens Pretos foi fundada em Belém
a 9 de agosto de 1682. É dessa época a construção da primitiva ermida, de-
molida em 1752 e reconstruída no mesmo ano, com idênticas proporções e no

17 Listas inéditas.

18 Cf. Lendas e Factcs de Minha Terra. Petrópolis, Centro da Boa Imprensa, 1922, p. 47.
Narrativa de cenas da infância do autor, que nasceu no Pará em 1854 e morreu nó

Rio de Janeiro em 1923.
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mesmo lugar.19 Mais tarde foi tratada a construção da igreja desenhada por
Antônio José Landi.20 ê uma das igrejas coloniais mais interessantes de Be-

lém. Pcs ui urupemas21 nas janelas, que alguns autores traduzem como influ-

ência árabe na arquitetura portuguesa difundida na Belém colonial. Nos riscos

de igrejas deixados por Landi esse é o único exemplo. Permite-se a indagação:

t.riam negros islamizados influído nessa arquitetura? Landi faleceu em 1790

e a igreja s6 foi dada como concluída em 1849.

Ernesto Cruz assinala que os componentes da mesa da irmandade de N.

S.a di Rosário tinham as denominações de Rei, Rainha, Príncipe etc., haven-

do a coroação dos mesmos na igreja. Vemos aí traços da congada africana

que se generalizou por quase todo o país e da qual ainda há resíduos no im-

pério de São Benedito, Cemetá, no marambirê, Alenquer, e no a!uê22 de

Oriximiná. Os estatutos da irmandade determinavam que somente 03 pretes

deveriam dirigir a igreja e a confraria. Funcionam nela, ainda hoje, as irman-

dades de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e de Nossa Senhora da

Conceição. Antigamente, as duas primeiras confrarias não viv'am em boa paz.

D; pois da construção da atual igreja as desavenças chegaram ao ponto de lití-

gio. A confraria de São Benedito alegava que seus irmãos também haviam con-

tribuído para as obras do templo com dinheiro e trabalho. Os irmãos do Ro-

sário defendiam a precedência de seu sodalício, considerando hóspedes os ir-

mãos de São Benedito. E chegaram a funcionar de modo original: cada irman-

dade tomou posse de um lado da igreja do Rosário.23

A construção do edifício demorou muito tempo. Ainda em 1848 Henry

W. Bates assstia ao esforço dos negros na edificação de sua igreja:
"Encontrava 

freqüentemente uma fila de negros, caminhando pelas ruas,

cantando em coro. Cada qual levava na cabeça certa quantidade de materal

de construção: pedras, tijolos, argamassa, táboas. Vi que eram principalmente

escravos que, depois de um dia pesado de trabalho, contribuíam um pouco

para a construção da sua igreja".24

Entre as festas tradicionais do Pará, estudadas por Artur Viana, duas

eram particularmente estimadas pelos negros, libertos e escravos, a do Divino

Espírito Santo e a de São Raimundo.45 A primeira foi promovida, durante

muitos anos, pelo negro Martinho Tavares, o Mestre Martinho, célebre figura

19 Cruz, Ernesto. Igrejas de Belém. Belém, Impr. Oficial, 1953. p. 55.

20 Arquiteto bolonhês, nascido em 1708. Chegou ao Pará em 1753 e morreu em

Belém em 1790. Deixou importante obra arquitetônica no Pará.

21 Palavra indígena usada no extremo norte para designar uma espécie de peneira de

fibra vegetal para uso culinário. Por semelhança ao trançado da peneira, assim passou-se

a designar as janelas providas de grades cruzadas e muito finas.

22 Desconhecemos a origem e a formação etimológica da palavra marambirê, por vezes

também pronunciada marambirê. Quanto ao termo alué, também pronunciado aiuê, é de

origem africana, do quimbundo, Interjeição de dor ou de embevecmsnto. Na lição

de Oscar Ribas deriva de kuiuia, arder, alusão à intensidade do sentir. (Cf. 
"Elucidário"

de Uanga. Angola, 1969. p. 267)

23 Tocantins, Leandro. Santa Maria do Belém do Grlo-Pará. Rio de Janeiro, 1963.

p. 194-5.

24 Bates, Henry Walter. O Naturalista no Rio Amazonas. Trad., pref. e notas do prof.

Dr. Cândido de Melo Leitão. São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1944. p. 63 (Brasiliana, 237)

25 Cf. 
"Festas 

populares do Pará". In: Annaea da Bibl. • Arch. Publ. Pari, t. III, 1904,

p. 225-61.
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popular. Realizava-se no bairro do Umarizal, que era um bairro habitado

quase exclusivamente pelos negros. O negro liberto Leopoldino do Espírito

Santo Figueira de Andrade, o Mestre Leopoldino, foi o criador da festa de

São Rsimundo, à qual os escravos concorriam em grande quantidade. Na capital

pmense ainda é tradicional o festejo de São Sebastião, santo defensor das mo-

lésíias contagiosas, invocado nas epidemias, nas guerras e quando há escassez de

vmres. Tem :eu dia marcado para receber homenagens a 20 de janeiro, quan-
do os d?votos do soldado martirizado por Diocleciano (em Roma, a 20 de

janeiro de 288) se reúnem para cantar louvores, rezar ladainhas e participar de

um r:pasto comunal.

Embora de exclusiva iniciativa popular, a Ladainha de São Sebastião é

sclen dade eminentemente religiosa, de funda católico, em sua manifestação

exterior. Mas Sebastião tamfcém é vencedor de demandas e assim há conver-

gência de elementos dos cultos afro-brasileiros. Do ponto de vista folclórico,

o c rimonial está ligado às folias. Mas na grande cidade (Belém) foram abo-

lidos os ccrtejos de foliões e a ereção de mastros votivos. A cerimônia é pa-
trccinada pelo devoto em cumprimento de alguma graça alcançada e pode re-

petir-se durante muitos anos. Há devotos de mais de vinte anos. As chama-

das festas do sento organizadas pelas irmandades, bem como as festas de pro-
messa, de iniciativa individual, ainda são o maior acontecimento anual em

todas as comunidades do interior amazônico. Uma visão bastante ampla desse

acontecimento dá-nos Eduardo Galvão no seu ensaio Santos e Visagens, um

Estudo da Vida Religiosa de Itá.26

As sobrevivência^ africanas mais nítidas aparecem em muitas festas e foi-

guedos tradicionais na Amazônia. Entre as mais sugestivas, encontram-se o

marambirê, de Alenquer, versão local da congada, realizada anualmente num

bairro de negres, sugestivamente denominado Loanda. O aiué,2T de Oriximi-

ná, constitui um grupo de dançadores negros que de 26 de dezembro a 6 de

janeiro dançam em homenagem a São Benedito. Os negros desfilavam apre-

sentando, entre zuas fileiras, algumas figuras destacadas: o General, Mãe Ma-

ria, Mestre, Conframcstre. A dança, ou cortejo, foi registrada em documento

inédito p:lo IBGE, em 1950, num levantamento feito especialmente para a

CcmYão Nacional de Folclore em dois municípios vizinhos: Oriximiná e Faro.

Assem lhs-se ao Marambirê, de Alenquer, e pode s~r também reminiscência,

ba tant^ deformada, das antigas congadas. Isolda Maciel da Silveira ainda

pôde cbter, rrcentemente, algumas indicações dessa dança:
"As 

fileiras eram formadas de 30 pessoas aproximadamente, levando en-

tre e!as o General e Mãe Maria. O grupo andava pelas ruas tocando e can-

tando, parando sempre para dançar nas casas dos 
"mordomos" 

da festa que
ressa ocasião davam suas prendas. Poucas são as pessoas que ainda se lem-

bram dos cânticos enteados nessas ocasiões. O traje do General era 
"farda

de gala", o do Mestre ,e demais membros, fraque e cartola. A banda se com-

punha de violino, violão, cavaquinho e pandeiros".28

26 São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1955. (Brasiliana, 284)

27 Vide nota 22.

28 Cf. 
"Aspectos 

sóclo-econômicos de Oriximiná". In: Boletim do Museu Paraense

Emílio Goeldi, Antropologia, n. 30, março de 1972.
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O marabaxo do Amapá 29 está sincretizado com os cultos católicos popu-

Iarrs. Nele se inclui o jogo da pernada, de ataque e de defesa pessoal, tam-

bém conhecido na ilha d; Marajó. Esse jogo é talvez reminiscência do negrn

de Angola, lembrando a capoeira.

Do império de Cametá, que também se constituía de cortejo e da coroa-

ção do rei e da rainha negros, na festa de São Benedito, restam vagas notícias.

A festa de São Benedito, na vila de Carapajó, realiza-se no último domingo

di outubro. Notável é a predisposição dos habitantes do Tocantins para as

danças. O cronista Inácio Moura chegou a afirmar que a 
"dança 

representa,

para o habitante do Tocantins, um elemento necessário à vida: não se passa

um mês, às vezes uma semana, em que aquele povo, folgazão e alegre, não

ache motivo para organizar um baile, serão dançante ou pagode, conforme as

classes que se destinam ao folgutdo".30 São as súcias (suça ou surça, no aVo

Tocantins, norte de Goiás) e os pagodes que compõem a melhor parte dos

bailes populares, associados ou não às festas do santo. No baixo Tocantins,

ermo no baixo Amazonas, há quase sempre ao lado das igrejas uma rústica

construção, espécie de galpão, para as danças, a ramada,X1 onde se dão as

mãos de samba."

Inácio Moura:

"Há 
nas festas de Cametá ainda restos e vestígios do barbarismo africano

e indígena. Em uma solenidade religiosa, a de S. Tomé, levava-se a imagem

do santo à igreja, ao toque de um tamborim c flautim. A imagem de Nosca

Senhora do Rosário era, até bem pouco tempo, conduzida ao templo atraz de

um bando de mulatas, que cantavam e dançavam em frente da imagem. O

Espírito Santo é festejado em forma de uma pomba pousada sobrs uma gran-

de coroa de prata ou de ouro. S. Benedito também tem um tambor e versos

cantados em frente da imagem, e quase todas as festas têm uma bandeira para

o sru distintivo. Há em tudo isso visivelmente uma fonte histórica digna de

estudo, e cuja narração não nos deve envergonhar, porque todos os povos têm

ainda ou já tiveram solenidades semelhantes".as

Napoleão Figueiredo e Anaíza Vergolino e Silva recolheram os restos dos

pertences de uma dessas festas do Divino Espírito Santo, a coroa e o cetro

no alto Cairari. A festa, que descrevem sumariamente,34 desapareceu da região,

20 Primeiras referências no volume Itarãna de Jorge Huriey (Separata do v. IX da Re-

vista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Belém, 1934). Nunes Pereira ampliou

consideravelmsnte as informações sobre o assunto no volume O Sshiré e o Marabaíxs.

Rio de Janeiro, Empr. Gráf. Ouvidor, 1Ô55.

30 Moura, Inácio Batista de. Opus cit. p. 91.

31 Em geral coberto de palha, sem paredes e o chão de terra batida.

32 MSo da samba, batuque de samba. Ao iniciar a festa, a tol a toca várias mãos de

samba em homenagem aos juizes e mordomos.{Cf. Eduardo Galvão. Opus cit, p. 199)

33 Moura, Inácio Batista de. Opus cit. p. 61.

34 Opus clL Cap. 
"As 

festas", p. 15-9.
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por morto dos antigos devotos e, em particular, devido à influência da Igreja
Pentecostal da Vila Erlim e de suas congregações. Mas ainda observaram ladai-
nhas e novenas, seguidas de festa dançante:

"Após 
a ladainha é servido café ou chocolate de cajutim (bebida feita com

a amêndoa do fruto do cajueiro, torrada, pilada e fervida com água e açúcar,
sendo servido morno) e na maioria das vezes é 

"armado 
um bangüê" (violão,

cavaquinho, flauta, banjo, colheres de alumínio e pandeiro, este feito de latas
onde são fixadas tampas de cerveja ou guaraná). A música é sempre executada
de 

"enversada" 
ou seja, composições musicais com versos de improviso".35

No alto Cairari, São Benedito goza também de grande prestígio. As festi-
vidades são realizadas sob a forma de 

"visita". 
Não obedecem a datas fixadas

por calendário litúrgico. Ocorrem mais ou menos desordenadamente.

Já na região bragantina, na cidade de Bragança e na vila de Quatipuru, as
festividades em homenagem a São Benedito ocorrem entre 18 e 26 de dezembro
e na verdade ofuscam as comemorações natalinas. Aí se encontra outra remi-
niscência dos tempos da escravidão, na marujada,38 em que ocorre, como dan-

ça característica, o retumbão, variedade local do samba-de-roda. Armando Bor-
dalo da Silva realizou pesquisas no assunto e Luís da Câmara Cascudo identi-
ficcu, na batida do pé, espécie de vênia com que o dançarino escolhe o subs-
titu;o. característico de certas danças na Guiné portuguesa.37 A irmandade de
São Benedito existe era Bragança desde 3 de setembro de 1798.

A lúdica africana, trazida pelo negro escravo, nutriu intensamente o foi-
clore regional. Foi o negro que deu ao caboclo amazônico, tido como taciturno
e pouco expansivo, a vivacidade de alguns motivos coreográficos e musicais.
Pode-se mesmo afirmar que a base da lúdica amazônica é essencialmente afri-
cana. Obs:rvaram Spix e Martius, nos idos de 1820, essa predisposição dos ne-

gros e dos mulatos paraenses:
"Os 

mulatos são os mesmos também aqui; é a mesma gente facilmente

exc'tável, exuberante, pronta para qualquer partida, sem sossego, visando a
efeitos espalhafatosos. Para a música, o jogo e a dança, está o mulato sempre

disposto, e agita-se insaciável, nos prazeres, com a mesma leviandade dos seus

congêneres do sul, aos sons monótonos, sussurrantes, do violão, no lascivo lun-

du ou no desenfreado batuque".88

O boi-bumbá amazônico é indiscutivelmente um patrimônio cultural do

negro e foi elaborado tal como o bumba-meu-boi, no tempo da escravidão.

Nele podem-se identificar remotas origens ibéricas (boef-graf, touradas, autos

e/cu farsas medievais), algo talvez do totemismo egípcio e hindu, possivelmen-
to uma reprodução burlesca do dragão chinês, de origem mais remota e obs-

cura ainda, mas é indiscutivelmente criação do negro e primitivamente foi um

protesto contra a escravidão: farsa popular antiescravista.

Da mesma forma, vindos dos tempos da escravidão: o carimbo, a maru-

jada e o retumbão, o lundum e o samba, o bangüê e o siriá, o marambirê e o

marabaxo, o iaué e tantos outros folguedos típicos e tradicionais na Amazônia.

35 Ibd. p. 17.

36 — 37 Vide respectivos verbetes no Dicloná:Io do Fotelore Brasileiro. 3 ed 2o v
p. 543-4 e 760-1.

38 Cf. Viagem pelo Brasil, 1817-1820. São Paulo, Melhoramentos, 1962. 3.® v. o- 22.
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I — ESTADO DO GRAO-PARÁ-MARANHAO

Se quiséssemos abranger num relance o que representava, meados do sé-

culo XVIII, em termos de progresso material, o Estado do Grão-Pará-Maranhão,

tendo em vista sobretudo o que se refere à Amazônia propriamente dita, assim

resumiríamos as informações existentes.

Compunha-se o Estado dj Maranhão e Grão-Pará — essa a denominação

anterirr à era pombalina 
—, até metade do século XVIII, de sete capitanias.

Três de EI-Rei: Piauí, Maranhão e Pará; quatro de donatários: Cumã, Caetê,

Cametá e Jcanes (ilha de Marajó).

Além de duas cidades: Santa Maria de Belém e São Luís do Maranhão,

sedes d: bispado, havia mais sete vilas: Vigia (Pará), Icatu (Maranhão), Mo-

cha (Piauí), pertencentes à Coroa; mais quatro de donatários: Tapuitapera

(Alcântara), na Capitania de Cumã, Caetê, Cametá e Marajó ou Joanes, esta

nominal...

Havia mais cs seguintes lugares, freguesias dependentes dos bispos e que

possuíam, como as vilas, juizes ordinários: Gurupá e São José do Macapá

(1751), no Pará; Mearim, Parnaíba e Aldeias Altas, no Maranhão; Pamaguá,

Gu-gueia, Sorubim e Piracuruca, no Piauí.

Quando em 1744, havendo descido de Quito, Amazonas abaixo, chegou

La Condamine a Belém do Pará, 
"parecia-lhe 

como se o tivessem transportado

para a Europa, vendo-se numa cidade grande, com ruas regulares, casas alegres,

construídas de pedra, tanto cantaria, como alvenaria, e magníficas igrejas".1

Ao malsinado predecessor de Mendonça Furtado, ficou a cidade de Be'ém

(6.574 moradores, por esse tempo) d:vendo boa parte do 
"lustre 

e esplendor

em que hoje se acha" — escreve o Padre José de Morais. A 3-V-I748 se Ian-

çava, com efeito, a primeira pedra de sua notável catedral. E a 
"boa 

casa da

Câmara", com cadeia por baixo, era resultado das 
"diligências 

e atvidade do

Governador e Capitão-General Francisco Pedro Gurjão e do Ouvidor-Geral

Luís José Freire".8

Nos vinte e cinco anos, que precederam à administração de Francisco Xa-

vier de Mendonça Furtado, excetuada breve interinidade de Antônio Duarte de

Cf. R. Galanti, História do Brasil, III, § 118.

Memórias para a História do Extinto Estado do Maranh&o. 
"Relação" 

de G. da Fon-

soca, II, p. 267-416.

An. Bib!. Nac. Rio de Janeiro, 101: 187-204, 1981.



~ 190 —

Barros (1736-1737), governaram o Estado os cinco seguintes Capitães-Gcn^rais,

dignos todos da atenção dos historiadores: João da Maia da Gama (1722-1728),
Alexandre de Sousa Freire (1728-1732), José da Serra (1732-1736), João de
Abreu Castelo Branco (1737-1747) e Francisco Pedro de Mendonça Gurjão

(1747-1751).

Seria do maior interesse expor a situação econômica da Capitania do Pará,

onde a vida era baratíssima e a movimentação comercial superava de muito os

baixíssimos índices populacionais. Mas isto nos desviaria da diretriz traçada para
esta conferência, em que examinaremos sobretudo o problema missionário. Não

haveria explicação para o progresso da região, sem a conversão dos indígenas.

A maioria da população sujeita ao governo de Portugal era, efetivamente,

constituída pelos índios convertidos. Valendo-nos de números e-porádlcos e quase
sempre de épocas pouco posteriores, podemos calcular aprox!mativamenfe em

30.000 os índios aldeados, que, por sua vez, deviam representar os três quintos
de todos os vassalos de Sua Majestade Fidelíssima na Amazônia.

Com tão reduzida população se mantinha o domínio português ne*sa vas-

tíssima bacia hidrográfica equatorial. Favorecer cuidadosamente o crescimento

demográfico, seja mediante a migração de colonos portugueses, seja oelo flores-

cimento dessas aldeias, eis o primeiro item de qualquer programa de d~senvo1-

vimtnto da Amazônia. De certo modo o fator precípuo e fundamental consistia

no aumento da população indígena incorporada ao império português.

Sem índios e 
"muitos 

índios" — 
já o dissera Antônio Vieira — nada se

lograria para a formação e defesa do país. Eles os que labutavam na lavoura, ra

colheita das 
"drogas" 

do sertão, na criação do gado. ra pesca, na fabricarão do

sal, os que entretinham todo o sistema da navegação interna, como infatigáve»s

remeiros e expertos 
"jacumaíbas" 

ao leme das embarcações. Sem eles, es*ar:a

paralisado o Grão-Pará.

Toda a vida econômica girava em torno da existência dos a1deamen*os cris-

tãos, onde se concentrava a 
"mão-de-obra 

paga", ou dependia do braço escravo,

prevalentemente aborígine.

2 — O QUE ALI OUTRORA EXISTIU

Mas não teríamos impressão completa dessa Amazônia que assim entrava

na era pombalina, sem que se amplie o quadro, desbordando a sua moMura s:m-

plesmente administrativa ou político-militar. Para o desenvolvimento da civiliza-

ção nessa imensa área selvagem, qual foi, para os reis de Portugal, o meio que

lhes pareceu primordial?
"E 

porque o meio principal — declara, a 1 de abril de 1680, o Príncipe Re-

gente Dom Pedro — é dilatar a pregação do Santo Evangelho e procurar trazer

ao grêmio da Igreja aquela dilatada gentilidade (cuja conversão Deus N. S.

encarregou aos Senhores Reis destes Reinos e cujo zelo devo e desejo imitar)

e muitas nações daquele Estado estão em partes mui remotas, vivendo nas trevas

da ignorância e dificultosamente se podem ou se persuadirão a descer para a vizi-

nhança dos Portugueses —, 
para que ainda no interior do sertão não lhes falte o
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pasto espiritual, hei por b.m e cncomendo muito, rogo e encarrego aos ditos reli•
giosos da Companhia de Jesus penetrem, quanto possível, aos ditos sertões e ia-
ça n nel s as nsidêncas necessárias, convenientes, levantando igrejas para culti-
varem os ditos Índios na fé e os conservarem nela.

E para que vivam com a decência cristã e deixem seus bárbaros costumes,
lhes cnccmendo também que os exortem e industriem a cultivar as terras, con-
forme a fecunddade e capacidade delas, e a se aproveitarem das drogas e frutos,

que relas prcduz e lhes oferece a natúrrza e para as conduzirem e comutarem
com cs Portugueses, pela fácil dade que para isso têm em razão dos rios.

Com que,, além da utilidade e:piritual e temporal dos mesmos Índios, po-
derá crescer o comércio naquele Estado, com grande conveniência dos mora-

dores, tendo en;re outras a de, por este modo, se servirem dos Índios mais re-

motes e escusarem o trabalho e despesa das navegações, que até agora faziam,

a bjfcar estas me mas drogas e frutos agrestes e incultos a partes muito distan-

les. E, por cs'e meio, conservarão os Índios mais vizinhos nas aldeias, valendo-se

detes para o serviço das suas lavouras, sem se con:umirem como até agora nas

ditas viagens."3

Não sabemos, ao ler páginas como esta, o que mais deveríamos admirar.

Se a sabedoria da visão política, se o sentido humanitário, inspirado pelo mais

profundo espírito cristão.

As populações indígenas, cujos dirritos à liberdade, ao desfrute das riquezas

n?tura*s e à prsse da terra lhes é expressamente reconhecido ne:se documento, e

na H de igual da*a relativa especialmente à liberdade dos índios,4 não são apenas

a 
"nrssa 

de manebra" ou a 
"mão-ds-obra 

requisitável", entregues à exploração

da ccb'ça dos conquistadores... Nem muito menos as feras antropomórficas de

oue a f rro e fogo, se deverão deslnfestar os territórios conquistados pela raça

superior!

Srbemos infelizmente que tais princípios foram, na prática, tergiversados a

cada passo 
— como sucede ainda em nossos dias! —, mas ao menos houve o es-

forço sincero para levá-los às suas conseqüências concretas... Qual era nos

m:ados do século XVIII o panorama da obra missionária na Amazônia?

