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g;m{ :J?t. JP2V1!1t?Za a!o?t oh ~da c/c; de 
df%tnamtfuca 

l\'la'ndata'rio du Go•verno do Es·tado· na Conferencia de 
Limites, oonvocada p elo Governo da Heptlblica, e installa-
da ·no Rio d•e Ja·núro, em 4 de junho do corrente anno de 
1920, vimo·s presta.r contas. E' da natureza de todo mandato 
·Co•nsc•ien ciosamente e:x,erddo. 

Nunca tivemos illusões .sübre as difficuldades• ·e res-
ponsabilidades que o vos·so acto de 11 de maio nos accar·re-
·tava, quand'o nos dava a investi.dura de delegado de Per-
nambuco e no·s· entregava a defeza elos· direitos do territorio 
per•nambuca;no na•quelle Congres1so d·os representantes de 
todos os Estad.os da Federação. A tanto imp ortava resolver 
sobre a f·ixação dos limites do· ter-ritorio pernambucano com 
os te-r.ritorios limi trophes. 

P<ernambuco, com·o to.c1os os demais Estad·os, herd.á-
ra do regimen pélls·s•ado a ta•r.a da disco·rdia domestica na-
cional derivada da confusão dos lirrútes territoi·.Íaes . 

Tínhamos ques tões com a Parahyba, com o. Ceará, com 
Alagoas, oom a Bahia. 

E foi com louvav·el açodamento que o Governo d·e 
Pernamuco, sob vossa direcção, corr eu ao en·co n tro do 
Governo da Republica, na ancia commum de terminar de 
vez com todas essa·s •questões, germens· de lutas · e de des-
união. Algun s desses !Higios haviam custado já o san.gue 
patrício e ninguem poderia garantir q\le novos e tri3le~ 

succes·sos •não se r eproduzissem a·inda, divid.indo concida-
dãos da me·SIJTia patflia, num esp.ectaculo dissolvente da 
união nacional. 

·Cahiria então sobre a oabeça elos actuaes dirigentes a 
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me ma condemnação inflinglda aos antecessores de todas 
as epocas, que, podendo ter feito uma patria unida, co·ns-
plraram na s·ua desídia para a peior das situações teni-
t orl.ae·s. 

São dignos de todos os applausos da nação os que, 
num gesto de patriotica revolta, empTeilenderam afinal 
poupar aos vindouros a tristeza e OIS males que desejamos 
·remediar . · 

Hon r.a a tod·OS ess·es que, como O· sr. presidente da 
R e.publlca, d'r. Epilacio Pessôa, ou como o sT. ministro 
da Justiça, dr. Alfredo Pi'll•to, ou como vós, ou como os 
demais gove!'nad<ores clarividentes, convocaram, ou adhe-
Tiram com si nceridade a esse Congresso de Limites e tud<J 
fiz aram para não deixarem irres'Olvidas as questões exis-
tentes . 

E, quando, uesse centenario que vamos commemoraT, 
ues e verdad•eiro exame de consci·encia de um seculo da 
nossa existencia nacional, tlvessemos realizado com as 
antigas provincias, o que fô-ra ,feito já a proposito dos 
nossos limites com o estrangeiro; quando nos· víssemos li-
vres dessa·s pr·e.occupações mal ãs de litígios territoriae3, 
com uma patria unida. teríamos tambem feito a glorifica-
ção hlstorica dos homens· benemeritos que ainda se pr.eoc-
cupam com o futuro desta patria e a felicidade dos seus 
·concidadãos. 

--0--

O 6.• Gongres o de Geographia de Bello Horlsonte j á 
se havia occupado dos limite entre os Estados da Fede-
•ração . Todos p·s· seus membros levaram para al1i a in-
cumbenci a de uma deliberação decisiva nesse sentido. 

0:; Tepres·entantes de Pernambuco nesse Congresso, 
os srs . drs. Pedro Celso Uchoa Cavalcanti e Mario Car-
neiro do Rego Mello, o prim eiro pelo Estado e o segundo 
pelo Instituto Archeologico Per·nambucano, se desem~)e

nharam com galhardia da sua missão, tratando dos !.imi-
tes de P ernambuco e defendendo o seu ter.rilorio . Mas as 
idéas do Congresso, nessa ep·Oca, não haviam adqui rido a 
precisão ·e o cunho definitivo, e tacteavam em provld~n
ci.a·s dem<Jradas. 

Assim, não só Pernambuco, mas to.dos os Estados da 
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Feder-ação, na•qu elle Con gresso d·e Bello Horiso nte, se 11-
rr::i.ta.ram a formulas contemporisadoras cujos resultado~9 

foram, em geral, negativos . 
Entre P ernambuco e Parahyba, onde não havi·a bem 

um litígio, mas a necessid•ade de demarcar, ou de aviven-
tar a linha divisaria, havia ficado convencionad o o .se-
guinte, cons1ta·nte do termo r espectivo : 

Convenio Pernambuco-Parahyba 

--0- -

"Ao·s tr i·nta dias do mez d·e agosto do anno de 1919, 
ás 16 hor a<s·, em uma das salas da Sociedade de Geogra-
phia d·o Rio de Janeiro, r·eunidos o delegad o do Estado 
de Per·nambuco, bacharel P edro Celso Uchoa Cavalcanti, 
e os delegado·s do Estado da Parahyba do Nor te, b achareis 
Mwno el Ta v aTes Cavalcanti e Ascendino A . Carneiro da 
Cunha e dr . Pedro E ugenio Soar es, passaram os mesmos 
ao desempe·nho da mis1sáo d'e que se acham incumb idos, 
a co·nf.ere•ncia:r sobre o estabelecimento das bases de um 
accordo p ara a fixação definitiva dos limi·tes entre os dois 
Estado·s acima nomeados, de modo a excluir qualquer 
duv1da ou controver sia PT·esent.e ou futura, ficando assil!' 
satisfeitos o·s intuitos patriotlcos da Liga da Defeza Nacio-
•ual, do Inst·H·uto Hhto•rico Brazil eiro e da Sociedade de 
Geo.graphia do