Prrcedidos pelos franciscanos da Província de Santo Antônio, os primeiros

a crcetar (em escala reduzida) a catequese no Pará (1617), haviam os jesuítas

inaugurado a'i. com Antônio Vieira em 1653, e por ordem do monarca da res-

taur^cão, a sua intensa e contrastada batalha apostólica.

Recmhecendo serem minguadas as suas forças para a execução do alto e

vasto pregrorra que lhes traçava o Regente em 1680, solicitaram espontanra-

mente a divisão da tarefa com as demais ordens religosas. Em 1693 se pro-

c:d:u a es~a rrpartção territorial. Inúmeras aldeias por eles catequ zadas às mar-

gens e nos afluentes do Amazonas e suas ilhas foram entreeues nesa ocas"ão

acs franciscanos da Piedade, de Santo Antônio, aos mercedários e uma aos car-

Livro Grosso do Maranhão, ABNRJ, v. 66, p. 53-4. Atualizamos ortografia e pontua-

ção. Aí tem Marccs Carneiro da Mendonça o Regimento das Missões, que reptava 3era-

f.m leite a publicar (A AMAZÔNIA NA ERA POMBALINA ou AANEP, Rio de Janeiro,

1933-1964, 3.° v., p. 933). Publica-o, aliás, S. Leite na sua forma já modificada em

1686, em HCJ3, IV, p. 369-75.

Melo Morais, História dos Jesuítas, II, p. <94-6; Livro Grosso, toe. cit., p. 57-9.
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melitas, a primeira que tiveram no rio Negro. A todos estes se agregaram, oo

século seguinte, os franciscanos da Conceição.

Mas será preciso sintetizar. E nada melhor para isso, que oferecer o qua-

dro missionário, tal cemo existia ao desembarcar na Amazônia aquele que teve...

a 
"glória" 

de o reduzir a destroços: Francisco Xavier de Mendonça Furtado.

Para melhor identificação dos lugares, além do orago, daremos, entre pa-

rênteses, os nomej que, entre 1756 e 1759, receberam as aldeias, que este erigiu,

algumas em lugares, a maioria em vilas. Os primeiros 
"municípios 

fantasmas',

que teve a região!

Incluiremos, entre as 
"aldeias 

do padroado real regidas pelos jesuítas, as

que eram reservadas por lei para a manutenção de seus estabelecimentos de en-

sino, e as fazendas em que viviam, como assalariados estáveis, razoável numero

de indígenas. Todas elas foram niveladas pelo governador...

Aldeias dos jesuítas

Na 
"costa-mar":

1) Caaetê (Bragança). S. João Batista. A princípio no Gurupi.

2) Maracanã (Cintra). S. Miguel. Hoje novamente Maracana

3) Curuçá ou Cruçâ (V. Nova de El-Rei) . E. Santo. (AANEP, 485-413)

Fazenda (AÀNEP, 270).

4) São Caetano (Odivelas). Fazenda. (AANEP, 487)

Junto à Vigia:

5) Marnaiacu (N. S.' do Porto Salvo). 
• Fazenda.

6) Cabu ou Caabi 1 
Cojares t S.a dos Remédios. Fazendas.

7) Tabapará I

8) Gibiré ou Gebrié (Barcarena). S. Francisco X. Fazenda. (AANEP,

487).

9) Sumaúma (Bejc). São Miguel (AANEP, 294).

10) Mortigura (V. Nova do Conde). S. João Batista. (AANEP, 273, 340).

Nas 
"baías 

de dentro":

11) Araficu ou Bocas (Oeiras). N. S.* da Assunção.

12) Guaricuru cu Aricuru (Melgaço). São Miguel.

13) Arucará (Portei). N. S.* da Luz.

No rio Xingu:

14) Itacuruçá (Veiros). S. João Batista.

15) Piraguiri ou Piraviri (Pombal). S. João Batista.

16) Aricará (Sousel). São Francisco Xavier.

Curuçá, 
"na 

Vigia da Ilha do Marajó", diz a nota em AANEP, 485; No mapa da lua?

Corpo Salvo, é como se lê em AANEP, 1184.

Por erro, provavelmente, de leitura, aparece ©m AANEP, 1041, como Pelaria.
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No rio Tapajós:

17) Tapajós (Santarém). N. S.* da Conceição. (AANEP, 294)

18) Bourari (Alter do Chão). N. S.* da Saúde.

19) Cumaru ou Arapiuns (Vila Franca). N. S.' da Assunção. 8

20) Santo Inácio ou Tupinambaranas (Vilaboim).

21) São José ou Matapus (Pinhel).

No rio Madeirai

22) Abacaxis (Serpa). Santa Cruz. Transferida para outro local. Hoje Ita-

qua.iara. {AANEP, 457).

23) Trocano (Borba Nova). S. Antônio.

No rio Javari:

24) S. Francisco Xavier (Vila Nova de São José). Fundada em 1752. Ex-

t.nta, pouco depois da expulsão dos jesuítas. Esteve destinada a ca-

pitai. (A AN tf, 625-655-805)

Aldeias dos franciscanos de S. Antônio

Na ilha de Marajó:

1) N. S' da Conceição de Arvão (Salvaterra).

2) São José de Arvão (Mondim).

3) Marnanajes (Scure). Menino Deus.

4) Joanes ou Sacacas9 (Monforte). N. S." do Rosário. Hoje de novo

Joanes.

5) Anajatuba (Chaves).

6) Caju-una (Parada). Sant'Ana.

Ilha Caviana:

7) Caviana (Rebordeto).

No rio Amazonas:

8) Paru (Almeirim). N. S.* da Conceição.

9) Urubuquara (Outeiro). N. S.* da Graça. Hoje Prainha.

Outra aldeia do Cumaru existia no rio Negro. Esta última é que recebeu o nome de

Poiares, e não Cumaru do rio Tapajós, como quer AANEP, 623.

A propósito dessa aldeia, queixa-se o anotador de AANEP (Ibld., p. 975) de que

S. Leite nao fornece sua localização; diz que lhe parece identificar ele os Sacacas aos

Paucacás! E cita a HCJB, Ml, p. 245. Não leu a página seguinte, 24S, onde essa aldeia

doa Sacacas noa aparece como sendo a Aldeia de Joanes.
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Aldeias dos franciscanos da Piedade

No r'o Tocantins:

1) Parejó (Azevedo, junto a Cametâ). S. João Batista.

No rio Amazonas:

2) Maríocaí (Gurupá). S. Antônio.
3) Arapijó (Carrazedo). S. José.
4) Caviará (Vilarinho do Monte). Santa Cruz.
5) Ma:uru (Porto de Más). São Brás.
6) Pauxs (Óbidos). Sant'Ana.

7) JamÍKdá(Faro). São João Batista. (AANEP 977)
8) Curuamamena (Arcozelo). S. Bárbara. Extinta (1757)
9) Sorubiú (Alenquer). S. Antôn.o. (AANEP, 977)

10) Gurupa.uba (Monte Alegre). S. Francisco ds Assis.

Aldeias dos franciscanos da Conceição

Na ilha de Marajó:

1) Mangabeircs (Ponta de Pedras). N. S.' da Conceição.
2) Caiá (Monsarás). S. Francisco Xavier. (AANEP, 296)
3) Guaanases (Vilar). S. Francisco de Assis.
4) N. S." da Conceição (Condeixa).

No rio Amazonas:

5) Jari (Fragoso). Extinta.

6) To^ré (Arrciclos). N. S.a do Rosário. (AANEP, 297")
7) Aramccu (Espcsende). N. S." da Conceição. 10 

(AANEP, 297)

Aldeias dos Mercedários

No no Gurupi:

1) Gurupi (Serzedelo). São José.

No rio Amazonas:

2) Anibá (Soutelo). Hoje ítapiranga.

3) Saracá (Silves) 
11

«!.«JhIL.Car!a 
dà6, 11"XI"1752- estas duas últimas aldeias nos aparecem ccmo Tubarè cGuarlmoçu (ou Mocu)... Estaria assim no 

"original"?

com Alguma*dúvida^"0'38 
àS ald£'as d0S mercedários- Apresentamos o quadro acima
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Aldeias dos Carmelitas

No rio Negro:

1) Jaú ou Torumás (Airão). Santo Elias.

2) Corijaí cu Pedreira (Moura). Santa Rita. Hoje liarendaua.

3) Aracari (Carvoeiro). Santo Alberto.

4) Cumaru (Poiares). Santo Ângelo. Extinta.

5) Mariuá (Barcelos). Santo Eliseu. 18

6) Camará ou Caboquena (Moreira). N. S.* do Carmo.

7) Bararuá (Tomar). Santa Rosa.

8) Dari (Lamalonga). São José. Extinta.

No rio Solimões:

9) Coari (Alvelos) . Sant'Ana. Hoje de novo Coari.

10) Tefé (Ega). Santa Teresa. Hoje novamente Tefé.

11) Ca:cará <u Umaná (Alvarães). N. S." do Rosário. Extinta.

12) Paraguari cu Manaroá (Nogueira). S. Maria Madalena de Pazz:. .

13) Taraquatiba (Fonte Boa). N. S.* de Guadalupe.

14) Maturá (Castro de Avelãs). S. Cristóvão. Hoje Amataurá. 13

15) São Paulo (Olivença). Com esta se fundiu a de São Pedro, que subsistia

ainda até 1751, pelo menos.

Aí temos 68 lugares, habitados por neófitos das mais variadas tribos ama-

zônicas. E não incluímos as aldeias do Maranhão. De lado igualmente ficam

as fazendas de outros religiosos, onde trabalhavam assalariados indígenas e que

pedem ter dado origem a núcleos civilizados atuais.

De algumas encontramos menção expressa de terem sido extintas. De ou-

iras, temos as melhores razões para crer que desapareceram, tendo sido alguns

desses lugares (topografxamente muito bem escolhidos) repovoados mais tarde.

De muitas outras, seus mmes, que aparecem teimosamente nos mapas, é quase

tudo quanto sobrevive do que ali outrora existiu.

3 — A GUERRA AOS REGULARES...

No intuito de incorporar à Fé e ao Império as populações selvagens do Grão-

Pará e Maranhão, haviam criado os monarcas lusitanos, desde D. João IV até

D. Jcão V, mediante leis, alvarás e ordens régias, sobretudo pelo Regimento das

12 Mariuá como aldeia cristã ou do Padroado Real, fundou-a (1729) Frei Matias de

Sáo Boavontura. J. Morais, HCJPM. Falseia, pois, a história, a neta de p. 322!

13 Quer o anotador que Maturá seja Porto de Mós (AANEP, 1004). Confunde Maturá

con Mituru, aldeia dos franciscanos da Piedade. Não leu AANEP, 1181, onde se diz que
'Maiuiá... 

atualmente se chama lugar de Castro ás Avelãs".
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Missões, os múltiplos 
"caos", 

de que fala Francisco Xavier de Mendonça Fur-
t£do. (AANEP, 1170) Para reduzir tais caos à ordem, escolhera expressamente
D. Jcsé I o 

"longo 
tirocínio" de um capitão-tenente de última promoção e 

"fa-

zendeira" endividado... Seu maior título para a titânica empresa era ser, 
"por

natureza e por ditames"," irmão do avassaiante Secretário de Estado Sebastião
José de Carvalho e Melo.

Para tão surpreendente nomeação, a iniciativa formal fora sem dúvida in-
teiramente do ministro, cabendo ao soberano tão-somente a execução material de
«por ao decreto a régia assinatura. Nada mais era preciso, todavia, para trans-
formá-lo no cavaleiro andante, armado de ponto em branco, de uma causa, que
empolgara o espírito do futuro Marquês de Pombal e para cujo triunfo empe-
charia este sua vontade de ferro.

E que causa era esta? A implantação em Portugal e seus domínios de um
novo sistema de governo, inspirado nas idéias de um retardatário absolutismo,
eivado, para maior dano, de regalismo jansenista e laivos filosóficos do século.

Suas idé as poli icas, esparsas na Dedução cronológica e analítica, se apro-
ximam extraordinariamente dos princípios adotados pelo 

"despotismo 
esclare-

fi-io". No rei, cujo mandato procede diretamente de Deus, se concentram tota-

litariamente todos os poderes. Tudo quanto se opõe a uma tal concepção deve
ser destruído. 15

Aos jesuítas, que professam a teoria da origem democrática do pod^r, vota
um ódio de morte. A inquisição, converte-a em trbunal régio, ao serviço ex-
clusivo do Estado. Com a Real Mesa Censória (1765), usurpa à Igreja o dire"to
de fiscalizar doutrinas. Restabelece o placeí e dele abusa. Rompe relações com
o Papa. Sugere a Pereira de Figueiredo a Tentativa teológica. Reduz privilégos
e refa'ias eclesásticas. Persegue o clero independente. Confisca bens da Igreja.
Escraviza a justiça. Suprime o direito de representação. Isola o trono do con-
tato c^m o povo. Aniquila a nobreza. Aterroriza a nação. No fomento, em

feral desastrado, ao comércio e à indústria, recorre ao mais desbragado prote-
cionismo intervencionista.

Com semelhante mentalidade, não lhe rra possível compreender sequer o
cará c peculiar da organização missionária. Não tolera o poverno temooral dos
catequistas sebre os neófitos, provindos embora do mais ínfimo estágio da civi-
lização. e expostos por isso mrsmo à exploração desapiedada da cup'dez euro-

pé a. Nem tampouco admite a autonomia, no campo esoiritual. desses missio-
nários em relação à juriedição ordinária dos bispos, reduzidos, aliás, também eles
a mandatários da Coroa.

Para ele e seu agente fraterno na Amazônia, o que ali existia e devia ser
urgentemente d~s*ruído era o fato inadmissível de 

"uma 
Içreia na Iereia e dc

um Estado no Estado". O pluralismo tinha que ser unificado. Tais setores auto-

nomos. absorvidos p~lo Estado todo-podero~o. Era a ordem no caos, como a

concebia o pr'mari-mo petulante de Francisco Xav'er de Mendonça Furtado.

O qu-i espanca é haver, amda hoje, quem pense como ele! (AANEP, 9)

Dentro desses pontos de vista, fora assentado, ainda em Lisboa, em suas

linhas gerais, um plano secreto, que, pouco a pouco, se irá concretizando e ex-

pandindo. como nos revpja a correspondência de ambos os 
"luminares" 

da poK-
tica Iu:o-brasileira do século XVIII. E, de certo momento em diante, vai sendo

14 Carta de Sebastião José a Francisco Xavier. AANEP, p. 386.
15 Antônio Q. Matoso. História de Portugal. Lisboa, 1939. II, p. 183 7.
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inexoravelmente aplicado. Em holocausto ao progresso, reclamado pela época,

os frades terão qu~ desaparecer. Ê a 
"guerra 

aos regulares"!

D-sds 1751, sugerira Francisco Xavier de Mendonça Furtado o expediente

de se irem desterrando 
"debaixo 

de algum pretexto alguns destes padres de todas

as Religiões''. (AANEP, 147) E os pretextos são inventados e convertidos em

acusações altissonantes, remetidas para a Corte. Surge a carta régia de 3-III-

1755. Expulsos do Grão-Pará, seguem para o reino os jesuítas Antônio José,

Roque Hundcrtpfundt e Teodoro da Cruz. No ano seguinte, são banidos Aleixo

Antônio e Manuel Ribeiro. Em 1757, consolidado o poder ministerial de Sebas-

tião José, o próprio governador é quem decreta, em nome do rei, o banimento

de quinze jesuítas, e cerca de quarenta franciscanos da Província da Piedade.

Apenas para dois jesuítas, os missionários do Javari, vem ordem do Mi-

nistro Tomé Joaquim da Costa Corte Real, que sejam enviados para o reino.

A carta de l-VII-1757, responde à de Francisco Xavier de Mendonça Furtado

a Sebastião José, de 12-X-1756. {AANEP, 933) 18 Do desterro se livra, pere-

cendo em agosto, na ilha de Marajó, o P.e Luís Gomes. A 28 de novembro, em

uma nau de guerra, que fazia vela para o Tejo seguia o grupo dos jesuítas do

Pará.

Na Biblioteca de Évora se guarda o autógrafo de Lourenço Kaulen: 
"Rela-

ção das coisas notáveis de nossa viagem do desterro do Pará para Lisboa, a

qual fizemos dez religiosos da Companhia: o P* Domingos Antônio, reitor do

Colégio do Pará; Luís Álvares; Manuel Afonso; Manuel dos Santos; Joaquim de

Carvalho; Antônio Meisterburg; Lourenço Kaulen; João Daniel; Joaquim de

Barros; Anselmo Eckart; e alguns mais religiosos de São Francisco, na nau cha-

mada 
'Nossa 

Senhora de Atalaia'". 17

D; São Luís do Maranhão, inícioi de dezembro, zarpava outra nau, levarão

para o exílio mais cinco jesuítas, o Visitador e Vice-Provincial Francisco de To-

ledo, paulista, o Reitor do Colégio de Nossa Senhora da Luz, José da Rocha,

maranhense, e os Padres Luís de Oliveira, Antônio Moreira e Davi Fay. Deviam

ter ido nela também franciscanos.

Antes de irem acabar em São Julião da Barra, o primeiro destino que tive-

ram esses quinze jesuítas vem indicado num documento anexo a uma carta de

1758, enviada pelo Secretário da Marinha e Ultramar a Francisco Xavier de Men-

dcnça Furtado, estampado em A Amazônia na Era Pombalina (1176-1177). ê

claro que a recomendação de Tomé Joaquim da Costa Corte Real ao Superior

da 
"residência 

de Paris", a que aí se alude, se destinava ao da residência jesuítica

na humilde localidade de Roriz, Concelho de Santo Tirso!

A 20-X-1757, já depois de notificado de seu banimento (AANEP, 1056-

1057), escreve o P.a Francisco de Toledo uma extensa carta ao governador, mos-

trando a improcedência de suas acusações, que serviam de pretexto para o exter-

mínio dos padres. Sobretudo a de que haviam retirado das aldeias o que não

lhes pertencia. 
18 Delas transcreve um trecho a História da Companhia de Jesus

no Brasil, t. VII, p. 352.

16 J. Cortesáo. ALEXANDRE DE GUSMÃO E O TRATADO DE MADRiD, V pte. Rio de

Janeiro, 1964, p. 312-3.

17 Bibl. de Évora, cod. CXV, 2 — 14, n.° 15, f. 122 e sgs. S. Leite, HCJB, VIII, p. 311.

18 S. Leite. HCJB, IX, p. 160-1.
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"Exmo. 
Snr. Estamos todos prontos a irmos todos os mandados por V.

Excia. para o nosso desterro com muito gosto e conformidade, por termos mais

isso que oferece a Jesus Cristo (a quem ao menos eu, tenho muito ofendido em

minha vida); principalmente por nesta parte irmos todos, quanto eu entendo,

inocentes." Junto ao libelo do algoz, pede a imparcialidade histórica que se apre-

sente a defesa das vítimas...

Esta carta e a que publica Alberto Lamego, no livro III de A Terra Goitacá,
são parte daqueles documentos, a que se refere Artur César Ferreira Reis, es-
crevendo a Marcos Carneiro de Mendonça: 

"É 
necessário... que a Companhia

divulgie a sua documentação. Então teremos a verdade..(AANEP, 13-14)

Esses documentos serão todos um dia publicados nos últimos tomos da coleção
Morumenta Brasiliae. Não tem razão quem se queixa de que cs arquivos da

Companhia são inacessíveis {AANEP, 657), sobretudo se recusa aproveitar até
aquilo que já foi dado à luz!

Na frota, em que se retira para o reino Francisco Xavier de Mendonça Fur-
tado e que levanta ferros na baía de Guajara a 4-I1I-1759, seguem para o exílio
mais dois jesuítas, o P.e José de Morais, autor da História da Companhia de
Jesus na Província do Maranhão, e o ex-quase-confessor de S. Excias., o decré-

pxto P.e José da Gama. Levou-o Sua Exca., imaginando resguardá-lo assim
contra eventuais represálias por parte de seus irmãos de hábito. Não logrou, con-
tudo, p:otegê-Io de um futuro apologista da 

"era 
pombalina", que entre os do-

cumentos dessa época inseriu um de 1730, altamente comprometedor, para o
velho fidaJgo pertencente à Companhia de Jesus, sobre o uso que fez das 

"pe-

cintas do Trocamo". (AANEP, 889)

Entrementes, a 3-IX-1759, aparecia a Lei que, proscrevendo os 
"regulares

da Companhia denominada d; Jesus", os desnaturalizava e bania de Portugal e
seus domínios. Havia intenção ne:sa data: relacionar a prescrição com o"atentado 

régio", ocorrido exatamente um ano antes. O documento é vincada-
mente pombalino. Seu estilo apoplético apresenta travação tão cerrada, que nem
o Sr. T. Lino de As:unção se abalançou a 

"aligeirá-lo 
da sobrecarga dos epíte-

tos e outras redundâncias.. . próprias da época", como procurou fazer com a
Relação abreviada. 13

Nos cons.dcrandos do decreto-lei, se faz a condensação das mesmas incrí-
veis barbaridades propaladas no famoso 

"manifesto" 
(idem ao 

"Relação 
abrevia-

do"). 
"Fatos 

notórios a três exércitos"! O terceiro exército foi, sem dúvida, o

que comandou no r.o Negro o 
"General" 

Mendonça... Aí se repete a invencio-
nice de que os jesuítas, num 

"temerário 
e façanhoso projeto", intentaram e pros-

seguiram 
"a 

usurpação de todo o Estado do Brasil" e com 
"tão 

violento progres-
so" que, 

"não 
sendo pronta e eficazmente atalhado, se faria no espaço de menos

de dez anos inacessível e insuperável a todas as forças da Europa unidas"...

Tal decreto será perenemente o monumento da imbecilidade a que 
"o 

grande
estadista" conduziu a política da monarquia portuguesa, tão respeitável outrora

pela grandrza moral de alguns de seus soberanos, pelo heroísmo com que o pe-
queno Portugal construiu no mundo a gesta imortal de seus Lusíadas. Aí temos,

psla primeira vez, 
"a 

Europa que se curva ante o Brasil"! Que assombro, a po-
tênc;a de fogo des 

"pecinhas 
do Trocamo"!

A 7-VII-1760, surgiam diante de São Luís a fragata de guerra Nossa Se-
nhora da Arrábida e a galera mercante Madre de Deus. Traziam para o Go-

19 História Geral dos Jesuítas, Lisboa, 1902, p. 540.
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vernador Lobato e Sousa a Instrução do Ministro do Ultramar sobre a expulsão

dos jesuítas e mais duas cartas de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobra

o mesmo assunto, de 13-IV-1760, a segunda com pesadíssimos insultos acs pros-

critos. A fragata seguia a 9-VII-1760 para Belém, ali chegando a 16 dzste

mês, levando idênticos documentos ao Capitão-General Manuel Bernardo de

Melo e Castro e a D. Frei Miguel de Bulhões.

Na galera Madre de Deus, foram conduzidos ao Pará os 86 jesuítas do Ma-

ranhão escoltados por 34 soldados, sob o comando do Capitão João de Matos

Amado. No Pará, onde desembarcaram a 26-VII-1760, reuniram-se no Colégio

de Santo Alexandre 127 religlozos em estreita prisão. Submeteu-os Bulhões, aos

moços sobretudo, a uma tremenda pre-ssão, para que abandonassem a Compa-

nhia. Entre outros fins, para dispor de sacerdotes para novas paróquias, já que

os compulsoriamente recrutados em Portugal20 haviam desertado quase todos,

à hora da partida.

Faleceram ali três sacerdotes, saíram cinco; mais um estudante e três co-

adjutores. Mesquinho r.sultado para o empenho e a lábia, que no caso pôs o

mitrado instrumento do Conde de Oe!ras. Somente a 13-IX-1760, depois de che-

gado a 31-VIII-1760, o sucessor, o beneditino D. Frei João de São José Queirós,

se d.cidiu a partir, já premiado com o sólio de Leiria, D. Frei Miguel de Bulhões

e Sousa, levando cons go os 115 jesuítas, proscritos, desnaturalizados e banidos

da pátria. Quatro deles faleceram entre os sofrimentos da viagem.

Em Lisboa foram removidos de bordo, nos primeiros dias de dezembro, dlre-

tamente para as masmorras de São Julião da Barra, os Padres Inácio Szentmár-

tonyi, Francisco Wolff, José Keiling, Martinho Schwartz e José Ronconi, todos

estrangeiros, e mais o maranhense João de Sousa, por 
"especiais 

merecimentos".

Para o Az;itão, outros dez, entre eles o paraense P.e Manuel Gonzaga. Três

cutrcs deixaram a Companh'a, um dos quais logrou reintegrar-se nela em Roma.

E os noventa e dois restantes foram re-embarcados para os Estados Pontifícios.

Estava ganha mais uma batalha, na guerra contra os regulares.

A velha tática do divide e impera teria forçosamente que ser posta em prá-

tica. Não seria porsível que Pombal enfrentasse aberta e complexivamente a fé

que professavam o trono e a nação. Os jesuítas, por mais prestigiosos, mere-

ce^am as preferências pombalinas. Os outros não perderiam por esperar. Desde

1755 se preparava, entre Sebastião José e Francisco Xavier de Mendonça Fur-

tado (envolvendo a autoridade régia..a expulsão dos franciscanos da Pieda-

(*e, do Estado do Grão-Pará e Maranhão, e dos franciscanos da Conceição, do

Pará para o Maranhão. (AANEP, 790 e 815)

A 12-11-1759, em execução do Aviso de l-VIII-1758, embarcavam em Be-

lém, rumo à Metrópole, os restantes frades da Piedade, e mais seis frades da

Conceição, sendo os outros seis dessa Província remetidos para o convento do

Maranhão. Disso informava Francisco Xavier de Mendonça Furtado a Tomé

Joaquim da Costa Corte Real em ofício de 12-11-1759.21 Poupavam-se aparente-

mente os franciscanos de Santo Antônio, os carmelitas e os mercedários.

Expulsos os jesuítas do Javari, 
"restituiu-se", 

pela carta régia de 3-III-1755,

a aldeia aos carmelitas (assim se obrigava o rei a contradizer-se e a mentir!).

Mas ísí:o — explicava Sebastião José a Francisco Xavier de Mendonça Furta-

20 Carta régia ao bispo do Pará, 29-VII-1758. Cf. AANJR, LXXII, p. 116.

21 M. Barata, Efemérides Paraenses, PJHGB. XC (1921) p. 34-5.
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do —, "enquanto 
a prudência e a política de sustentar os ditos religiosos carme-

litas na separação em que se acham (sendo os menos fortes), vos não permitir

qu3 ponhais ali clérigos". (AANEP, 662)

Ainda a propósito do afastamento de jesuítas e franciscanos, há muito pre-
visto, lembrava o ministro ao mano governador da Amazônia, 

"seria 
útil encar-

regar alguma aldeia à administração espiritual dos religiosos de Nossa Senhora

das Mercês, nessa padroeira (cf. AANEP, 321, 584) porque assim lograria se-

parar estes religiosos dos outros, que têm mais poder, contanto que entrem de-

baixo das cond çõrs que vão ordenadas para os carmelitas, a quem se comete

a administração da nova aldeia do Rio Javari". (Ibid, 663) Isso a 14-111-1755,

anteriormente ao alvará de 7 de junho, que retiraria o governo temporal aos

religiosos.

Em carta do Pará, de 16-VI-1757, a propósito da Junta ou primeira con-

ferênc'a, na casa do bispo, sobre a situação em que ficariam os regulares

(AANEP, 1008), desapoôsados de suas terras e aldeias privativas, sugeria Fran-

cisco Xav'er de Mendonça Furtado a limitação drástica dos religiosos e de suas

casas no Pará-Maranhão. E a proibição de receberem noviços... Para com os

mercedários por estarem 
"debaixo 

de uma tão amabilíssima patrona", mostra certa

simpatia. Açode, em nota, o autor de A Amazônia na Era PombaUna: 
"lem-

b~e-se que a rainha era espanhola". (AANEP, 1103) De que ela é rainha bem

ro> lembra, mas di que seja espanhola, Nossa Senhora das Mercês, temos dú-

vida!

Quanto aos noviços, com aviso régio de 1764, proibia Pombal a todas as

ordens religiosas a sua admissão. Era a morte lenta do monarquismo em Por-

tugal e seus domínios, e a ruína do que restava das antigas missões. Como se

isso não b^síasse, em 1767, em companhia de D. Frei Antônio de São José,

eram expulsos do Maranhão alguns carmelitas. Por falta de novos missionários,

já a tempo de D. Frei Caetano Brandão (1783-1789), haviam abandonado

eles suas antigas aldeias de catequese, outrora tão florescentes. 22

E esse mesmo D. Frei Caetano Brandão, grande prelado por certo, mas

também ele picado pelo jansenismo, é quem precipita o extermínio dos mer-

cedários do Pará, solicitando o seu convento de Belém, para nele instalar um

hosoital. Aproveitou-se o governo de Portugal da sugestão Pelo aviso de

24-V-1794 era. juntamente com todos os outros bens dos mercedários, seqües-

trado o seu belo convrnto,81 para acabar convertido, juntamente com a Igreja,

obra ds Antônio José Landi, em alfândega da cidade. Símbolo perfeito!
Nas 

"guerra 
aos regulares", triunfava, ainda depois de morto, o Marquês

de Pombal.

4 — O JESUÍTA JOÃO DANIEL

Sobre o panorama religioso e social da Amazônia, na década de 1750 a

1760 principalmmte, vem juntar-se agora às fontes documentárias o largo de-

poimento do jesuíta Padre João Daniel. A respeito do autor do Tesouro Des-

22 R. Galanti, História do Brasil, III, § 204.

23 M. Barata, Efemérides paraenses, RIHGB, XC (1921) p. 100-2, cf. 82.
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coberto no Máximo Rio Amazonas, pouco se poderia acrescentar ao que pu-

bhcou o Padre Serafim Leite na Revista da Academia Brasileira de Letras, v. 63

(1942), p. 79-87.

O acurado exame do texto danielino talvez permita colher ainda alguma

achega. Assim, por exemplo, à página 251 do segundo tomo, parte 5.a, c. 11,

lemos que Daniel acompanhou do Maranhão aié o Pará o Governador Fran-

cisco Gurjão (no texto 
"Serjão", 

por erro de leitura), com muitos outros je-

suí.as. Gurjão chegara a São Luís, onde tomou posse, a 14-VIII-1747. Pre-

venido contra os jesuítas, ouviu-lhes a defesa feita pelo Capitão-Mor da praça

de Belém, José Miguel Aires... .

Diante da perseguição monstruosa, levada a cabo por Francisco Xavier de

Mendonça Furtado, cumprindo ordens de Sebastião José de Carvalho e Melo,

contra a empresa missionária, confiada pela Monarquia Portuguesa aos jesuítas

e demais religiosos, sua moderação e serenidade é qualquer coisa de causar es-

panto. Muito indiretamente, às vezes, apresenta leve crítica.

Falando sobre a necessidade de dar aos índios vista das culpas, antes de

ministrar-lhes o castigo, escreve: 
"além 

de ser do direito natural^ não se cas-

tigar alguém, sem primeiro lhe darem vista de seu delito, também é devida,

para que os penitenciados se persuadam, que no castigo não obra o odio, mas

a justiça" . 
"E 

quem assim absolutamente castiga, não se isenta da nota de

injusto; porque 
— si qu:s aliquld statuat inaudita parte altera, licet aequum

stctuat, haud aequus erit — Sem que se ouça a parte interessada, até uma sen-

tença objetivamente justa, se torna uma injustiça"!

Não menor admiração, contudo, drve suscitar nos seus leitores a atitude

de generosa colaboração dessa vítima da tirania pombalina com as autoridades

de seu país, em favor da obra colonizadora na Amazônia. 
"Fazer 

daquele Es-

tado o mais rico do mundo",» eis a meta do Tesouro Descoberto, redigido em

condições as mais desfavoráveis, entre 1762 e 1775 provavelmente, numa obs-

cura masmorra subterrânea da Fortaleza de São Juhão da Barra, pelo Padre

,0ã°As 

qurse novecentas pág:nas impressas do livro, em boa hora editado pe a

Biblioteca Nacional, sob os auspícios do Departamento de Assuntos Culturais

do Ministério da Educação e Cultura, resultam num 
_autentico 

Tratado sobre

a Amazônia setecentista. Duplamente oportuna a edição, quando o nosso par,

num esforço de integração nacional, se volta com redobrado interesse para

esse imenso espaço vazio de seu território, quando se comemora justamente o

bicentenário da morte do autor. .

Nas sete partes, em que se divide, o Tesouro — 
ja que se imprimem, com

todo o acerto, 03 dois textos da 5.# parte, perfeitamente distintos entre si —

v-mos descritos os mais variados aspectos da Amazônia, sua geografia, sua

história, sua fauna e flora, a etnografia de seus habitantes, a^ agricultura, a

ravegação do rio-mar e, sobretudo, a evangelização da raça americana, na gran-

de b^cía fluvial dominada por espanhóis e portuguesrs.

Mas a larga explanação a que se entregou, durante anos, o prsioneiro

dos ergástulos pombalinos, como 
"honesto 

divertimento em tanta miséria85

24 Op. c!L, II, S.a parte, p. 98.

25 Op. ctt., II, 6.* parte, p. 386.
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mpnt a 
Se c"caminha 

P?ra a propositura de um vasto plano de desenvolvi-
mento da regmo que assim se converteria realmente num Tesouro, descoberto

ou m?íSUnH°' (pa^5) 

~~ declafa Daniel — "dou. 
. . um ótimo meio

ou mé.odo d: se poder melhor e, com brevidade, povoar e desfrutar [toda essa
«j^a], que e o principal empenho destes senhores e nestes tempos" .2Q

Não negamos que o desenvolvimento da Amazônia tenha sido uma das
metas do Marques de Pombal. O que abrolutamente não acreditamos é que os
metodcs, que ali aplicou Francisco Xavier d© Mendonça Furtado, de acordo
c?m o tcdo-pcderoso mano ministro de Dom José I, tenham sido os mais acer-
taaos. Deixaram os índios selvagens de se incorporar à população civilzada.
Despovoaram-se rm boa parte as aldeias. Atrasou-se com isso o progressoeconomico. E ainda está por calcular quanto custou posteriormente remediar
a tantos desastres,..

conquista espiritual da Amazônia", objeto de um excelente trabalho
de Ar ur César Ferreira Reis, exatamente com esse título, se realizara até então,
rp:sar d- contínuos obstáculos, opostos pelos adeptos obstinados da escraviza-
ca^ dos indígenas, e pela própria flutuação das leis que a regularam. Acentua
Jcão Dan el um desses obstáculos: a obrigação de repartir os neófitos para
o s-rvco dov colonos europeus.27 Bem mais generosa em favor dos índios foi a
l:gslpr5o esoanholal

Falo dcsinteressadamente" —. exclama a certa altura o jesuíta, persua-
dido como estava de que tão crdo se não abririam novamente as portas da
Amazônia aos arautos do Evangelho. 28 

Quanto a isso, será mister reafirmar
?^ui o escopo missionário da Igreja de Cristo: 

"ide 
e evangelizai". O preceito

divino prescinde inteiramente de suas conseqüências temnnrais. Cristo não en-
carreeou sui Iereia de promover o progresso material. Mas evidentemente tal
progresso só poderá ser Iptntimo e duradouro, se acompanhado ou precedido
do p-rgresso meai e religioso...

Preciosas nformacões a respeito das v^císsitudes da empresa missionária
se extraem das al^ntad^s p^wr^ de João Daniel. Demos um único exemnlo:
a<\ Dom Frei Micue-1 de Bulhões e Sousa, na sua visita às aldeias
cristãs, meses deoois de tomar oosse da mitra paraense."E 

na verdade — e~creve João Daniel — é grande a piedade, com aue
praicam Tos iwóftcs] rstes exercícios de religião, e tão grande aue. visitando
um prelado as ditas missões portueuesas, com o mot-vo de administrar ne?as
o stcom^nto da conf?rmacão ou crisma, veio tão ed;ficado que, diz^a. cho-
rava l«f*r,nias ds consolacã-o. por ver o zelo dos missionários. a devoção dos
seus ^eófitos. o asseio das ier°ias e a promoção do culto divino.

E poraue ia então se reeditava em tirar das missõps aos regulares, acres-
reatava aue se^q um erande pecado mcr+a1 o int^nfá-lo; posto aue. ?o de-

ror. w contrai»*~* mu4a1vs. o mesmo prendo ren»r®reu a sua exnnlsão e a
conseguiu em 1757, em que, para irreparável perdição das tais missões, se

retiraram cs regulares".29

26 Op. clt., II, 6.# parte, p. 439.

27 Tescuro Descobert) ro Rio Amazonas, II, 4.® parte, p. 42, 43, 55, etc.

Op. clt, II, 5.a parte, p. 232.

2D Op. c:t, I, 2.® parte, p. 245 6.
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De tal excursão pastoral resultaram duas cartas, uma ao Rei, outra ao

Procurador das Missões do Maranhão em Lisboa, o Padre Bento da Fonseca.ao

Drscrevia a viagem e dava o seu testemunho entusiástico sobre a integridade

e zelo dos missionários e o estado florescente desses centros de catequese dos

gentios.

Não se poderia deixar de notar o violento contraste, entre as informações

de Bulhões, depois de percorrer no ano de 1749 as aldeias e de tudo exam.nar

cuidadosamente, e as acusações brutais ds Mendonça Furtado, dois meses de-

pois de sua posse no governo, sem ter nada examinado por si, sobretudo em

sua cbjurgatória epistolar de 27-XI-1751. Não é humanamente possível que

no espaço de pouco mais de um ano se tivesse operado tão espantosa mudança!

Por aí se avalie o cúmulo de distorçõrs apaixonadas, que ainda hoje en-

cobra (aos olhos dos menos avisados) a realidade da tragédia, que se precipitou

cobre a Igreja, começando pela Companhia de Jesus, nos ominosos tempos da

tirania pombalina em Portugal. E a preciosa contribuição, que nos traz o Te-

souro Descoberto no Rio Amazonas, para o esclarecimento da verdade.

30 RIHGB, LXVI1I, p. 125.
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A fauna é o conjunto dos animais próprios de uma rtgião ou de um pe-
rícdo geológico. Ela é parte integrante da biosfera, que compreende todos os

seres vivos e o meio físico com o qual eles mantêm suas relações vitais. Num

ecossistema, os animais atuam sobretudo como consumidores primários (hrrbí-

v.ros) e consumidores secundários (predadores), constituindo-se dessa forma

um elo na distribuição ou ciclagem da energia. Pode-se afirmar, de uma ma-

neira geral, que cada um dos componentes básicos da biosfera mantém rela-

ções de d:p:ndência ou reciprocidade com a fauna.

A fauna silvestre é o recurso natural menos compreendido. Ela tornou-se

uma ví.ima expiatória de nossa arrogante ignorância da estrutura e dinâmica

dos ecossistemas. No Brasil, para mu tos, a fauna, como recurso natural, é

considerada ccmo 
"terra 

de ninguém". Os animais maiores são tidos como
"bichos 

de caça" e os menores 
"bichos 

à-toa". Desamoarada polo homem tor-

.iou-se um elemento para satisfação ds instintos cinegéticos de maus caçadores,

crm ou sem licença oficial. A coexistência entre os animais silvestres e o ho-

mem, além de instrução, exige também postura moral.

Poucos sabem ou acreditam que certos representantes da fauna possuem

m ior importância econômica para o ecossistema que os próprios animais do-

mésticos. Participam ativa e estreitamente do equilíbrio ecológico. Constituem

um recurso primário e sua presença é um índice de integridade e vigor da na-

tureza, ou seja, do nosso próprio habitai.

Como valores diretos da fauna para o homem podemos mencionar as peles,

couros, vestuário, sapatos, plumas, perfumes, produtos medicinais, polinização,

controle biológico e outros, inclusive uma razoável parte da alimentação das

populações pcbres. Como valores indiretos podemos incluir o turismo, recrea-

ç~o, valor es'étÍco e como valores culturais a importância da fauna na educa-

ção, na ciência e nas artes. Embora um tanto fora de época, há que incluir

também o valor cinegético, prática essa que, quando bem regulada, torna-se

liei a. Apreciando o conjunto desses valores podemos concluir que a conser-

vação da fauna é uma meta tanto econômica como cultural.

CARACTERÍSTICAS DA FAUNA AMAZÔNICA

A fauna amazônica apresenta forte endemismo e acha-se diretamente con-

dHona-fa ao ecossistema caractrrzado pela floresta equatorial da Hi'é:a. Con-

t rma- afirmou Ávila Pires (1972) 
"a 

existência da fauna está condicionada à

vegetação, e o estudo de suas inter-relações no espaço constitui a base da zoo-
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geografia ecológica, ainda pouco desenvolvida entre nós". O alimento, pro-
teção e abrigo, dentre outros, são os principais fatores determinantes ou limi-
tantes da distribuição faunística, daí constituir a ecologia ciência indispensável
ao estabelecimento correto das causas e fatores da distribuição das espécies.

As florestas equatoriais, ou tropicais, abrigam maior número de espécies que
as florestas temperadas. Nelas, as dominantes não são facilmente identificáveis
ou não ocorrem, dada a variedade florística. Os clímaces são menos estáveis e
a regeneração nunca os recompõe integralmente. Como florestas heterogêneas,
apresentam condições de habitat mais variadas e, portanto, oferecem maior
número de nichos ecológicos. Devido à ausência de estações, ou ciclos sazonais
bem marcados, as populações animais são estáveis. Os ciclos biológicos em

geral e a vida da floresta equatorial, devido à intensidade de luz, calor e umi-
dade, são mais curtos.

^ 
A atividade biológica se processa de maneira ininterrupta, regulada pelos

períodos de maior ou menor intensidade pluvial. Ssus animais geralmente são
de pequeno porte, constroem abrigos simples, pouco elaborados. Apresentam

p.quena capacidade associativa, as espécies terrícolas abandonam os abrigos no

período das enchentes, nas áreas de várzeas. A fauna terrestre dos igapós é,
essencialmente, trepadora. Pelo fato de existir alimento durante todo o ano,
não se torna obrigatório o seu armazenamento. Por outro lado, devido à gran-
de rapidez com que se processa a decomposição e a putrefação da matéria
orgânica, inútil se torna qualquer prática nesse sentido. Em conseqüência da
abundância de luz e calor só nas copas das florestas, a umidade e as atividades
biológicas são no solo sensivelmente aceleradas por atividade de organismos mi-
crobianos ou saprófitas. Esta é uma das razões pelas quais muitas semen4es correm
o risco de apodrecer antes de terem condições para germinar. Os mamíferos, em

geral, possuem pelagem áspera, frouxa, característica que se alia à cauda longa
e prênsil, especializada para trepar e manter o equilíbrio.

Fato curioso é que, embora os dias e as noites tenham igual duração, a
vida na floresta equatorial é muito mais intensa pela manhã e ao anoiteerr.
Nela não ocorrem também grandes movimentos migratórios, salvo em a'euns
casos provocados pela reprodução, como nas piracemas, construção de ninhais
ou desova nos tabuleiros (tartarugas).

Como elementos representativos da fauna mastozoológca, rodemos men-
cionar os seguintes grupos: didelfídeos (marsupíais), bradipodídeos foreffu*-

ças}, mirmecofagídeos (tamanduás), cebídeos (macacos de unha chata), cali-
tricídeos (macacos de unha em garra), caviomorfos (cutia, paca, pacarana,
capivara), desmodontídeos (morcegos hematófagos), filostomídeos (morcegos
frugívoros de apêndice nasal foliáceo) e, entre outros, os gêneros Pteronura
Gray (ariranha), Speothus Lund (cachorro-do-mato-vinagre), SciuriUus Tho-
mas (coatipuru), Isothrix Wagner (rato-do-mato), Myoprocta Thomas (cut'a-
de-rabo), Callinuco Miranda Ribeiro (calimico) e cerca de outros dez gêne-
ros de primatas.

Como espécie de maior destaque citaremos o leãozinho (Cebuella py%ma>?a
Spix), a menor espécie de macaco conhecida na região, o macaco-inelês, ou
uacari (Cacalao rubicundus I. Geoffrey & Devillel, a preeuiça-de-dos-dedos
(Choloepus âidactylus Linnaeus), o tamanduaí (Cyclopus didactylus Linnaeus),
o cachorro-do-mato-de-orelha-curta (Atelocynus microtis Sclater), a pacarana
(Dinomys branickii Peters), a uiara ou boto-vermelho Unia peoffrensis Blain-
ville) e o extraordinário peixe-boi (Trichechus inunguis Pelzeln).

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 205-214, 1981.



— 209 —

A fauna de mamíferos amazônicos apresenta, entre as diversas ordens, a
seguinte porcentagem em número de espécies: roedores 44%, quirópteros 18%,
marsupiais 9%, primatas 9%, carnívoros 8%, desdentados 6%, abrangendo
as outras 5 ordens apenas 6%. As seis primeiras ordens mencionadas, como
é também regra geral para a região cisandina da América do Sul, possuem
94% das espécies de mamíferos conhecidos na região, cabendo aos roedores e

quirópteros mais da metade, ou sejam 62%.

Vista pelo lado quantitativo, a fauna mastozoológica é aproximadamente

de 1 mamífero para 10 aves; pelo lado qualitativo, ou número de espécies, 2

proporção é geralmente de 1 mamífero para 4 aves.

Entre as aves, 85% dos gêneros são autóctones. Como famílias mais tí-

picas da região, podemos citar as seguintes: tinamídeos, cracídeos, psofídeos,
opistocomídeos, euripigídeos, psitacídeos, ranfastídeos, formicarídeos, contingí-

dsos, dendrocolaptídeos e outras.

A fauna omitológica apresenta cores vivas e variadas, presença de vozes
fortes e estridentes. Não faltam, porém, exemplos de cantores excelentes co-
mo o uirapuru-verdadeiro (Leucolepis modulator d'Orbigny).

São representantes destacados, entre outros, a cigana (Opisthocomus hoa-
zin Müller), o pavãozinho-do-Pará (Eurypiga helias Pallas), o uiramembi (Ce-
phalopterus ornatus Geoffroy St. Hilaire), o pássaro-mau (Perissocephalus
tricolor Müller), a guaruba (Guaruba guarouba Gmelin), o anacã (Deroptyus
accipitrirtus Linnaeus), o rouxinol-do-rio-negro (Icterus chrysocephalus Lin-
naeas) e tantas outras espécies de incomparável beleza.

A fauna herpetológica é também altamente endêmica. São numerosas as
espécies aquáticas e trepadoras. Nela se distinguem as pererecas do gênero
Hyla Laurent', o sapo ara, ou pipa, Pipa pipa Linnaeus, os boídeos, destacan-

do-se a sucuri (Eunectes murinus Linnaeus) e a periquitambóia {Boa canina
Linnaeus), o jacuruxi (Dracaena guianensis Daudin), a jacarerana (Crocodilo-
rus Iccertinus Sp'x), as tartarugas e cabeçudos do gênero Podocnemis Wagler, 

'

o jacaré-açu (Melanosuchus niger Spix) .

A fauna ictiológica da região é das mais ricas do mundo, notável pelo seu
marcado endemismo, com 90% dos grupos supergenéricos de peixes d'água doce
restritos à região. Num balanço qualitativo, podemos constatar grande número
de espécies de siluriformes, ou peixes de couro, e caracídeos, baixando bastan-
te nos c:chdeos e gimnotídeos. São típicos da região, embora monoespecíficos,
os lep.dosirenídeos, ou pirambóia (Lepidosiren paradoxus Fitzninger), os os-
teoglossídeos, ou aruanã (Osteoglossum bicirrhosum Vandeli) e os arapaimí-
deos, ou pirarucu (Arapaima gigas Cuvier). Cerca de 30 espécies de peixes de
aquário são utilizadas comercialmente, destacando-se, entre outros, o neon-
tetra (Hyphessobrycon innesi Myers), o acará-disco Symphysodon discus He-
ckel), o acará-bandsira (Pterophyllum scálare Lichtenstein). Como peixe para
esporte, é bem conhec'do o tucunaré (Cichlaspp.) e a piraíba (Brachyplaüsío-
ma filamentosum Lichtenstein) que pode atingir até 3 metros de comprimento.

No que ss refere aos invertebrados destaca-se a fauna entomológica, sem
dúvida uma das mais ricas do mundo em número de espécies. Como espécies

marcantes citaremos o grande prioníneo (Titanus giganíeus Linnaeus), o belo
dinastídeo (Dynastes hercules Linnaeus), as espécies de ninfalíneos do gênero
Agrias Doubleday, especialmente Agrias sardanapalus Bates, que excede todas
as outras pela coloração vermelho-púrpura, com reflexo azulado nas asas an-
teriores, dando-lhes um brilho violeta-purpúreo; a esperança, conhecida pelo
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nome de tananá (Chlorocoelus tanana Bates), notável pela sua estridulação, os

tetigomó:deo5 da subfamília dos pseudofilídeos, que nos dão belíssimos exem-

pios de homccromia e mimetismo.

Os asprctos econômicos da fauna amazônica e alguns problemas Iigado9

à sua conservação serão mencionados adiante.

Felizmente, devido a esse fato, duas novas dimensões, discutidas freqüen-

temente nas reuniões internacionais, mesmo no âmbito da Organização das Na-

ções Unidas, se contrabalançam no momento: de um lado, o desenvolv menío

crescente dessas atividades, do outro, a utilização racional dos recursos, que
passaram a ser tratados não de maneira exclusiva, mas no contexto ambiental.

A CAÇA E A PESCA NA AMAZÔNIA

A caça e a pesca constituem também um recurso natural renovável. Isso
significa que, explotadas de modo irracional, as populações animais podem so-
frer impacto capaz de ameaçar seu potencial biótico, ou sua capacidade de
manutenção, e até mesmo, em certos casos, de sobrevivência.

Baixando exageradamente o número de indivíduos de uma população em

determinada área, a resistência do meio sob forma de competição, inimigos,

dcenças e outras limitações, diminui também sensivelmente, facilitando por
sua vez rápido retorno ao número ou à população original. Quando o número

de indivíduos, todavia, baixa além de determinado limite, chamado 
"ponto 

cri-

tico", torna-se impossível restabelecer a situação primitiva, não sendo mais viá-

vel manter o equilíbrio da espécie com a comunidade, o que chega em muitos

casos a ameaçar a sobrevivência biológica da espécie ou impedir seu restabele-

cimento populac'onaI.

Na Amazônia temos visto numerosos exemplos. Entre outros, lembramos
o dos porcos-do-mato (caititu e queixada) que, enquanto foram utilizados co-
mo fonte de subsistência, existiam em relativa abundância. Após o início de
sua caça para fins puramente comerciais, ou seja a exportação de peles para
o mercado externo, sofreram grande diminuição de número, a ponto de ser
comprometida a sobrevivência da espécie. O mesmo pode ser dito em relação
ao veado vermelho, à capivara, aos jacarés e ultimamente aos gatos-pintados
(onça, maracajá, gato-peludo e gato-pintado). A exploração exagerada e irra-
cional dessas recursos acabaria fatalmente resultando na sua extinção.

Para enfrentar a exploração irracional ou antiecológ ca da fauna brasileira,
foi promulgada a Lei de Proteção à Fauna (1967), elogiada em todo o mun-
do. e que só em abril de 1971 passou a ser realmente cumprida em todo o
País. Ela declara a fauna silvestre propriedade do Estado e lhe dá proteção
total. A caça profissional é definitivamente proibida e o comércio, com exem-

plares da fauna ou seus produtos, apenas permitido quando estes forem prove-
nientes de criadouros devidamente legaliza-. A caça amadorista passa a ser
n gulamentada pelo Poder Público, através de portarias anuais, fora do período
defeso (época em que as e:pécies estão se reproduzindo, que no Brasil Central
e Sul coincide com os meses que possuem no nome um 

"r", 
ou seja de setembro

a abril).

Já surgem, entre nós, as primeiras iniciativas pioneiras para o estabeleci-
mento de criadouros legalizados de animais silvestres e também as primeiras
iniciativas governamentais de seu repovoamento.
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Segundo Carvalho (1967), a utilização dos recursos naturais na Amazô-

nia, de modo geral, salvo nas proximidades dos rios, especialmente os navegá-

v.is, e na periferia dos centros populosos como Belém e Manaus, região Bra-

gantina & Careiro, se faz de maneira empírica, seguindo métodos indígenas, so~

bretudo na caça, na pesca e na obtenção de produtos extrativos.

O peixe-boi (Trichechus inunguis Pelzeln, 1883), comum na era colonial,

sofreu caça devastadora e constante. Por muitos anos foi alimento dos índios, e

portugueses. Alexandre Rodrigues Ferreira (1787) refere-se à obtenção de 58

toneladas de carne seca desse animal, só no Pesqueiro de Vila Franca. Entre

1885 e 1893, entraram no mercado de Belém, em média, 34 toneladas de car-

ne, anualmente. Hoje o peixe-boi consta da lista oficial das espécies de animais

e plantas ameaçados de extinção no Brasil (Carvalho, 1968).

A tartaruga (Pcdocnemis expansas Schweigger, 1812) é outro exemplo.

Muito mais ccmum e numercsa que o peixe-boi, sofreu também pilhagem te-

naz. Até recentemente (1967) era permitida a colheita de ovos e a captura ou

viração das fêmeas, que vinham desovar nas praias ou tabuleiros. Ê ainda Ale-

xandre Rodrgues Ferreira quem informa que, só no curral da Fazenda Real de

Btrc.lcs, foram recolhidas entre 1780 e 1785 um total de 25.256 tartarugas,

das quais 11.400 morreram! Para Bates (1864), o total de ovos destruídos

anualmente teria atingido a impressionante cifra de 48 milhões, ou seja a pro-
dução anual de 44.000 tartarugas. Atualmente o Governo Federal, através do

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e do Departamento Estadual

do Ministério da Agricultura, no Pará, tem protegido alguns tabuleiros, desta-

cando-se o de Orix'miná e alguns do Tapajós. Nos cinco anos que passaram
miíhar s de tartaruguinhas puderam eclodir e voltar ao rio, sem ocorrer a pi-
lhagem dos anos anteriores. A proteção dos criadouros naturais é prevista em

lei e deverá merecer maior atenção da parte das autoridades em geral. No pe-
ríodo ds 1965-1971 os investimentos para proteção da tartaruga, durante a

desova nos tabuleiros, até a eclosão das ninhadas, evitando a destruição de ma-

trizes e a destruição dos ovos, atingiram a cifra de cento e oitenta mil cruzeiros.

O mesmo se passa, em menor escala, com o tracajá (Podocnemis unifilis Tros-

ch;l, 1848), com a muçuã (Kinosternon scorpioidej Linnaeus, 1758) e com

o pirarucu (Arapaima gigas Cuvier, 1829).

O uso de qualquer espécie animal deve ser baseado na sua dinâmica popu-
lacional, procurando-se conhecer seu poder de recuperação. Da mesma forma

como se procede com os animais domésticos, cujos excedentes apenas são aba-

tidos, a fim de que o estoque natural, ou o rebanho, se mantenha sob forma

de um desfrute econômico, deve-se proceder com os animais silvestres. Ê uma

e cozootecnia, em que se tem que conhecer o número de animais que uma área

comporta, não os abater na fase reprodutiva (período defeso) e não permitir

sua superpopulação.

Outro exemplo de uso irracional da fauna é o da ariranha (Pteronura bra-

sUensis Gmelin, 1788), cujo comércio da pele quase levou a espécie à extinção.

Também sofreram certos répteis, como o jacuruxi (Dracaena guianensis Dau-

din 1802) e a iguana (1 guará iguana Linnaeus, 1758).

O comércio de peixes ornamentais, em sua totalidade feito à revelia das

instituições oficiais, ou, quando através destas, com guias falsas, tem sido gran-

de na Amazônia. Cerca de 30 espécies são utilizadas. Dada a variedade e be-

leza das espécies amazônicas e a existência de um mercado internacional, tal
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comércio terá, fatalmente, que ser imediatamente disciplinado e pesquisas de-
v.rão ser encetadas no sentido de garantir a perpetuação desse recurso. De-
vido ao tctal dtsctso é o País lesado em muitos milhares de cruzeiros anuais,
além do p:rigo que há da extinção ou r;dução drástica das populações de mui-
tas espécies, de área do ocorrência limitada. A caça e a pesca meramente es-

portivai, ni Amizônia, dadas as d ficuldades de transporte, condições sócia s o
cl mát.cas, bem como a incipiente organização turística, ainda são de importância
mínima ccmo elemento de impacto no ecossistema.

ALGUNS PONTOS BÁSICOS PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Sabemos que se pode mrdlr a qualidade de um recurso natural pela sua
abundancia e capacidade de renovação. Uma fauna diversificada exige ecos-
srtemas divers.ficados, tcdos eles com os requisitos básicos da vida animal:
aumento, agua, abrigo e território. São preponderantes os locais de reprodu-
çao, o territorio de um casal e o território individual, fatores que regulam o
numrro de indivíduos numa dada área.

Os primeiros passos para a consrrvação da fauna, sua restauração pro-

recwro 5 
Sa° a P-scluisa> ° inventário e a sua avaliação como

mr, ^meu 
ve5' n,° Bras l atua,> ° Pass° mais seguro e imediato a ser dado

para conservaçaa de nossa fauna, é a conservação de habitais naturais, seiam
em esado clímax (estável) ou cm sucção ecológica (instável). As áreas

c^rVao0 fnrti 

™as áre- 
•natUrfiS 

da terra e como tal adquirem valor excep-

naturezaO S H,* 

5C°-.og:cas> 
. 

b/ncos" gené.icos e ilhas remanescentes denatureza. O total, dessas areas cr adas por lei e implantadas no País é insig-
nificante cm rzlaçaa a extensão territorial.

De uma maneira geral as áreas a serem conservadas caem dentro de três
categorias: 1)_ Parques Nacionais e Reservas Equivalentes*, onde se procura

reto' 0Pidèeaías0er',nateÊral ,d° 

s?oss;stei?a..sem consumo, ou através de uso indi-

- ¦ que areas coinc;d:s:em com as áreas de concentração

c fanntof-V 
pecies' ° que "em semPre ocorr=; 2) Areas em sucessão florística

raumstua, nas quais o homem desenvolve sua economia, exploradas paraconsumo, através do u:o direto. Nessas áreas a conservação é feita de acordo
com os interesses de cada um, nem s:mpre dentro da legislação em vigor ou
d> princípios eco.ogccs. São áreas extremamente dinâmicas sob o ponto de
vista conservaciomsta; 3) Áreas imediatamente adjacentes a cada pessoa como
reudencias ou areas de lazer individual.

O ideal é que as áreas de concentração natural e como tal, extremamente
importantes na sobrevivência da espécie, sejam áreas protegidas. Geralmente
sao áreas pantan-.sas, tabuleiros de tartarugas, ninhais de aves aquáticas, ver-

• 
Quaisquer tipos de Reservas de preservação permanente onde haja proteçSo Integra!

do ecossistema, sem consumo. (Reserva Biológica, Reserva de Area Virgem, Reserva
Natural, Monumentos Naturais, Santuários de Flora ou Fauna, etc.).
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dadeiros bancos faunísticos. São essas as áreas que a Lei de Proteção à Fauna
menciona como criadouros naturais.

Nas áreas em sucessão florística e faunística, sob imediata influência do
homem, seja na agricultura, mineração ou aglomerados urbanos, a conservação
torna-se viável através de ilhas arbustivas ou de vegetação, pestanas de rios ou
de lavouras e áreas equivalentes, mediante ação racional do homem, como re-
sultante de sua educação e apl.cação correta da legislação.

Para que os recursos faunísticos possam ser mantidos em quantidade e qua-
I dade máxima, com capacidade de renovação, é preciso manejá-los. Torna-se
imprescindível e urgente o estabelecimento de criadouros de animais silvestres

para fins econômicos, conforme prevê a Lei ds Proteção à Fauna. Nesse par-
t-cular é que a pesquisa entra como fator decisivo. Tem-se que estabelecrr
uma correlação entre a fauna, de uma parte, e os demais recursos natura s de
outr?\ <-'om isso v*rá fatalmente o controle ou o fomento. Para tal, os censos

periódicos são necessários.

Como já mencionamos, e torna-se fácil deduzir, a interferência do homem

provoca alteração no equilíbrio natural. Os grandes predadores naturais tor-
nam-se muito vulneráveis e acabam sendo exterminados. Freqüentemente sur-

g? a necessidade de captura ou transplante ou repovoamento de espécies ou in-
divídues. A caça ou captura dos exemplares em excesso em determinado am-
biente só poderá processar-se em casos de emergência e após cuidadosa pes-
quisa. Para isso temos que conhecer bem a capacidade biótica normal dos vá-
rios hibitats.

O que dissemos para a fauna silvestre se aplica aos recursos aquáticos.
Sabemos que os recursos pesquriros são de alta importância para a humanida-
de. Muitos deles foram explorados sem as recomendações mencionadas atrás,
resultando em diminuição gradativa do recurso.

Pode-se af.'rmar que os recursos aquáticos são uma continuação dos re-
cu-sos da terra. Existe estreita correlação entre ambos, sobretudo no caso das
espécies de água doce. Elas também possuem habitai próprio, estável. Sabe-
mos que as regiões costeiras e a 

plataforma 
continental possuem relações es-

treitas com as terras adjacentes e rios nus nelas desáeuam.

P?ra conservarmos a fauna brasileira, tão variada e tão delicada em ruas
características b'óticas, teremos que manter uma coordmação estreita no campo
dos recursos naturais renováveis da terra e da água. Isso exiee uma un:d"d";
de Eçâo. uma técnica especial para cada recurso, e principalmfnte uma organiza-
cão institucional adequada. Necessitamos, antes de ma<s nada, de uma Po-
!ít;ca, a ser seguida em toda a nação, segundo as particularidades regionais.

A primeira etapa, a meu ver, é a consolidação da pesquisa científica e
tecnológica, o inventário e a avaliação do recurso. Nossa fauna está em fase ds
ráp'da extinção, sem que sequer a conhecamos de maneira convenirnte. A fau-
n^i e~tá se acabando e com ela o mito de sua inesgotabilidade. Se o primeiro
.•aso é profundamente melancólico, o segundo já nos dá a esperança de oue
medidas oportunas ainda possam ser tomadas a tempo, pelo menos em vária?
regiões do País.

A segunda etapa são as medidas adminiefrativas * WVflrãn obedecendo

princíoio.- cco!óg'cos, executadas por uma REDE INSTITUCIONAL adeaun-
da. Para salvaguardar a fauna brasileira como recurso natural e evitar a extin-
cã-> PCPl°ra^a muitas R«nér'es. torna--*, inevitável e urgente, a criado de um
¦cERVIÇO DE RECURSOS DA FAUNA, com congêneres correspondentes nos
Estados e em menor escala e amplitude nos Municípios.
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Arquitetura de ontem e de hoje no Amazonas.

Arquitetura ds ontem e de hoje cm Manaus.

Sim, podemos vincular ou exemplificar a quase totalidade das constru-

ções à cidade de Manaus, uma vez que ela foi e continua sendo no momento

a maior cidade da Amazônia Ocidental.

Estrategicamente situada, às margens do no Negro e no ponto de encon-
tro deste com o rio So-Iimões, dando origem a partir daí ao rio Amazonas, Ma-
naus torna-se ponto natural de convergência, de irradiação e apoio para todas

as regiões abrangidas por esta grande bacia hidrográfica com seus quilôme-
tros de extensão.

E neste ponto forçosamente teria de existir uma cidade.

E neste ponto teriam de existir tribos de índios (Barés, Banibás e Passés).

E este ponto seria escolhido mais tarde para sede do Forte de São José
do Rio N?gro em 1669 por Francisco da Mota Falcão.

E Manaus foi vivendo e crescendo lentamente até que nos fins do século

passado teve o seu primeiro grande pique de desenvolvimento na famosa 
"épo-

ca da borracha".

Esta é a fass que normalmente responde pela arquitetura de ontem.

Nela encontramos mais ainda, encontramos as grandes diretrizes básicas

do seu urban:smo, graças à presença e visão do Governador Eduardo Ribeiro,

qu1? traçou diretrizes e dotou a cidade de uma infra-estrutura que respondeu

pslo seu crescimento até os dias de hoje, quando estamos vivendo a fase do

segundo grande pique de desenvolvimento do Amazonas.

O porto de Manaus, construído naquela época, responde por toda a mo-

ximentação de carga e descarga, apesar do imenso crescimento de suas ativi-

dades e de continuar sendo praticamente o único acesso de chegada e saída

de mercadorias.

O seu sistema é perfeito, adaptado ao regime das cheias e vazantes com

suas oscilações de mais de 10 metros, além da correnteza do rio Negro.

O sistema de abastecimento d'água, também desse período, atendeu até

cerca de 4 anos atrás a toda a cidade.

O sistema de ergotos iniciado e construído em algumas ruas e avenidas

centrais até hoje ainda é levado em consideração, quando se projetam as novas

redrs ds esgotos.

Diante deste quadro podemos concentrar nesta fase os exemplos da arqui-

tetura do passado.

Todos sabemos que foi uma das fases mais prósperas do Amazonas.

As viagens de nrgócios, de turismo, de estudos eram feitas para os cen-

tros mais desenvolvidos no sul do país e na Europa.

Cs filhos das famílias mais favorecidas iam estudar nesses grandes centros.
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A moda e os padrões eram importados, e na arquitetura podemos sentir
o reflexo destes fatores.

Importamos projetos. Importamos edificações inteiras, pedra por pedra e
as montamos em Manaus.

E podemos vê-las nas fotos destes períodos e em edificações que ainda

permanecem como testemunho da época.

^ 
Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, Prefeitura Municipal de Manaus,

Alfândega, Casa dos Azulejos da firma J. S. Amorim, Faculdade de Direito,
a Matriz, a antiga Caixa D'Agua, as várias pontes metálicas, o Porto de Ma-
naus, e muitas outras.

São lembranças do passado. São testemunhos de uma época em que o
conhecimento da ecologia não se tomava desesperadamente necessário como

nos dias atuais, em face da exnlosão demográfica, do crescimento urbano e

de todos os problemas deles decorrentes.

São lembranças di um passado romântico a que somos transportados quan-
do nos deparamos com suas construções ou fotos de sua época.

Do ponto de vista técnico as construções importadas de regiões de condi-

ções bastante distintas da Amazônia, apesar de pequenas adaptações, não cor-

respondiam em toda a sua plenitude às necessidades do nosso clima.

Elas eram favorecidas prlos seus pés-direitos altos, piso e forro de madeira

em rua grande maioria, pelas grossas paredes de alvenaria, que de acordo com

a técnica construtiva da época, eram feitas de pedra e tijolo e como aglome-

rante usavam óleo de baleia e cal, e geralmente com as paredes internas de

taipa, e este conjunto de elementos criava condiçõs favoráveis em seu interior;

entretanto havia despreocupação com a proteção externa das fachadas, com a

colocação dt beirais protetores de suas paredes e empenas, e uso de elementos

que permitissem renovação permanente de ar em seu interior, etc.

Mas também seria pedir demais, pois até hoje não só na Amazônia, mas

em quase todos os recantos do Brasil continuamos a não nos preocupar com

estes fatos, isto é, da adaptação da edificação às condições regionais e especí-

ficas de cada cidade.

E assim abordamos em rápidas pinceladas o tema relativo à arquitetura

da pasado e devíamos começar a falar sobre a arquitetura de hoje, e dessa

maneira cometermos o erro de sempre, isto é, ignorarmos a arquitetura espon-

tânea do homem local. Esta sim, a mais rica em subsídios relativos à ecolo-

p:a, identificação e emprego de materiais regionais, sistema construtivo, esco-

lha do sítio e implantação da edificação.

Este ponto devia ser o de partida.

Nsle vamos encontrar várias vezes a tão sonhada e pesquisada casa do

Amazonas ou da Amazônia.

Na sua simplicidade e de forma espontânea eleva o piso da construção,

constrói os panos verticais de vedação (as paredes) de palha ou de madeira,

sem atingir a cobertura, e esta também recoberta de palha.
O piso elevado a protege da umidade e defende de animais, as paredes de

palha funcionam como elemento de vedação, isolamento térmico, permitindo tam-

bém aeração, o vazio existente entre as paredes e a cobertura deixa o ar rir-

cular livremente, que dessa maneira elimina o resto de calor transmitido por
esta.

Estes são os princípios básicos. Simples e evidentes.

A tecnologia aplicada é variada, ora usam paus roliços e ora madeira la-

vrada em sua estrutura: nas paredes tábua ou palha, no piso tábuas ou tron-
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cos roliços de palmeiras e na cobertura palha. São usados vários tipos de pa-

lha e cada um possui o seu sistema próprio de colocação.

Outro tipo de habitação é o da casa flutuante, um dos exemplos mais ri-

cos de ecologia e criatividade.

Sobre imensas árvores de madeira tipo balsa eles constroem seus pisos flu-

tuantes e sobre os mesmos fazem uma casa convencional que é equipada até

com uma pequena caixa com terra para cultivar o seu pé de pimenta e cheiro

verde.

E ela acompanha o subir e descer das águas, e rebocada se desloca quan-

do necessário.

Todas estas casas são de uma simplicidade muito grande tendo uma ocupa-

ção integral de seus cômodos ou de seu cômodo dia e noite. De dia funcionam

como sala e nele se desenvolve a vida da casa e à noite armam-se as redes de

dormir e passam a funcionar como quartos.

Como se pode ver, estas construções simples e espontâneas apresentam uma

série de soluções, frutos de uma vivência de anos e talvez séculos e não podem

ser desprezadas.

E a arquitetura de hoje?

Sim, Manaus teve a sua segunda oportunidade.

Teve o seu segundo impulso.

O primeiro foi espontâneo, causado por sua riqueza nativa, a borracha.

O segundo, fruto da intenção do Governo Federal de desenvolver e inte-

grar a região Amazônica ao restante do país.

Aconteceu em 1967, mais precisamente em 28 de fevereiro, com a criação

da SUFRAMA e da Zona Franca de Manaus.

Convidados pelo Governador do Estado do Amazonas, o Professor Artur

César Ferreira Reis, em janeiro de 1965, para fazermos alguns projetos no

Amazonas, tivemos a oportunidade de viver e sentir a vida de antes e suas

modificações intensas e sucessivas ocorridas nestes quase 10 anos de SUFRAMA.

Na fase inicial foi fácil para nós o contacto humano, ver e sentir as rc-

giões, as habitações, as soluções empregadas, etc., e aí começamos o nosso

aprendizado, a nossa pós-graduação, que continua até hoje.

Apaixonado pela madeira, como todo arquiteto, fomos adaptando o nos-

so detalhamento às condições locais, às ferramentas usadas e ao tipo de mão-

de-obra regional.

Começamos a usá-la em coberturas, forros de madeira, beirais longos, e

algumas outras tentativas em escolas e residências. Mas era muito cedo. Casa

de madeira era usada só por 
"gente 

pobre", escolas de madeira, embora com

portas e peitoris revestidos de fórmica, podiam ser confundidas com barracos

e eram rejeitadas.

Começamos então com a nossa casa, que fizemos de madeira, bem sim-

pies, bem barata, e para nossa família, 
"bem 

simpática".

Situada numa pequena encosta possuía uma varanda na parte inferior, si-

tuando-se na parte superior a cozinha, a sala e os quartos. Praticamente todos

os painéis de vedação eram de venezianas largas de madeira reguláveis e todas

feitas no próprio local da obra. Os quartos também dentro do mesmo siste-
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ma eram estreitos e se comunicavam com uma varanda situada na frente da
casa.

Houve também preocupação em se prever a ventilação cruzada. A cozinha
e os banheiros foram construídos em alvenaria.

Aí moramos 6 anos e meio, naquele tempo fora da cidade e perto de um
igarapé (pequeno riacho) com um banho (piscina rústica de água corrente).

E começamos a ser visitados. A idéia começava a ser aceita. Nos pro-
jetos do Governo usávamos generosos beirais, e entusiasmados com tudo vi-
víamos intensamente a experiência da Amazônia.

E começamos a trabalhar com a madeira e a palha de forma simples e
rústica.

Fizemos o 
"Restaurante 

Chapéu de Palha".

Construído em fins de 1967, empregamos, em seu sstema estrutural ar-
mado em forma de cone, uma árvore característica da região chamada aqua-
riauara, foi recoberto com um tipo de palha (buçu) que resiste até hoje sem
ter sido substituído. Na parte inferior foram colocados grandes beirais tipo
aba de um grande chapéu, elemento que deu origem ao seu nome.

Convidados pelo então Secretário de Produção em 1969 para projetar-
mos uma Colônia Agrícola às margens do rio Preto, no quilômetro 78 da
estrada Manaus-Itacoatiara, colônia experimental que deveria usar o mate-

rial e a mão-de-obra local, procuramos através de um dimensionamento com-

parível aos mesmos dar novas proporções e formas de uso. Na Capela Ecu-
mênica aí situada usamos a madeira aquariquara em sua estrutura, que fazia
lembrar uma letra A e recobri-nos todo o conjunto de cavaco (lascas de ma-

deira tiradas também no local).

Esta capela foi construída no sistema de mutirão e até os móveis que
feram per nós desenhados foram construídos com seções de paus roliços.

E, no nosso aprendizado constante, nos maravilhávamos com a habilida-

de no manejo do machado e da enxó pelo caboclo. E, quando convidados

por importante grupo de empresários locais, projetamos e construímos uma

loja, na esquina da avenida pr ncipal de Manaus, com mais de 50 metros do

fachada somente nesta aven da, próxima ao Teatro Amazonas, toda em madei-

ra lavrada com peças de seção de 25x50cm com até 11 metros de comprimen-

to, tendo sido colocado em seu interior um painel fotográfico mostrando co-

mo se- abatia, preparava e transportava a madeira na floresta. Identificamos

cada tronco com o seu nome regional e o seu nome científico, fornecido pelo
INPA.

No INPA — Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia —, fomos res-

ponsáveis por sua implantação e o projeto de todas as suas unidades iniciais

(mais de 20 prédios).

Eram unidades administrativas, laboratórios, alojamentos, residências,

caixa d'água elevada, garagens, etc. Procuramos um sistema bastante simples,

meduiado, com beirais bastante amplos e todos os blocos orientados de acor-

do com as necessidades da região.

A implantação procurava preservar ao máximo a vegetação nativa tipo

capceira e os caminhos internos circulavam ds maneira pouco rígida.

Os princípios de ventilação da cobertura e dos cômodos foram aplicados

permitindo resultados bastante agradáveis do ponto de vista de conforto e do

aparência externa.
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Próximo ao INPA e separado por uma avenida encontra-se a grande área

pertencente à Universidade do Amazonas e onde irá se situar o seu Compus

Universitário, projeto que também foi elaborado pelo nosso escritório.

Mais uma vez a prrocupação de integrar as edificações ao sítio foi man-

tida. Após minucioso levantamento topográfico e pesquisa in loco situa-se o

Campus numa elevação praticamente no centro de cerca de 600 hectares,

área esta áz dimensão bem significativa dentro da cidade de Manaus.

A implantação da edificação deverá verificar-se evitando ao máximo o

u~o de equipamentos de terraplenagem, com o sacrifício do menor número pos-

sível d"1 árvres e acomodando os vários blocos no suave declive do terreno,

perm't'ndD dessa maneira uma ventilação em todos os blocos do conjunto.

A solução adotada prevê vários blocos separados por jardins e ligados

por passarelas de circulação. Estes blocos serão construídos num sistema de

pré-fabricação aue deverá prrmitir a construção por etapas e inclusive aten-

der à necessidade de ambientes especiais de laboratórios e salas com equipa-

mentos sensíveis.

Os jardns intrrnos e a imensa área coberta com 
"ripados" 

que fica in-

tegrada ao Centro Comunitário funcionarão como museu botânico de plantas

amazônicas, pernrtindn aos usuários uma familiarização com as plantas e seus

nemes usuais e científicos.

O Campus es'á projetado de acordo com a nova orientação do sistema

imivprsitário, que funciona como um todo, integrando todas as modalidades

de técnicos e especialidades que usam os mesmos equipamentos comuns, em-

bora prssuam suas áreas específicas ds laboratório, salas espreiais, etc. Outro

detalhe importante é a localização da biblioteca, no centro do conjunto dc

ensino, que irá permitir uma grande intimidade dos universitários com a mes-

ma e com isto criando o hábito da leitura e pesquisa.

Sendo necessária a mudança de nossa primeira residência, construímos

uma segunda também em madeira, porém usando novo dimensionamento e

processo construtivo diferente.

Usamos troncos aplicados d? forma natural com 50cm de diâmrtro, pe-

ças de madera lavradas e no piso do 2.° pavimento pranchas de 3 polegadas

de espessura.

Vários detalhes e soluções que empregamos nesta casa também iriam fun-

cionar como exprriência. Um jardim interno, com a cobertura interromp da

em seu trecho, permite, juntamente com os elementos vazados e tipo de jane-

Ias empregadas, uma ventilação permanente. Os vidros usados foram de cor

amarela e com is:o reduzimos a luminosidade e o calor em s"u interior. À ca-

sa se integra a vegetação exterior, em sua maioria seringueiras, numa comu-

nhão fácil e e:pontânea.

Em algumas outras residências foram aplicados estes elementos e princí-

pios que procuram substiiuir em alguns trechos os elementos construtivos con-

vencionais tipo janelas e paredes por painéis de elementos vazados que per-

m:t:m a ventilação farta e permanente.

Também projetamos os reservatórios elevados do novo sistema de abas-

tecimento de água de Manaus.

Nestes projetos procurou-se uma integração dos imensos volumes eleva-

dos com o sítio, que necessariamente deveriam localizar-se em pontos urba-

nos de grande evidência, usando uma solução semelhante para os 5 reserva-

tórios iniciais, de capacidade que variavam de 5.000m-\ 3.500m3 e 2.500m3.
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Eles se integraram perfeitamente à paisagem urbana sem agredi-la como era
esperado.

E como podemos ver não se limitou somente à madeira o nosso trabalho
Temos na sede da Zona Franca de Manaus — SUFRAMA, no Distrnó

Industrial, uma outra edificação, que procura atender às condições do clima
e as necessidades do programa. Com a cobertura inteiramente independente
das paredes e tetos, e usando módulos de 15xl5m de concreto armaüo, pro-
curou-se, através de uma tiragem de ar na parte superior de cada unidade tipo
clarabóia, criar condições favoráveis ao clima da região.

Projetamos também a Central de Abastecimento do Amazonas — CEASA.
Usamos coberturas de chapas metalicas tirando proveito de suas característi-
cas técnicas de poucos apoios e grandes balanços.

Após esta abordagem ao nosso trabalho, que atinge também a outras
áreas como escolas, clubes e centros de esportes, voltaremos ao tema arqui-
tetura de hoje.

Manaus hoje está preocupada com a região.

As cópias e as importações de soluções de outras regiões reduziram-se
muito.

Os beirais já são muito empregados.

Ainda que timidamente começa a se criar uma mentalidade relativa
necessidades regionais.

O Instituto Nacional de Pesquina da Amazônia prepara um grande tra-
balho na área da habitação, a ser desenvolvido em toda a Amazônia durante
alguns anos, com o apoio financeiro do BNH e que deverá ser de grande im-

portância para a arquitetura no futuro.

E dessa maneira teremos condições de sermos coerentes com a época em

que vivemos.

Procurando resolver os nossos problemas identificando-os, analisando-os,

com soluções que se adaptem às necessidades, recursos financeiros, usando
tecnologia correta e atual.

Não deverá haver preocupações com estilos e sim preocupações em so-
luções corretas e de emprego correto dos materiais.

Se a cobertura a ser empregada permite ser usada plana ou com peque-
no caimento, será assim empregada; se for de fibrocimento será empregada

com um pouco mais de caimento; se for de telha de barro mais ainda e se

for de palha bem mais. E assim sucessivamente com todos os materiais de

construção.

Tecnologia avançada e mau uso, ou seu emprego sem justificativa pede-
rão gerar monstrengos como os motéis de fiber glass tipo cogumelo instalados

pela Petrobrás ao longo de rodovias na Amazônia, que são verdadeiros absur-

dos terem sido propostos, quanto mais executados.

E o caminho da arquitetura começa a querer se delinear. Nessa fase de

desenvolvimento temos um belo exemplo de arquitetura, tecnologia e eco'osia,

que é o Aeroporto Internacional de Manaus para aviões supersônicos, Aero-

porto Internacional Eduardo Gomes, projetado p*la firma HIdroservice.

Amplo, de uma técnica aprimorada, causa um agradável impacto a quem
chega e sua integração com a região se faz de maneira fácil e agradável, ape-

sar da natureza da edificação e suas exigências técnicas.

Em contrapartida possuímos um belo exemplar da fórmula milagrosa, na-

cional, de soluções de projetos arquitetônicos, o tão famoso e atual estilo 
"co-

lonial". Reflete toda 
"pujança" 

da anticriatividade, da não-integração ao mo-
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mento presente, da eliminação da personalidade regional da edificação, e do
nceio da opinião pública na aceitação de novas fórmulas. Refugiam-se no co-
lonial porque ele agrada e porque bsm ou mal ele é aceito e querido.

Muitos confundem colonial com o uso da telha de barro tipo colonial,

que o seu simples emprego dá a sensação das construções daquela época, em

que es'e era praticamente o único tipo de cobertura existente. A simples es-

pecif cação deste material fará com que a cua aparência se assemelhe, sem que
no entanto s:ja necessário copiar ou adaptar seus elementos restantes tão sin-
c ros e re:pe.tados nas ed f cações originais. Vale a pena sair por instantes do
t ma e de relance pensarmos na mais moderna cidade brasileira, exemplo de
um urbanismo atual e que tristemente em torno de um lago se constroem re-
sidências 

"coloniais".

Sentimos aí que a arquitetura de uma maneira geral está de-sorientada.

A preocupação maior é de agradar, de apresentar soluções que assombrem,

que dêem nome e renome, em vez de um trabalho sério, coerente e integrado,

procu-ando a integração total, isto é, a arquitetura, integrada no tempo e no
espaço. E ela seria repeitada como todas as que assim procederam e que per-
manrcem vivas e atuais, como a dos egípcios, gregos, romanos e a.é mesmo do
r.osso colonial.

E em Manaus já temos o colonial do ano de 1976, em forma de hotel,

luxuoso, com muita vegetação, ele impressiona e agrada a quem chega, porém

poderia e:tar em Foz do Iguaçu, no Brasil Central ou no Nordrste brasileiro,

róis ele não diz nada em relação à Amazônia e ceu paisagismo não situa o

hotel num barranco da Amazônia, fazendo mais parecer que estamos numa ilha

muito bem tratada na baía de Guanabara.

Perdemos mui-, uma oportunidade d: mostrarmos a Amazônia e suas rique-

zas através dDs seus recursos, desta feita aplicados na Arquitetura.

Esta diretriz deve ser uma constante na Arquitetura. Sempre que possível

procurar situá-la na região.

E antrs de final zar devemos falar também, embora ligeiramente, na ci-

dade de Manaus e seu desenvolvimento atual.

Se a primeira fase de seu desenvolvimento é lembrada como um período
áureo, em que tudo foi feito ccm horizontes largos, diretrizes de desenvolvi-

mento qui orientaram e resistiram até os dias de hoje, esta segunda fase se>

caracteriza justamente pelo inverso.

Preocupa tremendamente a tedos o que ocorre em Manaus. O crescimen-

to vertiginoso a'ingido nestes poucos anos superou a todas as expectativas.

A população que em 1967 eia de cerca de 260.000 habitantes pa:sou

para cerca de 600.000.

Acompanhar este crescimento com todos os problemas dele decorrentes

rbsorve a todos os órgãos do governo. O cotidiano é violento. O que normal-

m°ntr» iria acontecr gradativamente, talvez ao longo de 50 anos, aconteceu em

10. E não es'ávamos preparados.

Hoje o perímetro urbano explodiu e ainda estamos envolvidos em resol-

ver os problemas da área central e da tua periferia mais próxima, sem poder-
mos nos antecipar no planejamento orientador e normalizador do crescimento.

Mu;to da característica inicial da cidade sc perdeu dando lugar à Manaus

de hoj3. Edifícios começam a pentilhar a silhueía urbana, faz'r>do com que

se possa antever em futuro próximo o caos urbano de todas as cidades atuais,

que um dia cresceram diante do mesmo orgulho da população, que as:istia à
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construção dos edifícios de muitos pavimentos achando que isto era sinal de
cidade grande e progresso.

A comunhão cidade-floresta que existia na Manaus de antigamente, is:o
é, na Manaus de 1967, hoje já se afastou bastante.

E o Urbanismo adequado a uma cidade do trópico e da Amazônia?
Será que no futuro teremos condições de aí habitarmos sem usarmos apa-

relhos de ar condicionado em todos os ambientes e automóveis?
Será por acaso que este ano tivemos o verão mais rigoroso de todo o pe-

ríodo que moramos em Manaus ou será que ele é decorrente do cresc mento
dos últimos anos, da implantação dos vários acessos do Plano de Desenvolvi-
mento Local Integrado e do afastamento do verde compacto da floresta Ama-
zônica?

Estas são as grandes dúvidas. Elas poderão pôr abaixo todo o sentido da
Arquitetura que falamos, integrada à região e ao sítio.

Falamos de fcrma mais ampla. Pensamos na Manaus de amanhã, Manaus
dos nossos filhos e das gerações futuras.

O que estaremos preservando para eles?

Será que não poderíamos deixar como lembrança da éooca sfual outras
diretrizes de crescimento que resistissem e orientassem a cidade durante mui-
tos anos?

Este é portanto um momento significativo para todos nós que vivemos
neste presente, que rapidamente irá passar, permanecendo somente as co^se-

qüências boas e más que iremos deixar incorporadas à região e suas cidades
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FOLCLORE NA AMAZÔNIA

DANÇAS URBANAS, RURAIS E INDÍGENAS

Abguar Bastos
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Podemos, na parte das danças, estabelecer de maneira elementar, de certo,

uma divisão de caracteres folclóricos, que não representam, como nas divisões

marc-das para as atitudes mágico-mítico-folclóricas dos selvagens, uma típica

Iocalis.a ou regional, mas abrangente de comportamentos idênticos, em outras

árias nacionais.

Vamcs, neste trabalho, procurar idsntificar-nos com o folclore das danças

e sua d stribuição na tela dessas atividades corporais, representativas de uma

síntese de comportamento social e psicológico dos povos da Amazônia.

Dentro, pois, de um quadro geral, dividimos as danças na Amazônia em:

1. Danças de salão:

2. Danças-desfile;

3. Danças de roda;

4. Danças de pátio e terreiro;

5. Danças de maloca.

Nesta conferência, que tem a função de roteiro para as danças na Ama-

z"nia, dar mos ma's destaqus às danças de pátio e terreiro e às danças indí-

genas, para uma constatação dos revestimentos artificiais colonizantes e chegar

à parte- mais pura, a ser colhida da coreografia maloqueira.

Nos verbetes capitulados não entram as danças feiticistas, mais agregadas

ao mistério e que, na Amazônia, têm maior guarida, no Babaçuê ou Santa

Bárbara, no Catimbó e na Pajelança.

Essas danças, revestidas ou não do cunho de possessão, invadem os cami-

nhos ma!s próximos dos ecpíritos dedicados ao sortilégio e têm, na sua ex-

pressão corporal, relevo de excitação incomum, às vezes com certa beleza, às

vezes com violência nos tiques alucinatórios.

1. DANÇAS DE SALÃO

1.1 Essas danças, no sentido urbano, são as que irrompem em recintos

domésticos e têm tratamento, quase sempre erudito, pelo caráter de importação

de algumas e p:lo revestimento dado à musicalidade tipicamente folclórica. Não

se trata, geralmente, no que se refere à Amazônia, de danças típicas dessa re-

gião, perém com larga assimilação social em outras regiões do Brasil.
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nrf^PiVa 
ma*cha Pe,° maxixe, que segundo Oneida Alvarenga

t a primeira dança urbana criada no Brasil, e pelo baião.

c 
1,3 I?e.inflItraÇão alienígena a partir da década de 20, dominaram ossaoes amazon.cos: o fox-irot, o ragtime, o shlmmy, o oncstep e o tango ar-

gent.no, sendo certo que, no norte, no início, o samba era chamado taneo.

-P°r 
ab!0,rÇão de danças rurais, obtêm sucesso nas danças

familiares, o carimbo e o saire.

2. DANÇAS-DESFILE

2.1 Sao as que se manifestam em movimentos de marcha nas ruas ou
praças ccmo os bumbas e os 

"pássaros" 
das festas juninas, cs Mastros do Di-

vuo e o Sairé (já era desuso).

2.2 Os bumbás ou grupos de teatro aberto têm no boi a sua mítica cê-
nica. Os seus autos, de elevada ingenuidade, proclamam os ritos da morte e
da ressurreição, pontos altos da manifestação mágica dos autos. O boi quesurgo de uma ati ude pastoril ingênua, admite, na supremacia do proprietáriorural, a força pr;mitiva totêmica. Por outro lado, tal aspecto é o pano de
fundo para a fulguração do milagre, baseado na ressurreição, ato que tem porobjetivo sagrado a harmonia entre todos os participantes do drama.

_ 
A dança do boi e s:us pastores, vaqueiros e índios, está incorporada ao

si tema gnóstico de aprec.ação do mistério. Seriando os dogmas de Gnose (ma-ne.ra eso.erico-sagrada de ordenar os pensamentos sobre as divindades) e dis-
pondo-os ao correr dos vários tópicos do auto, podemos assimilar: com a ema-
naçao, o desejo expandido da mulher grávida ao exigir do marido carne de boi
PIra alimento; com ^ queda, a morte do boi; com a redenção, a sua ressurrei-
çao, e com a mediação, a harmonia final entre as potências celestiais do m:s-
tério e as potências humanas senhoras das artes de punir e curar.

2.3 Enquanto o boi é um mito campestre, a devoção popular elege os
pássaros como o seu mito florestal, a rodo do 

"pássaro" 
os mesmos sentimen-

tos de pieJsmo quando ele e sacrificado pelo caçador e o mesmo deslumbra-
mento de fraternidade, quando alcança a ressurreição.

Enquanto as mulheres, principalmente moças, participam mais dos 
"cor-

does de roceircs, sua presença é mais ativa, inclusive meninos, na exibição ds
passaros . Geralmente são aves embalsamadas ostentadas na ponta de uma

vara enfeitada de fitas.

O caçador, qu2 abate o animal, capitão, índio e pajé, além de outras fi-
guras formam cs ingredientes cênicos dos 

"pássaros", 
os quais passaram para

PaIca>- Nos ranchos baianos, de vésperas de Reis, também foi anotada a
presença de aves como Garça, Avestruz, Canário, Beija-flor. Para Nina Rodri-
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gues, os ranchos ou cordões fazem as vezes de clãs e os animais festejados são
resíduos totêmicos. Entre os nossos indígenas a maioria das danças tem como
tema central um animal ou variedade deles, simbolizando as danças atos de
caçada ou pescaria.

Sob a denominação de pássaros, entram aves passariformes ou não como o
Xexeu, o Rouxinol, o Uirapuru, o Beija-flor, o Periquito, o Tem-tem, o Bem-
te-vi, o Pinica-pau, o Urubu, o Saí-azul, o Caraxué, a Gahota, o Pavão o
Ouara, a Garça, o Marrecão, a Coruja-real, o Mutum. Porém, o que é curioso

^ue 
spo o mesmo nome de 

"pássaros" 
surgem outros autos com o Caranguejo'

o Quati, o Gato, o 3abou, o peixe Jacundá, o Boto, a Onça, o Jacaré, o Macaco.

^ 
Em se tratando de aves o matador é o caçador, e no que se refere aos

aquaticos, o matador é o pescador.

cími,„2r4TFugiud0', 
entret.amo> à reSra da centralizar o folguedo num animal-

símbolo, Jorge Hurley registrou em Curuçá uma dança-desfile comum às outras
cidades da região paraense. O 

"cordão" 
dos lavradores desfila justamente du-

rante as festas juninas — tempo de balão, fogueiras, bumbás e pássaros Não
havia propriamente uma peça central, material, para o objetivo da dança, po-rem, isto sim, uma atividade de roça dava o sentido subjetivo do espetáculo.
A^em dos acompanhantes, as figuras do elenco representavam objetos ou ferra-
mentas de lavoura: 

"o 
forno, o tipiti, o machado, a foice, o terçado, a pe-

nsira, a vassourinha, a lenha, o fogo, a água, a mandioca, o rodo, a farinha"
A cerimonia culminava com cantos dedicados à farinhada. Em primeiro plano
entram as atividades da vassourinha, do fogo e do forno 

"para 
a farinha tor-

rar . Em srgundo tempo vêm as copias de carpir nas quais os cantores Ia-
mentam a vida do lavrador, que trabalha noite e dia 

"e 
não tem o que guar-

dsr' . E encerra os cantos dizendo 
"distrair 

as mágoas na noite de São João".

¦ ~2'f 
° Smré está praticamente desaparecido. Era composto de uma pro-

cissao dançada, qus tinha por emblema um artefato de cipó, com três arcos
superpostos apoiados numa haste horizontal. Uma outra vara sustentava o
objeto, dividindo, em sentido vertical, os três arcos paralelos. Trazia uma cruz
ao alto com duas outras laterais. O objeto era enfeitado de algodão e fitas
algumas vezes com um pequeno espelho. Não se tratava de um emblema este-
reotipado pois sofria pequenas modificações em sua estrutura, conforme as vilas
ou povoados onde tais procissões se realizavam.

P 
SãKê S-ria UIÍ? danÇa"desfile indígena 

que foi modificada por inspira-
ç.ao dos catequistas. Entretanto nao são encontrados documentos na Amazônia
que identifiquem de maneira próxima este tipo de dança com algum folguedo
ou ritual indígena. ®

Primitivamente, o Sairé, com o nome de Turiúa, tinha o seu ritmo de gingamarcado por flautas de uma peça ou as de tipo sirinx (flauta de Pan) com
váras tabocas unidas a formar um só instrumento, sem faltar o tamborim. Se
Tunua quer dizer alegria, Caieré (como quer Teodoro Sampaio) seria corda
encurvada, enquanto o termo Cairé, em tupi, quer dizer lua nova.

2.6 O Mastro do Divino tem a sua cerimônia dançante ou de ginga no
ato de transporte do toro, geralmente de palmeira, da mata para o local onde
deve s:r erguido e ostentar a bandeira alva do Espírito Santo. Carregado por
homens e mulheres, a procissão do mastro era acompanhada no Pará com o
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canto da Lavadeira (que dizia respeito ao passarinho do mesmo nome c que
a lenda ciz ter ajudado Nossa Senhora a lavar as camisinhas do Menino Jesus).

£ Lavadê-ê-rá.

£ Lava-dê-ê-rá

Lavadêra da Pedreira

£ Lavadê-ê-rá.

Lavadêra sem sabão

£ Lavadê-ê-rá.

Na sua marcha, o Mastro parecia um barco sobre ondas, no vaivém
do balanceio dos crentes e passava 

"envolvido 
em guirlandas, fitas, flores, pai-

mas e frutas de várias qualidades. Dava a impressão de uma árvore fantás-
tica, que magicamente fazia brotar de si tudo o que a natureza concebia". Nisto
se assemelhava às árvores universais ou 

"árvores 
de comida" dbs indígenas que

produziam todas as frutas e até milho c mandioca, como a árvore Tamoromu
dos Vap diana, a Vazacá dos Taulipang e a de Uanscen ds algumas tribos do
rio Negro.

Artur Viana, citado por Clóvis de Morais Rego, se refere a canções de
Mastro com solo e o coro: 

"Amor 
chovia, choverá".

Famosos foram no Pará os Mastros de Mestre Martinho e Ana das Pa-
lhas, que se orgulhava de ornar o seu Mastro com 200 lamparinas.

¦a corc^es" carnavalescos tinham sua maior encenação no colo-
r do das roupas, nos cantos, requebros, volteios com maracás, ou xeque-xeques
cilíndricos, com alças nas extremidades, 

quando não adjudicados de algum ins-
trumento de sopro. Suas alas de frente exibiam Iantejoulados e suntuosos es-
tandartes, com os bahzas, aos saltos, puxando o elenco. Desfilavam os preti-
nhos, os lenhadores, os marujos, os roceiros, 03 martelos de prata, os malhos
de curo, os lanceiros, entre outros.

°s Preíinhos tinham garbo. Dividiam-se em quadrados compactos, usavam
turbantes e roupas de cetim de várias cores, mas se limitavam ao desfile can-
tãGO.

¦ L 
^sJe^za(^ores vestiam roupas estampadas, exibiam machados de madeira

tinham balizas e sua figura central era o 
"Velho". '

Os marujos representavam cenas de motins a bordo, ostentavam barcos
simbolicos, tinham comandantes, oficiais e grumetes, os gajeiros dirigiam as ma-
nobras e entre outros 

"cordões" 
de marujos ficaram famosos no Pará o 

"Cru-

zsdor Timbira", o 
"Couraçado 

Minas Gerais" e o 
"Tupi". 

Os marujos do Pará
podem ser filiados às Cheganças no nordeste.

Os roceiros se vestiam à moda caipira, com chapelões de palha, pinturas
de carmim e rolha queimada. Eram dad^s a facécias e sátiras. Autodenomi-
navam-:e de Pelintras e De Campos Ribeiro registrou, com esse nome, quatro
grupes no Pará.
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3. DANÇAS DE RODA

3.1 As danças infantis têm suporte popular nas toadas ingênuas de qus
são revestidas. Agregam amizades de ruas ou bairros, pela necessidade de vá-
rios participantes. Não há, no caso, um sistema típico da Amazônia, pois são
divertimentos espalhados por todo o Brasil e ainda servidos de várias origens
alienígenas. Entre os indígenas da região raríssimos se tornam os registros so-
bre bailados de crianças.

3.2 Bom vaqueiro. Dois coadjuvantes ficam à frente, lado a lado, de
mãos^ dadas e braços esticados e levantados. Atrás, em fila indiana, os demais

parceiros. Pedem ao 
"bom 

vaqueiro" licença para passar. O par dianteiro man-
da passar, advertindo que um dos passantes vai ficar preso. Ao desfilar de
alguns os braços alçados descem, enquanto os braços 1'vres do par fecham em
círculo estreito o prisioneiro, que, em seguida, é afastado, recomeçando os de-
mais em fila indiana, até que o último prisioneiro é o que vai pagar a prenda
combinada.

3.3 Carneirinho, carneirão. Apenas rodar aos pulos e entoar a cantiga.

3.4 Esta menina. Tcdos cantam com uma menina no centro da roda.
A menina está em idade de casar e dsve escolher com quem quer casar. A
menina escolhida vai para o centro.

3.5 Pa; Francisco. Prrsonaeeni de bumbâ. Exoõe o sorfpgdo em ridí-
culo. O que fica no centro 6 o Pat Francisco, de qu-m são exig!dos requebros
e trejeitos para provocar hilaridade.

3.6 Mando-tiro-firo-l*. De inf!uênc:a francesa, parq alcninç rv^^sado-

res. Duas filas fronteiras. Há várias versões quanto à aplicação do refrão.

3.7 Passa, passa-gavião. É uma reda sem representação. Apenas rodar
e cantar.

3.8 Sapctinho branco. Também rodar e cantar.

3.9 Tereslnha de Jesus. Com solo e coro. Teresinha vai ao chão e três
cavalheiros vão levantá-la.

3.10 Senhora Dona Sancha. Conhecidíssima e famosa dança de roda

que versa sobre a formosura da personagem.

3.11 Margarida. É encontrada dentro de um laranjal, 
"apanhando 

ro-
sas brancas", símbolo de casamento.

3.12 "Seu" Lobo. Refere-se a um passeio no bosque e, à pergunta 
"Seu

Lobo esta ai? , uma vez está tomando banho, outra ss penteando e assim por
diante até que ele salta de seu canto e persegue os rondeiros. O momento do
salto é imprevisível, tantas vezes pode a personagem fingir afazeres antes de
iniciar a perseguição. O alcançado faz, em seguida, o papel de 

"seu" 
Lobo.
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3.13 Nesta rua tem um barco. Simples canção para ativar o bailado.

3.14 Barca vircu. A característica é, a cada canto, a mudança de posi-

ção dos que fazem a roda, ora de costas para o centro, ora a ele fronteiros.

3.15 Ciranda, cirandinha. Também de muita fama. Canção e dança sem

representação particular.

3.16 Leiteira. Tipicamente portuguesa: 
"Todos 

gostam da leiteira". Pri-

meiro 
"juntar 

os pezinhos". Depois retirá-los, com um 
"abraço 

em quem qui-
ser".

3.17 Sirirí. As moças chamam o Siriri. Ele não vem, porque não lhe

querem dar uma esmola. Solo do Siriri e coro dos rondeiros. O Siriri, que é
um pássaro tiramdeo, entra na cantoria do Carimbó, em algumas toadas dessa
dança de tambor.

3.18 Margarida no Castelo. Os cavaleiros que querem ver Margarida

prisioneira no Castelo vão tirando, uma a uma, as pedras do Castelo até que
Margarida aparece. Também, segundo Elza Dellier, de influência francesa.

3.19 Atirei um pau no gato. A canção é simples. Atiram um pau no

gato e ele não morre.

Como vemos, nada mais simplório, tanto nas representações como nas
motivações. O que torna as canções de roda de fácil assimilação e expansão.

4. DANÇAS DE PÁTIO E TERREIRO

4.1 São danças geralmente de caráter coletivo, isto é, um tipo coreo-

gráfico que incorpora os bailarinos num só todo, e que tem destaque no Mora-

baixo, no Batuque (nome genérico de várias danças onde o instrumento cen-

trai é o tambor), nos Tamborinhos, etc., sem falar nas exibições de origem

indígena, onde abundam catecúmenos ou mestiços agregados à economia de

caça, coleta e extrativa.

4.2 O Carimbó é dança de roda, que tem o nome derivado do tambor

que a acompanha. Na zona bragantina, do Pará, é chamado de Retumbão, em

Abaetetuba de Peru-de-atalaia, em Cametá de Bangüê e na Vigia de Zimba,

com o seu final batizado de Saideira (Vicente Sales). Entre os índios Apinagé

pacificados, do Araguaia, o Carimbó era dançado, puxado pelo pajé, segundo

Oscar Leal.

4.3 Com música de retumbão, Bordalo registrou em Bragança, no Pará,

o chorado, como dança de roda.
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4.4 A Chula (mistura de lundu e samba) tinha parceria com o Fandango

e era ornada de requebros, sapateados e umbigada, e, de certa maneira, mais

canto que dança. Foi importada de Portugal, onde significava zombaria ou
"fazer 

pouco". Rubens Rodrigues dos Santos reghtrou uma Chula da farinha,

típ'ca da ilha de Marajó e uma Chula do Molongó. Nessa ilha a Chula tinh»

presença constante conforme os registros de João Viana.

4.5 Outra dança rural famosa foi o Coco, de infiltração nordestina, cora

canto, coro e refrão, como o famoso 
"pisa 

pilão".

4.6 Uma dança da Arara foi registrada na ilha de Marajó, talvez sím'le

da dança do Papagaio de Goiás.

4.7 Armando Bordalo da Silva registrou a dança do Bagre, com aspectos

de quadrilha, com o nome de enfiar o bagre o momento em que cada par se

enfia por baixo dos braços do par à frente. Com o nome de Bagre, há danças

indígenas, sendo que os Bacairi exibem máscaras desse peixe.

4.8 A Cana Verde, no Amazonas, teve manifestação urbana. É uma

^ança autônoma, que adota o Catereíê em suas finalizações, mas em outras apre-

sentações figura como parte do Fandango (Aurélio).

4.9 Manuel Nunes Pereira anotou a dança da Caiarara, um macaco de

pêlo claro.

4.10 Carlos Roque fixa a dança do Cururu, de manifestação indígena.

4.11 A dança do Gambá foi registrada por mim, em Safra, e ocorrente no

Município de Coari (Solimões) e se inscreve na série dos batuques, com re-

cuos típicos do Carimbo. Eventualmente, participava em festas do Divino, como

observou Mário Ipiranga Monteiro. José Veríssimo registrou a presença do

tamborim em Gambás do Baixo Amazonas e que se transformavam em dança

de salão com misturas de polcas, valsas e lundus e até incorporações de Ma-

rujada e cantos imitativos da Tirana. Bates faz referência ao Gambá de Serpa,

nas festas do Sairé. Renato de Almeida registrou o Gambá no Estado do Rio e

em M'nas.

4.12 José Veríssimo registrou a dança do Jacundá, nome de um peixe.

4.13 Nunes Pereira e Barbosa Rodrigues fixaram a da Paná-Panã (cole-

tivo ds borboleta).

4.14 Destacava-se no rio Negro a dança dos Tamborinhos.

4.15 Cantada em Neengatu, B. Rodrigues se refere à dança de roda

do Tatuí (tatu pequeno).

4.16 Famosos na Amazônia os refrões Sambariri, Mandu-sarará e Indarê

para várias danças rurais.
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4.17 Mário Ipiranga Monteiro registrou a dança do Tipiti, uma contrafa-

ção do Pau-de-fita, e também os Lanceiros.

4.18 Nunes Pereira fala de uma dança da Saracura.

4.19 José Veríssimo anotou a importância no Pará do Lundu, dança lú*

brica africana, com trânsito entre os bantcs, dizendo mesmo que o Cateretê, a

Chula e outras danças eram simples subjacências melódicas c rítmicas do Lun-

du. Bates também faz referência ao Lundu de Vila Nova no Baixo Amazonas.

4.20 O Marabaixo, a que se refere Nunes Pereira em importante mono-

grafia cobre esta dança no Macapá, era cantada também em Mazagão (Terri-
tório do Amapa) com desafio ou não, com passagens satíricas e líricas, com

dança e refrão do Sambariri, verso a verso e de fundo religioso. Entram tam-

bores, pandeiros, flautas e caracaxás.

4.21 Reg'strável, igualmente, o Marambirá, na faixa santarenense do

Baixo Amazonas. Com esta denominação, havia um cortejo de negros em

Alenquer, no Pará.

4.22 Outras danças: a Marujada (simplesmente dançada, sem canto), o

Peru-de-Atalaia, qus tem muito de Lundu e Vicente Sales dá como variante do

Carimbo, assim como o é o Retumbão.

4.23 Dança que se atualizou, hoje, como dança de salão é o Siriá, com

o refrão 
"Siriá, 

siriá", solo e coro, pandeiros, reco-reco, carimbos e ganzás. É

âs or!gem rural e aparente vinculação africana e bastante cultivada hoje em

Belém e Cametá. Houve em 1974 uma demonstração do Siriá no Rio, pro-
movida, em Semana do Folclore, pelo setor de folclore do Ministério da Edu-

cação e exibido por um grupo folclórico paraense.

4.24 O Tambor de Criculo foi apresentado como dança mágica ou rito

feiticista, mas na verdade se trata de um pagode de tambores, em que entram

o grande, o mcião, o pererenga e o quererê, conforme anotações de Oneida

Alvarenga. Trata-sc de um batuque de divertimento sem finalidades reli-

giesas. Para Êdison Carneiro é, no Maranhão, uma variação do samba.

Nesse Tambor só dançam mulheres, a exemplo da Marujada bragantina no

Perá.

4.25 O Catere'ê é exibido desde os tempos ds Anchieta, com sua mar-

ca túpica e passou, já estilizado, para as composições urbanas.

4.26 O Tun-dum-dum é um jogo de bordunas ao som de tamborins;

há ba.idas de hastes como numa briga, conforme anotações de César Pereira.

4.27 O Xinfrim se manifestava com expressões de mímica, sapateado

e peneiramento ds ancas.

4.28 O Xingre-xingre foi anotado no Pará por César Pereira, com jogo
de fitas ao som ds violão, gaita e Onça (cuíca). Armando Bordalo da Silva

grafou Ching-Ching como festa de São João, vinculada à do Divino Espírito

Santo.
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4.29 Outras danças rurais podem ser arroladas como o Caranguejo, o

Camaleão, o Açaí, a Cabeça de Bagre e ô senhor Vieira, conforme B. Ten-

reiro Aranha.

Evidentemente, muitas dessas danças tinham influências européias, negras

ou ameríndias. Porém a sua maior iteração nas zonas campestres ou fluví-

colas, de economia agropastoril, lhes dá um sentido Iocalista qur, em muitos

casos não mistos, podem sôpará-las das tendências coreográficas urbanas e das

tip.c.mente silvestres ou aborígines.

DA FÁBULA Ã DANÇA

Duas tessituras fisiográficas afogam a Amazônia: a água e a floresta.

Justo e lógico que a mitografia regional tenha na Hidrofábula e na Fitofábula

um suporte extraordinariamente rico de potencialidade imaginativa, sem que

deixe de ser importante também o contexto lendário baseado na fauna, na

p:dra e no fogo, fenômenos naturais adjacentes, a estabelecerem novos com-

partimentos do crenças, superstições e atitudes divinatórias através da Zoo-

fábula, da Litcfábula, da Pirofábula e da Cosmofábula.

Estabeleci estas divisões para melhor situar os aspectos concêntricos de

situações homógenas do ramo folclórico em relação às motivações emprega-

das pelos nativos da Amazônia ou as que, por aculturação do europeu colo-

nizador, influíram nas urdiduras míticas.

Sendo estas as linhas mestras do comportamento mítico-folclórico, não

param aí, entretanto, as suas manifestações causais, pois igualmente se com-

patibi'izam com a tradição oral lendas baseadas em objetos artesanais, mi-

gra?ões, guerras, fenômenos sociais e econômicos variados, além da busca

incessante dos fios que conduzem aos atos de aparecimento do primeiro ho-

mem e da primeira mulher, sem falar nos densos ciclos heróicos de persona-

fens de invencíveis pederes mágicos, como Baíra, Poronominare, Jurupari e

os semideuses engastados na deificação solar e lunar.

E:ta configuração do cenário folclórico, contudo, d:z respeito à demo-

logia esteada nos povos primitivos da Amazônia, com infiltrações do poderio

é nico tupi-guarani, jê, caribe, aruac e a reflet'r-se principalmente nas duas

grandes bacias hidrográficas do Xingu e do rio Negro, onde se faz sentir, até

heje, a maicr concentração de selvagens livres c catequizados da Amazônia.

E claro que intercorrem os ritos mágicos de expulsão de espíritos malig-

ros, augúrios para as colheitas, ritos de passagem, como os que se relacionam

com a pub:rdade ou de iniciação, além dos rituais da morte. Todos estes

a'cs, como tedas as formas de devoção mítica, são transportados irresistível-

mente- para a dança, como se esta fosse a melhor maneira, reunida aos can-

tos, de uma plena integração psicomoral entre a vida e a natureza.

A partir desse ponto mais puro do folclore, a escala adiante são as ma-

nifesteções urbano-rurais, com maior contribuição colonizante e mescladas de

influências negras e indígenas.
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CORRELAÇÃO ENTRE A DANÇA E O MISTÉRIO

As danças não somente sintetizam e revelam o mistério, como procuram
dar harmonia ao desconforme da gênese, isto é, de um tempo em que o mundo

estava entregue ao ciclo dos animais monstruosos da fase espantosa dos sáu-

rios, de onde toda uma surrealista mítica de assombrosos seres da Medusa

ao Centauro, da Sere a ao Dragão. Os deuses e os monstros, ctônicos e cós-

micos cu celestiais, misturam-se num caleidoscópio de figuras tipicamente oní-

ricas, pelos hibridismos e façanhas revelados.

Toda essa aparentemente amorfa condição da vida perante a natureza

selvagem ambiente demonstra um tipo de sociedade zoo-antropológica que
aparece no cenário pré-lógico como necessitando de chegar ao equilíbrio, de

tomar formas defiridas, simetricamente compostas, para destacar uma divisão

correta entre o humano e o anti-humano, entre o racional e o irracional.

Portanto, a dança rltualística, originalmente, além de ser uma absorção

e ao me_mo t"mr*o uma revelação simbólica do mistério, tem, a nosso ver, o

se"t'do de, através de sua síntese rítmica, sugerir um comportamento har-

mônVo rara as coisas do pensamento embrionário, e, cor isto mesmo, pa^a

as imagens confusas e terato1og'cam"nte produzidas. É como a maneira de

c*ar ao hom^m capacidade defrns'va de domínio sobre os produtos elementais

e os produtos dantescos da imaginação primitiva.

Por isto. é parte de repositórios míticos e legendários o folclore mágico

etiológico, ligado à formação original das entidades vivas ou míticas e que

podemos dividir na: antropogênese (formação do primeiro homem); zoogênese

fformação e atributos dos irracionais); fitogênese (formação e características

das plantas) e hidrogênese (formação dos rios e lagos).

Ao mesmo tempo, a consideração do inverso, que representa a segunda

fase do Encantammto como fórmula mágica da produção, isto é, a maneira

de mudar seres humanos em animais e pedra, plantas e animais em humanos,

ou cbjetos em animais e assim por diante, num jogo incessante de transfor-

m'smns. à vontade da mente, como maneira de justificar aparências ou fatos,

inexplicáveis pelo raciocínio formal.

A dança ritualística passa, assim, a absorver as relações mentais entre a

sociedade humana que precisa vencer o mundo natural adverso e o que se

apresenta através do mito e da superstição.

Este mundo de sombras, fantasmas, carrancas, máscaras, híbridos, andró-

ginos, apresenta, ao lado de deuses e heróis, como Poronominare (rio Negro);

Bahira (Amazonas — Solimões); Caruçacaêbê (Mundurucania); Anauira

(qu3 nasce de uma árvore que dá mandioca, fogo e prato de barro) e Mavuí-

sinitn (entre os Urubu), monstros sagrados ou não, como Omíndue (dos Api-

najé, pequrnino, cabeça grande, cabeludo, preto, matador de gente e de bicho

com um cacete de pau-roxo); Etetó, que se transformava em fantasma; Urupá;

os Cubê-pari-Can-ni; o Curucanga cu Cabeça rolante; o Lobisomem; o A passa;
o Revuguivugué; o Tandavu; o gavião Haga-ti; a Anabanéri (fantasma femi-

nino de cabeça flutuante e sem corpo); o Uêuê; a Mãe-d'água; o Aige; e Aé;

o Aniang (fantasma uma vez devorado pelas almas e que permaneceu incó-

lume); o Timanacã; a Cerepiua (mãe do sonho); o bicho Mahehê (bicho-
casa); o Mapinguari, de boca no peito; o Cainhame e inúmeras outras apari-

ções e mitos reinantes. Todos representam uma enorme galeria de símbolos
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trágicos, de agentes do medo, a serem ainda devidamente interpretados, como

s'gnificantes de um mundo embrionário, quando as coisas ainda precisavam

encontrar o equilíbrio de relações entre a vida e a natureza, sendo de notar

a transposição de mitos e superstições florestais para as zonas rurais» como o

Boto, a Uiara, a Boiúna e o Curupira.

Tudo isto invade o panteão mitológico e a paisagem folclórica, a oferecer,

ao aprofundamento das pesquisas, materiais de alta projeção pré-histórica, no

plano psicológico e social, a definir os terrores, as angústias, os desejos, o in-

conformismo e as vinganças dos homens contra sua própria incapacidade de

estabelecer a harmonia social e física terrestre.

Diante de tais fatos, as danças, como fator social, unem a todos nos mes-

mos espetáculos de defesa e exorcismos, acordando os seres florestais com o

tambor e as flautas; as entidades ctônicas com as batidas de pés; as divindades

cósmicas com os palmeados, enquanto o bastão de ritmo procura, na cadên-

cia, a harmonia e ao mesmo tempo a domesticação dos mitos mais poderosos.

Os instrumentos de percussão (idiófonos ou autó!onos), tipo maracá e os de

sopro (aerófonos) tipo flauta, tuba ou trombeta, têm a missão, perante a

dança ritualística, de atrair as forças benfazejas do mistério, enquanto a dança

propicia o e:tado de unidade harmônica, essencial à correlação de entendi-

mento entre os dançarinos e os poderes invocados.

5. DANÇAS DE MALOCA

5.1 Danças de pedir comida. Elas se manifestam antes ou na chegada

das caçada:, antes ou na chegada dos trabalhos de roça, conforme a tradição.

Pares isolados ou grupos se dirigem às malocas e pedem comida, em tom de

lamentação quando se trata ds partida e em tom de intimação na chegada,

camo, entre os Bacairi, do Xingu; o Huganoúle ou o Turuá entre os Calapalo

(N. G. de Aires).

5.2 Dança-lamento pela morte de um chefe, como o teiru, entre os Pa-

rrci.

5.3 Façanhas de viagem, como o iatocê entre os Nambiquaras.

5.4 Homenagem aos jeitos alheios.

5.5 Pcra a escolha de madeira para a fabricação de feitiços coletivos,

como o Nccauixitá, entre os Pareci.

5.6 Para festejar o amadurecimento dos frutos ou épocas de colheitas.

5.7 Danças mágicas para expulsar entidades malignas.

5.8 Para festejar a mcrte de uma caça apreciada, como o caulonená

ainda entre os Pareci.
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5.9 Para honrar o início dos trabalhos de roça, como o avinase entre o9
Bacairi.

5.10 Danças dc incitamento.

5.11 Danças de vitories guerreiras.

5.12 Dançc.s dc dabucuri ou de bebidas, como a dança da Paxiuba bar-
riguda entre os Caxínaua e o Baçaçê, entre os Tucano.

5.13 Para festejar a puberdade.

5.14 Para exacerbar a valentia nos moços, como a festa da Tocandira

entre os Maué.

5.15 Danças de Invocação dos mistérios de Jurupari ou dança das más-
caras.

5.16 Danças dc iniciação nos mistérios dos ritos sagrados, quando os
iniciandos são açoitado:; ccm chicotes chamados adabis.

5.17 Dança do rito de depilação, como entre os Tecuna. É uma dança-
desfile, porém tipicamente ds maloca.

5.18 Para festejar o batismo, que se efetiva, quando o pajé termina o
ritual e a criança ingere o jumaru (caldo de mandioca).

5.19 Para fer.ejar a perfuração das orelhas, dos narizes e dos lábios

para introdução dos enfeites.

5.20 Dança das plumas, como a de Acangatara entre os Uanana.

5.21 Dança dos Peixes, como o Aruanã entre cs Carajá.

5.22 Dança de paricá (pó extraído de uma espécie dz ingá e que pro-
duz excitação e exaltação), como entre os Mura e occrrente nas festas ds

puberdade ou de germinação.

5.23 Há inúmeras outras danças dedicadas a esta ou aquela fruta, a e-te
ou aquele animal, às árvores, como ao Jatobá ou Jatai, a insetos, como a dança
do Imêo entre o- Brca ri e danças para incentivar corridas, como da série

Mancanari dos Bacoiri.

5.24 Nas pssquisas sebre danças, efetuadas por vários etnólogos, entre

grupos tribais, foram observados, entre os Bororo, o Fararu (inicial merre fi-

xada por Rhode) e representando uma caçada; a dança do jaguar, com os
dançarinos envolvidos em pel:s de onça; a dança do aróe (ou dança das al-

mas) (K. V. Den Stein).

5.25 Entre os Caiapó, a dança do Urubu, a da Onça (Saint-H laire) e

da Lua Nova (Krau se).
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5.26 Entre os Camaiurá e Uaurá, a dança de Jacuí (a flauta dos es-

pintos), que é uma dança de máscaras; a de Quarup, que surge no texto de
um cerimonial funerário e que inclui lutas esportivas, tem o sentido de libertar
a alma do falrcido para que goze as delícias de um lugar paradisíaco, além
do 

^ 
sol, onde mora Itiumâ. é uma dança evocativa do feito do herói Mavut-

sinim que cortou uma árvore (que deu o nome à cerimônia), fê-la em toros,
enterrou-os no pátio das danças e ao som do maracá houve ao seu redor dan-
cas de peixes e de onças, após o que os toros viraram homens (Irmãos Vilas
Boas).

5.27 Entre os Canela, do r.o Tocant.ns, o Quchê-Tuagé, com a par-
ticipação de meninos.

5.28 Entre os Emerenhom, anualmente, a dançado Turé, que é uma
flauta de palheta a modo de clarinete e que emite um som lúgubre. É uma dança
sob o s.gno da serpente e que vale para expulsar espíritos malfazejos e esia-
belecer uma corrente de aproximação com os animais (Eurico Fernandes). José
R.beiro anotou, no rio São Francisco, no nordeste, um culto feiticista com o
mesmo nome.

5.29 Entre os Júri, a dança das frutas (Bates).

5.30 Entre os Juruna, canções de dança, como a da Cobra, a do Ma-
caco Vermelho e a do Coatá (fragmentos registrados por H. Coudreau).

5.31 Entre os Calapalo, a dança do Carruio, uma flauta sagrada, dança

para iniciados. Também as danças Atââga e Sanacavi, nome igualmente de flau-
tas. A do Tarauanã, nome do bastão de ritmo empunhado por um dos dança-
r.nos, à roda do qual evoluem outros dois. Não há músxa; só cantos, gritos
e gemdos. A do Muricumálo, especial para mulheres. A do Anguve, também
antecedendo as cerimônias fúnebres. A do Turuá (de pedir com.da) e a do
Urutavi, dança de rapazes (Aires Câmara da Cunha).

5.32 Entre os Cachulana, no rio Trombetas, a dança do Mori, com o

s n ido de abrandar as iras de entidades invisíveis malfazejas sob o nome de
uoróqu emá. O mori é o pó do tabaco ou do paricá com a função de aprí-
slonar as danças sob o comando do pajé (piádze) (Protásio Frlekel).

5.33 Entre os Macuxi, a Parichara. Os Macuxi dançam improvisando

cantos com nomes e hábitos de bichos (Martius).

5.34 Entre os Craó, uma dança em sentido de marcha circular. O forte

da dança são as canções entoadas pelas mulheres (Schultz e Rondon).

5.35 Entre os Mundurucu, danças fúnebres de grands poder cên'co, com
os guerreiros ricamente paramentados. Dança do Pariná-te-rã, também de muita

grandeza, com a participação dos guerreiros e das mulheres viúvas de comba-
lentes (Gonçalves Tocantins e Coudreau).

5.36 Entre os Mura a dança do casamento de Jurupari e o bailado do
Pâ.saro Amarelo (Martius).
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5.37 Entre os Nahuquá, a dança Eremo, simbolizando uma pescaria e

ainda a dança Amacacaii (K.. V. Den Stein).

5.38 Entre os Pareci, as danças Zelême, Olutá o Valoroso (K. V. Den

Stein).

5.39 Entre os Pariqui, a dança da Serpente e a do lagarto Tamacoaré

(Santa-Ana Néii).

5.40 Entre os Tagnani, da serra do Norte, grupo Nhambiquara, a dança

da Estrela e a dança guerreira (Roquete Pinto).

5.41 Entre os Tapirapé (rio Araguaia) a dança Aporahim (Willy Au-

5.42 Entre os Tembé (rio Gurupi), a dança dos Pajés. Esta dança era
completada no dia seguinte com um bailado de boa sorte nas caçadas coletivas

(Gustavo Dodt).

5.43 Entre os Tuiuca (rio Tiquié), dança a envolver várias figurações:
uma, só de homens emplumados; outra, só de flautistas; outra, em pa:so de
marcha. E ainda outra em que só dançam os chefes.

^5.44 
Entre os Urubu, dos rios Pindaré e Gurupi, a dança U-apic-cangiier

("pôr no chão os ossos"), dança-canção de guerra, com a ningar-pucu (canção
final) dançada. Facão e bastão, sob as axilas, são exibidos nas figurações.

Outras variadas danças se inscrevem no vasto quadro expressional rítmico
dos selvagens da Amazônia, registrando-se a passagem, para o sistema rural das

danças, de várias motivações e cênicas do regime florestal amazônico.
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1 — Introdução

Assumimos a direção da Biblioteca Nacional a 10 de maio de 1979, de-

signado que fomos por ato do Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e

Cultura, Prof. Eduardo Portela, recebendo o cargo da Diretora anterior, Prof.'

Jannice da Mello Monte-Mór.

Freqüentador assíduo da BN, conhecíamos bem suas falhas e sabíamos

quais os pontos sensíveis que impediam seu funcionamento normal. Não foi,

portanto, surpresa o que aqui encontramos: deficiência no número de funcio-

nários, carência de espaço para as divisões e seções, verbas insuficientes para

atender a todos os serviços normais de uma instituição da importância e da

projeção da BN.

Os dados a seguir enumerados, fornecidos pelas diversas divisões e serviços,

mostram as atividades da BN durante o biênio 1979-1980.

Reputamos fato de real importância para a BN e para a vida cultural do

País a edição de 26 volumes, sendo seis dos Anais da Biblioteca Nacional, a

publicação mais importante da BN, criada em 1876 pelo Diretor Benjamin

Franklin Ramiz Galvão. O v. 100 é constituído de um índice por autores,

assuntos e títulos, dos 99 números anteriores, excelentemente preparado pela

Divisão de Divulgação, em espaço de tempo relativamente curto para o vulto

do empreendimento. Cabe, também, especial referência aos nove números do

Boletim Bibliográfico, publicação que inclui todas as obras que chegam à BN,

provenientes do cumprimento do Decreto da Contribuição Legal. A publicação

do Boletim Bibliográfico constitui sempre uma preciosa colaboração da Secre-

taria de Informática do MEC.

Conseguimos uma melhor arrumação no andar térreo do prédio, que se

encontrava atulhado de móveis e objetos em desuso, os quais foram cedidos

com autorização superior e transportados em quatro carretas de considerável

capacidade.

Queremos ressaltar a atualização, em 1980, do registro de Direitos Auto-

rais, que se encontrava com um atraso de quase dois anos.

Ainda não foi possível, a despeito do esforço despendido pela Divisão de

Aquisição e Processamento, conseguir que as obras enviadas à BN sejam

colocadas à disposição dos leitores em prazo mais curto. Os poucos funcio-

nários não conseguem dar vazão à quantidade 
— cerca de 450 peças 

— 
que

chega diariamente à BN. O tempo de processamento ainda é longo, mas es-

peramos que, atendidos os nossos ped'dos de novos funcionários, possamos num

prazo de trinta dias pôr à disposição do leitor as novas obras do acervo da BN.

Indispensável se torna a instalação de uma oficina de encadernação, não

só para que sejam imediatamente encadernadas as obras que chegam à BN,
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como também para a reencadernaçâo de obras antigas, algumas de grande va-
lor e raridade, que^estão necessitando desse serviço. O número de volumes aguar-
dando encadernação é vultoso e, no entanto, a verba para esse fim, em 1980
foi de apenas Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros). A
aeçao de Preservação e Restauração precisa ser urgentemente ampliada, com
novas máquinas e mais modernas instalações e, sobretudo, com maior número
de técnicos, pois atualmente contamos apenas com a chefe da Seção, uma au-
xihar a uma estagiária.

r ,A iaIta 
de funcionáríos sc reflete também no controle da Contribuição

Legal. De acordo com o Decreto 1.825, de 20 de dezembro de 1907, deve ser
enviado a BN um exemplar de todas as obras produzidas no País. As editoras
comerciais, de um modo geral, cumprem a determinação, mas outras entidades
particulares ou governamentais nem sempre o fazem. Como o decreto é muito
antigo, falando ds multa de 50$0 a 100$0, precisa ser atualizado e reformulado
com urgência. Antes, porém, dessa reformulação, se houvesse funcionários em
numero suficiente, a BN poderia melhor controlar a entrada diária de livros e
de periódicos, cobrando em tempo hábil, por carta ou comunicação telefônica,
as omissões nas remessas.

O problema mais lamentável de que se trata no presente relatório decorre
da não localização de 244 volumes, dos quais destacamos os tidos como de
maior importância e valor. Com o inventário que está sendo levado a efeito na
Seção de Obras Raras por técnicos do Convênio SEPLAN/FINEP/MEC-BN,
espera-se que esses 244 volumes sejam localizados entre os 450.000 conserva-
dos no 6.° andar, aguardando processamento.

A despeito das dificuldades, todas as divisões e serviços da BN vêm fun-
cionando regularmente, graças sempre à habitual competência e boa vontade

dos servidores da Casa.

Nossas esperanças de vermos melhorados os serviços da BN, de vermos am-

pl;ado o seu quadro de servidores, de conseguirmos maiores espaços para suas
instalações repousam agora na nova administração do MEC. O Excelentíssimo

Senhor Ministro Rubem Carlos Ludwig, o Senhor Secretário-Geral do MEC,

Sérgio Mário Pasquali, e o Senhor Secretário da Cultura, Aloísio Sérgio de

Magalhães, têm mostrado o mais profundo interesse em atender a todas as rei-

vindicações da BN, para que ela possa mostrar ao mundo o valor de seu patri-
mônio e a importância da Cultura no Brasil.

2 — Providências técnicas e administrativas

A insuficiência quantitativa de pessoal em face das diversas atribuições da
Biblioteca Nacional e da carga de atividades a serem exercidas motivou uma
série de pedidos da Direção no sentido de se completar o quadro de pessoal
permanente, ccmo uma das condições essenciais para que a BN pudesse pros-
seguir no atendimento aos leitores e na rotina tão diversificada de suas tarefas.
A*sim, foram encaminhados à Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) em
1979, os ofícos BN-366/79, de 16.5.79; BN-577./79, de 6.9.79. Em
1980. o ofíc o BN-297/80, de 19.6.80. Ao Diretor do Departamento de Pes-
soai do MEC encaminharam-se os ofícios BN-629/79, de 8.10.79; BN-751/79,
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de 12.12.79; BN-152/80 c BN-487/80, de 17.9.80. No Ofício BN-366/79,

de 16 de maio de 1980, o Diretor da BN solicitava o preenchimento de 159

cargos vagos, número que já se elevava a 175 em junho, quando dirige à SEAC

o ofício BN-297/80. Em agosto, a carência de pessoal já atingia o total de

190 servidores para um quadro que deveria contar com 364 funcionários.

A falta de pessoal, quer de nível superior, quer de nível médio, é um dos

maiores problemas da BN. Só mesmo o espírito de colaboração e a boa von-

tade dos funcionários impedem a paralisação dos serviços. Mesmo assim, é

necessário um esforço extraordinário para não ficarem comprometidas as ati-

vidades do Serviço de Direitos Autorais e o processamento do material biblio-

gráfico que chega diariamente à BN (numa média de 450 peças). O atendi-

mento aos consulentes também é afetado pela carência, o que acarreta relativa

demora e constantes reclamações. Para o serviço de limpeza dos livros e pe-

riódicos não existe qualquer funcionário disponível. Um aspecto que deve ser

levado em conta com relação à carência de pessoal é a situação de muitos fun-

cionários em elevada faixa etária, o que os impede de assumirem serviços que

exigem maior vigor, além de estarem em iminência de aposentadoria, um dado

que vem agravar consideravelmente o problema.

A Biblioteca Nacional não pode expandir seus serviços por absoluta falta

de espaço. Todas as suas seções se encontram comprimidas em áreas insu-

ficeníes para os trabalhos que desenvolvem. Os armazéns onde são conser-

vados os livros e periódicos ocupam seis andares e não têm capacidade para

abrigar o material bibliográfico que, sem cessar, chega à BN. No 6.° andar

existem, segundo estimativa da Fundação Getúlio Vargas, 450.000 
^(quatro-

centos e cinqüenta mil) volumes aguardando processamento bibliográfico, que

só pederá ser realizado com a obtenção de novos espaços. Na situação a*ual,

mesmo se a instituição dispusesse de verbas e de funcionários, seria impratica-

vel iniciar tal processamento. .

Vem já de administrações passadas a preocupação com a conquista de

novos espaços através da construção de um anexo. Não foi de todo afastada

a v:abilidade de obtenção do terreno onde se situa o prédio do antigo Supremo

Tribunal Federal.

Considerando que o edifício da Biblioteca Nacional é tombado pela 5>e-

cataria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por se tratar de obra de

1910, com arquitetura caracterí-tica e inegável valor histórico, seu conjunto não

pode ser alterado por um acréscimo que possua volume acima do nível do

chão. Em vista disso, a Direção da BN se interessa vivamente pelo proieto pre-

liminar do Dr. Luiz Erasmo de Oliveira, da Divisão de Edlfícios e Instalações

do Departamento de Administração do MEC. O esboço do projeto anroveua

os dois jardins existentes ao lado do bloco do edifício aue tem entrada pela

Rua México, construindo quatro andares nos subsolos de cada 
J?do, 

de que

recitará uma área de armazenamento de 4.500 ma. O ar condicionado cen-

trai servirá para desumidificação e ventilação dos recintos, pronorc-onando ex-

celentes condições de con-ervacão do acervo. Os armazéns serão de concreto

impe-mpabil'zado e aparente, dispensando revestimentos oue encarei a o*ra.

Vencedora da tomada de preço autorizada em 16 de m*io de 1980. a firma

Conrr°mat Engenharia e Tecnologia S/A procedeu à sondaeem para o r^o-

rh-cim-nto do subsolo e oM-nção dos índices d* resistência e penetração, c^s-

sffrecão dos solos, níveis H'água, profundidade das diversa-? camadas dos solojs,

etc" fProc0?»'» BN-699/90), Aguarda-se a autorização para a elaboração

do projeto definitivo.

An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, 101: 243 - 258, 1981.



— 250 —

Pcra assegurar por processos mais modernos e eficientes o patr'môn:o da
BN contra o perigo de incêndio, a União Federal, através do Departamento de
Administração do MEC, contratou os serviços da empresa IBEG-Engenharia e
Construções Ltda- Para elaborar projeto de detecção e proteção de incêndio no
prédio da BN, o qual foi encaminhado à Divisão de Edifícios e Instalações do
Departamento de Administração do MEC.

No que toca ainda à manutenção e preservação do prédio, bem como o
rprcvitamento mais racional do espaço útil, destacamos algumas providências
tomadas no período:

a cersão de móveis em de:uso, que se encontravam atulhando depen-
dências e corredores do andar térreo, à Prefeitura de Ponte Nova, MG, aliena-
dos pelo termo de cessão definitiva, Proc. 649/79;

a instalação de um refeitório para os funcionários no andar térreo;
revestes e recarregamento de todos os extintores de incêndio do prédio

da BN;

serviços de imunização contra insetos rasteiros, realizados duas vezes

por ano, em todas as dependências do prédio, pelo sistema de microvaporização
e nebulização;

contratação dos serviços de vigilância da firma Confederai S/A para
as dependências do prédio;

contratação dos serviços de limpeza da firma Monteverde Engenharia,

Comércio e Indústria S. A.

3. Recursos financeiros

Par* 1979, a Biblioteca recebeu do orçamento da União a quantia de
Cr$ 9.172.000,00 (nove milhões, cento e setenta e dois mil cruzeiros) para
manutenção e atendimento de suas necess;dades de rotina.

Além dos recursos rrcamentários, a BN contou também com outros auxí-

lios flnance'rcs: Cr$ 3.202.107,42 (três milhões, duzentos e dois mil, cento

e sete cruzeiros e quarenta e dois centavos) do Convênio SEPLAN/FINEP

para suporte do Projeto Controle do Acervo da BN; Cr$ 1.148.000,00 (um
milhão, cento e quarenta e oito mil cruzeiros) foi a quantia proveniente do

FNDE. sendo CrS 88.000.00 (oitenta e oito mil cruzeiros) destinados à pu-
bücação do Catálogo da Exposição de Literatura Infanto-Juvenil e 

Cr$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil cruzeiros) destinados ao Plano

Nacional de Microfilmagem.

Acrescente-se ainda a doação de Cr$ 64.950,00 (sessenta e quatro mil,

rovecentos e cinqüenta cruzeiros) de The Center for Research Librarits —

Projeto LAMP.

Em 1980 contou a BN com recursos orçamentários provenientes de pro-
visõrs da SEAC, auxílios do FNDE, da FUNARTE, do Convênio SEPLAN/
FINEP e raldos remanescentes de 1979 do Projeto LAMP.

Do Terouro Nacional, CrS 11.450.000,00 (onze milhões, quatrocentos e
c nqLrnta mil cruzeiros) de provisões da SEAC a que se juntou a quant'a de
Cr$ 614.444,91 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro
cruzeiros e noventa e um centavos) de restos a pagar do orçamento de 1979.
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Acrescentem-se a essa importância as quantias oriundas do FNDE

Cr$ 3.973.523,40 (três milhões, novecentos e setenta e três mil, quinhentos

e vinte e três cruzeiros e quarenta centavos); da FUNARTE Cr$ 196.068,00

(cento e noventa e seis mil e sessenta e oito cruzeiros) e de The Center for

Research Libraries Cr$ 22.792,48 (vinte e dois mil, setecentos c noventa e dois

cruzeiros e quarenta e oito centavos).

O Convênio SEPLAN/FINEP teve Cr$ 6.639.880,83 (seis milhões, seis-

centos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta cruzeiros e oitenta e três cen-

tavos) acrescidos de Cr$ 1.111.158,83 (um milhão, cento e onze mil, cento

e cinqüenta e oito cruzeiros e oitenta e três centavos) de saldo de 1979.

Toda documentação comprobatória da movimentação orçamentária e finan-

ceira está revestida das formalidades legais, constituindo-se de elementos hábeis

para qualquer averiguação posterior. Foi a citada documentação encaminhada

à Inspetoria Seccional de Finanças do MEC, para exame do cumprimento das

normas e instruções legais pertinentes e devida contabilização.

4. Divulgação do acervo e difusão cultural

A Biblioteca Nacional 
"tem 

por finalidade proporcionar a informação cul-

tural nas diferentes áreas do conhecimento humano, com base na produção in-

telectual brasileira e nas obras mais significativas da cultura e:trangeira, que

constituem seu acervo bibliográfico, cujo conjunto lhe cumpre preservar". Re-

g mento Interno, Cap. I, art. 1.°.

Exposições

As exposições de peças selecionadas, acompanhadas dos respectivos cata-

logon, têm constituído uma das formas tradicionais de a Biblioteca divulgar seu

acervo, difundindo cultura e informação. Em 1979 e 1980 foram montadas

c nco expesções principais 
— além de outras menores, circunstanciais, em âm-

bito de seções ou as de instituições particulares às quais a BN cedsu o saguão.

Exposição Instrumentos Musicais dos Indígenas Brasileiros, com desenhos

de José Coelho, da Fundação Nacional do Índio, realizada de 5 de iunho a 16

de egosto de 1979, na Seção de Música e Arquivo Sonoro, com catálogo finan-

ciado pela FUNARTE.

Em comemoração ao 2.° centenário de A. Saint-Hilaire a BN apresentou

uma exposição de documentos do sábio francês no saguão de exposições, ds 7

de Egosto a 31 de outubro de 1979.

De 11 de dezembro de 1979 a 28 de fevereiro de 1980, realizou-se a Ex-

posição de Literatura Infanto-Juvenil Brasileira para marcar o Ano Internacional

da Criança.

A Exposição de Desenhos Italianos dos Séculos XVI a XVIII, realizada

no período de 6 de março a 28 de abril de 1980, foi oportunidade para a BN

exb r pequena mas significativa parte do acervo da Seção de Iconografia —

uma coleção de cem desenhos, em sua maioria, do período áureo da escola em:-

liana, que pela primeira vez foram mostrados ao público.
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Em comemoração aos 170 anos de atividades da Biblioteca Nacional e
aos 70 da inauguração de sua sede atual, foi promovida, de 29 de outubro a 15
de dezembro de 1980, a Exposição Biblioteca Nacional 1810-1910-1980, na qual
se procurou não só mostrar algumas das peças mais valiosas e raras do acervo,
como também o papel da Biblioteca como depositária da documentação biblio-

gráfica e iconográfica que testemunha o fluir da vida espiritual e cultural do
País.

Publicações

A BN desenvolveu durante o biênio 1979-80 extenso programa editorial.

Dos Anais, que constituem em seu conjunto a principal publicação da BN,
foram editados em 1979 dois números: o 97 (referente a 1977) e o 98 (refe-
rents a 1978), contendo o primeiro a continuação do Inventário dos Documen-

tos Relativos ao Brasil, existentes na Biblioteca Nacional de Lisboa IV Grupo

e o Relatório da Diretora da B.blioteca Nacional — 1977, e o segundo, além do

V Grupo do Inventário, o Catálogo de Manuscritos sobre Santa Catarina exis-

tentes na Biblioteca Nacional; Joseph Alfred Martinet, um litógrafo francês no
Rio de Janeiro; Oswaldo Goeld', Catálogo de matrizes xilográficas e o Rela-

tório da Diretora da Biblioteca Nacional — 1978. Os v. 97 e 98 foram plane-

jados e elaborados na Administração de D. Jannice de Mello Monte-Mór.

Em 1980 foram publicados quatro números: os tomos 4 e 5 do v. 92,

com a continuação do Catálogo dos Folhetos da Coleção Barbosa Machado,

e os v. 99 e 100. O v. 99 traz o Catálogo dos manuscritos sobre o Rio Grande

do Sul ex'stentes na Biblioteca Nacional; James Forbes e seu 
"Manuscript 

upon

Br^zT' e o Covanni Battista Piranesi, catálogo das estamnas existentes na coleção

da Biblioteca Nacional. O v. 100 é constituído do índice — 
por autores, as-

suntos e títulos — dos 99 números dos Anais.

Ainda dentro das publicações periódicas foram editados em 1979-80 o

v. 23, ns. 3 e 4; o v. 24 ns. 1, 2, 3 e 4 eo v. 25 ns. 1, 2 e 3 do Boletim Bi-

bliográfico.

ê praxe da BN editar catálogos das exposições que são promovidas, como

uma forma mais eficiente de divulgação de seu acervo, oferecendo, desse modo,

também, bibliografias sobre nomes e temas específicos. Assim, foram publica-

dos os catálogos das exposições realizadas em 1979 e 1980: Instrumentos Mu-

sicais dos Indígenas Brasileiros, com prefácio de Helza Camêu; Exposição Co-

memorativa da 2.° Centenário de A. Saint-Hilaire, com prefácio de Afonso

Arinos de Melo Franco; Literatura Infanto-Juvenil. com prefácio de Rachel de

Queiroz; Desenhos Italianos dos Séculos XVI a XVIII, com apresentação de Lv-

gia da Fonseca Fernandes da Cunha, e o Catálogo da Exposição Biblioteca

Nacioral 1810-1910-1980.

Em 1980, ano do IV Centenário da morte de Camões, foram reeditados,
cm fac-símile, três obras publicadas em 1880, por ocasião do III Centenário.
São uma comedia de Machado de Assis, 7u Só, Tu, Puro Amor..um discurso
de Joaquim Nabuco e um volume com três partituras musicais alusivas à data,
da autoria de Carlos Gomes, Leopoldo Miguez e Artur Napoleão, respectiva-

mente, Hino Triunfal, Marcha Elegíaca e Marcha Heróica.

Dentro da Coleção Rodolfo Garcia, série A: Textos, foi lançada uma série

de monografias agrupadas em três volumes sob o título Brasil 1900-1910, onde

An. Bibl. Nac. Rio d© Janeiro, 101: 243-258, 1981.



— 253 —

se abordam diversos aspectos da vida brasileira naquele período. A intenção

da Diretoria, ao encomendar a especialistas de diferentes áreas a redação dos

trabalhos, foi reconstituir um quadro histórico e cultural do Rio de Janeiro e do

Brasil na época em que se planejava, construía e se inaugurava a sed^ atual

da Biblioteca.

£ pertinente incluir no item da Difusão Cultural o trabalho de remeesa de

obras por permuta ou doação feito pela Seção de Intercâmbio, cujos números

são os seguintes: Publicações enviadas nas duas modalidades em 1979: 22.392.

Em 1980: 16.879.

5. Conservação, enriquecimento, tratamento técnico, inventário do acervo e

ocorrências

Conservação

É urgente restaurar considerável parte do acervo da BN. No entanto, a

Seção de Preservação e Restauração, encarregada desse trabalho, re:sente-se da

grande deficiência de espaço, de máquinas e de pessoal.

Torna-se necessário instalar, com a maior urgência, uma oficina de enca-

dernação, com pessoal habilitado e dotado de máquinas modernas. A utilização

de profissionais particulares, escolhidos por meio de licitação, é um processo

cada vez menos indicado, quer pelo custo do serviço, quer pelo risco a que se

submete o material bibliográfico durante o transporte e a longa permanência

em oficinas, muitas vezes sem a segurança necessária.

Dentro das condições atuais, pouco satisfatórias, a Divisão de Conservação

restaurou, em 1979-80, 580 peças (entre livros, folhetos, mapas, gravuras etc.)

e cerca de 90.000 folhas. No mesmo período foram encadernados 6.838 vo-

lumes.

Enriquecimento

O meio mais efetivo de enriquecimento do acervo é o cumprimento do

Decreto da Contribuição Legal. Por esse meio entraram na BN, em 1979,

81.756 obras e, em 1980, 83.193.

Cem relação à compra de obras estrangeiras, a BN ressente-:e das difi-

culdades burocráticas para aquisição d2 material importado, seja no mercado

externo seja no interno. Em 1979 foram adquiridas 403 peças e, em 1980,

1.059.

Através do Serviço de Intercâmbio, a BN recebeu no biênio 1979-80, por

permuta, 18.002 obras e, por doação, 927 obras.

Tratamento técnico

O material incorporado ao acervo da BN por qualquer uma das fermas de

aquisição passa pelas etapas de tratamento técnico nos setores especializados.

Ncs exercícios de 79-80, foram registradas 147.120 peças, catalogadas

19.473 e classificadas 17.320. Nos dois anos em foco foram processadas e in-

seridas nos catálogos 183.989 fichas.
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No inventário de obras © folhetos da Seção de Obras Raras, iniciado em

1976, constatou-se através do confronto dos livros com as fichas do catálogo

topográfico — tarefa que constituiu a primeira etapa do referido inventário, en-

cerrada em outubro de 1977 — 
que 201 volumes não se encontravam em sua de-

vida localização. Numa segunda etapa, iniciada em 1978 e ainda em processa-

mento, não foram localizados mais 75 volumes, o que perfaz um total de 276

volumes não encontrados. Posteriormente localizaram-se 32 volumes, diminuin-

do aquele total para 244.

Assim, ao findar o ano de 1980, o quadro do inventário apresenta uma

contagem de 188 cbras e/ou folhetos em 244 volumes não localizados, dentre

os quais destacamos:

1. Alvarenga, Manuel Inácio da Silva. Glaura; poemas eroticos de Ma-

noel Ignacio da Silva Alvarenga, na Arcadia Alcindo Palmireno. Lisboa, na

Officina Nunesiana, 1799.

2. Andreoni, André João. Cultura e opulencia do Brasil, por suas dro-

gas e minas... obra de André João Antonil... Lisboa, na Officina Real Des-

landesiana, 1711.

3. Avilez, Jorge de Avilez Juzarte de Sousa Tavares, conde de. Mani-

festo aos Cidadãos do Rio de Janeiro. Dado no Quartel General na Praia Gran-

de, aos 14 de Janeiro de 1822 [Lisboa, Typ. Rollandiana, 1822].

4. Barbut, Jacques. Helminthologia portugueza... segundo o systema

do cavalheiro, Carlos Linné, por Jacques Barbut, traduzida... por Fr. José

Marianno da Conceição Velloso Lisboa, na Officina do João Procópio Cor-

fea da Silva, 1799.

5. Baers, Joannes. Olinda, Ghelegen int Landt van Brasil, in de Cap'tania

van Phernambuco... Door Jouannen Baers... Gedruckt tot Amsterdam, voor

Hedrick Lauretsz [etc.] Anno 1630.

6. Barker, Antonio Maria. Dialogo orthographico da língua portugueza

com reflexões, e notas sobre as differentes opiniões dos orthographos... Rio ds

Janeiro, Typ. franceza, 1841.

7. Barreto, Joaquim Francisco Alves Branco Moniz. Historia da Revo-

lução do Brasil, com peças officiaes e facsimile da própria mão de dom Pedro,

por Hum membro da Camara dos Deputados. Rio de Janeiro, Typ. Imp. de

E. Seignot — Plancher, 1831.

8. Benedictus XIV, papa. Epístola Summi Pontificis Benedicti decim*-

quarti scripta Thomae Cardinali Patriarchae Lisbonensi. Ulyssipone, Michaelis

Rodrigues, 1745.

9. [Bocaiúva, Quintino]... A Opinião e a coroa, por Philemon. Porto

Alegre, Typ. do Mercantil, 1861.

10. Bry, Thecdor de. Americae Tertia Pars. Memorabile Provinciae Bra-

siliae historiam. Francefurtensis, Th. de Bry, 1592.

11. Calado, Manuel. O Valeroso Lucideno e Triumpho da Liberdade.

Primeira parte... Em Lisboa [etc.] por Paulo Craesbeck [etc.], 1648.

12. Caminha, Adolfo. Bom Crioulo. Rio de Janeiro, Domingos de

Magalhães Editor, 1895.

13. Carey, Henry Charles. Estudos economicos. Cartas em resposta

ao London Times. .. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger e Filhos, 1878.
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14. Castanheda, Femão de. História dei descubrimiento y conquista de

Ia índia por los Portugueses.. . traducida nuevamente eu romance Castellano...

En Anvers, en casa de Martin Lúcio, MDLIIII.

15. Cunha, Luís Antônio Rosado da. Relação da entrada que fez o Ex-

celentiislmo e Revcrendissimo senhor D. Fr. Antonio do Desterro Malheyro,

bispo d3 Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, Off. de Antonio Isidoro da Fon-

s.ca, 1747.

16. Escalaníe, Bernardino. Discurso de la navegacion que los Portu-

gucs^s hazen a los Reinos y Províncias dei Oriente... Sevilla, con licencia, en
ca.:a de la biuda de Alonso Escrivano... 1577.

17. Eschweg^, Wilhelm Ludwig. Pluto Brasiliensis. Eine Reihe von

Abhandlungen uber Brasiliens Gold-Diamanten und andcren mineralischen

Rdchíum... Berlin, G. Reiner, 1833.

18. Graham, Maria. Journal of voyage to Brazil and residence there

during part of the years 1821, 1822, 1823... London, Longman, Hurst [and
cthersl 1824.

19. Interesse que tem todas as nações em proteger a causa da Hespanha.

Por M. da C. Discurso político traduzido do hespanhol por F. J. J. C....

Lisboa, na Off. ds Jcão Evangelista Garcez, 1808.

20. João VI, rei de Portugal. [Proclamação de 23 de abril de 1821] El

Rev ao corpo militar desta Corte. Rio de Janeiro, na Regia Off. Typographica

[1821].

21. Lery, Jean de. Historia navigationis in Brasiliam, quae et America
dicitur. Qua discribuntur autoris navigatio quaeque in mari vidit memoriae pro-
denda: Villiagagnonis in America gesta: [Geneve] execudebat Eustathius Vignon,
1586. Encadernado junto com Benzoni, Girolamo. Historia Indiae Occiden-
talis. Tomis duobus comprehensa. Priores ab Hispanis in índia Occidentalis
hactenus gestas... [Genevae, Eustathius Vignon escudebat, 1586].

22. Mawe, John. Vaggio nell'interno dei Brasile e particularmente nei
Dis^rC.ti deirOro e dei Diamanti fatto nel 1809-10... Tradotto dali' inglese
dali' Ab. Lorenzo Nesi... Milano, dalla Tipo. Sonzogno e Comp., 1817.

23. Medeiros, Filipe Arnaud de. Allegação de facto e de direito feita

por... no processo em que por Accordão do Juizo da Inconfidência e Co-
mis ão especialmente constituida, foi nomeado para defender os Pronunciados,

ccmo Reos da Conspiração, denunciada em maio de 1817. Lisboa, na Impres-

são Regia, 1820.

24. Molina, Alonso de. Vocabulario en Iengua castellana y mexicana.. .
En México, en casa de Antonio de Spinosa, 1571.

25. Moreira, Antônio José. Discursos... proferidos no Parlamento Na-

cional na Legislatura de 1864 a 1866... Manaus, Typ. de J. Carneiro dos

Santos, 1876.

26. Rebelo, José Silvestre. Carta ao redactor da malagueta [por] Tres-

geminos Cosmopolitas. [Rio de Janeiro] na Imprensa Nacional [1822].

27. Vasconcelos, Simão de. Chronica da Companhia de Jesus no Estado

do Brssil, e do que obrarão seus filhos nesta parte do Novo Mundo. . . Lisboa,

na Off. de Henrique Valente de Oliveira, 1663.

28. Vasconcelos, Simão de. Noticias curiosas e necessarias das cousas do

Brasil... Em Lisboa, na Off. de Joarn da Costa, 1668.
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29. Vasconcelos, Simão de. Vida do Veneravel padre Joseph de Anchieía

da Companhia de Jesus... Lisboa, na Off. de Joam da Costa, 1672.

30. Vitruvlus. Marcus Vitruvius Pollio. M. V. Pollionis de Architec-

tura libre decem... Veiutiis, apud Fr. Senensem & Crugher Germ., 1567.
O prossegu mento dos trabalhes da segunda etapa e estudos bibliográficos

a serem feitos sobre cada uma das obras poderão alterar esses números até o
final do inventário, quando se apresentarão os resultados definitivos em relação

ao accrvo de obras e folhetos da Seção de Obras Raras.

Ocorrências

Em 1979-80 reglstrou-se o desvio de duas obras:

1. Gu'a das ruas, travessas, becos, praças... da Cidade do Rio de Ja-
neiro, Eduardo e H. Laemmert, 1856, pertencente ao acervo de Obras Raras.
Foi microfilmado pelo Plano Nacional de Microfilmagem e não foi devolvido à
Sv ção de origem.

.. 2. D erecke, Carl. Dlerecke Weltatlas... Brauschweg, Westermann, 1974.
Atlas pertencente ao acervo da Seção de Iconografia, desviado por um le tor.

Cabo ainda relatar, no que se refere ao acervo, que a BN, cumprindo de-
terminação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, entregou ao
Ministério das Relações Exteriores, para serem devolvidos ao Governo para-
guaio, os documentos do Arquivo Público do Paraguai que se encontravam
sob a guarda da BN, Seção de Manuscritos, onde constituíam a grando mar-
ria das peças documentais da Coleção Visconde do Rio Branco (Proc MEC-
216.454/80).

6. Atendimento so público

Durante o período 1979-80 foram atendidos, nos salões de leitura, 294.959
leitore-, com um total de 556.965 obras consultadas.

Através do Serviço de Reprografia foram providenciadas 136.982 cópias
xeregráfiess e 233.061 fotogramas de obras do acervo para atender a demanda

de le tores e pesquisadores.

A Seção de Informações Bibliográficas atendeu, no período em foco, por
telefone, carta ou telex, a 73.853 pedidos de pesquisas de todos os Estados
do Brasil e do exterior.

7. Projetos especiais

Diante des problrmas de infra-estrutura da BN, a Direção não pode pres-
cindir do auxílio que lhe tem vindo através dos projetos especiais, financiados

por organismos e:pecíficcs, a fim de fazer face a necessidades urgentes da Casa,

superando o quanto possível a carência de pessoal para as atividades de rotina

e para tarefas cujo cumprimento se impõe de maneira cada vez mais premente,
como levantamentos e inventários do acervo, procedimentos técnicos com vistas

à pre:ervação de peças e à documentação em geral.
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Em 1979 desenvolveram-se as etapas IV e V do Projeto Museus, em Con-

vênio com a Fundação MUDES, com o objetivo de dar treinamento e especia-

lização a estudantes de nível médio e superior, visando à possibilidade de apro-

vsitamento futuro dos estagiários nos quadros das instituições onde se aplicou

o referido Projeto que, encerrado em outros órgãos, sofreu reformulações cora

objetivos específicos no âmbito da Biblioteca Nacional, dando surgimento ao

Projeto Biblioteca Nacional — Capacitação de Recursos Humanos. A prime ra

fase do Projeto estendeu-se de 7 de janeiro a 15 de abril de 1980 e a segunda

fase, de 11 de setembro de 1980 a 31 de janeiro de 1981. Foram recrutados

pela Fundação MUDES e selecionados pela BN estudantes dos Cursos de Bi-

blioteconomia, Letras, Comunicação, Programação Visual e Ciências Sociais.

As atividades dos estagiários se desenvolveram dentro da rotina de cada divi-

são, serviço ou seção para onde foram designados. Suas tarefas eram super-

visionadas pelo chefe imediato e acompanhadas pela Fundação MUDES atra-

vés de relatórios mensais.

O Projeto Controle do Acervo da Biblioteca Nacional — Convênio
SEPLAN/FINEP/MEC-BN foi instituído em 1974 para vigir durante 38 meses.

Sucessivos termos aditivos têm prorrogado sua vigência. No desenvolvimento

do Projeto deu-se prioridade à execução de trabalhos que dizem respeito à com-

posição, à manutenção, ao registro, ao controle e à conservação do acervo da

BN, dedicando-se particular atenção ao processamento técnico das obras raras

e ao inventário das peças componentes do acervo em suas diversas áreas espe-

cializadas: livros raros, peças musicais, manuscritos e iconografia.

Com relação ao Projeto deve-se ressaltar que a despeito da cogitação ds

se prorrogar seu prazo de vigência até 31 de março de 1981, os efeitos que
serão produzidos, cm que possa pesar sua significação, não serão suficientes

para resolver os problemas na BN. Tal afirmação se prende ao fato de que,
findo o prazo do Convên:o e dispensados os técnicos contratados, permanecerão
latentes na BN os obstáculos de ordem estrutural e funcional que concorrem

para a situação indesejável que justificou a execução do Projeto.

O Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, elaborado

pela Biblioteca Nac'ona! para ser executado em Convênio com a Fundação Casa

de Rui Barbosa (celebrado em 12 de março de 1979), tem por objetivo a im-

plantação de núcleos e/ou centros de microfilmagem nos Estados para loca-

Iizar,. preservar e recuperar a documentação hemerográfica brasileira. Até o

final de 1980, o Plano já totalizava 1.150 títulos microfilmados, com datas que

se estendem de 1808 aos dias atuais. Já se encontram em funcionamento os

núcleos de Brasília e dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Per-

nambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos de-

mais Estados a implantação do núcleo está em fase de estudo.

Em 1979 foi publicado o catálogo coletivo Periódicos Brasileiros em Mi-

croformas, que é a atualização da Edição Preliminar do Catálogo Coletivo de

Jornais Brasileiros em Microjormas, editado pela BN em 1976.

8. Conclusão

Ao encerrarmos o relatório das atividades da Biblioteca Nacional nos anos

de 1979 e 1980, temos a registrar que, malgrado a permanência e mesmo o

agravamento dos sérios problemas que se opõem aos planos de administração
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e ao andamento ideal de nossas tarefas, os funcionários e a Direção da Casa
têm sabido adaptar-se às circunstâncias e manter os serviços rotineiros sem a in-
ternípção que muitas vezes se entrevê como a saída única para a BN.

£ de toda justiça ressaltar e agradecer o apoio oferecido pelos diversos
órgãos com os quais a BN mantém convênios: a Secretaria de Modernização e
Refcrma Administrativa da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú-
blica (SEPLAN/SEMOR), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), a Secretaria de Informática do MEC
e a Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e So-
ciai (MUDES). Como ficou dito anteriormente, a colaboração desses órgãos
tem sido decisiva para a BN poder enfrentar suas deficiências maiores, sobre-
tudo a da pessoal.

Às autoridades do Ministério da Educação e Cultura, com ênfase para a
Secretaria de Assuntos Culturais, cabem também os agradecimentos pelo apoio
e compreensão em todas as horas.

Plínio Doyle

Diretor
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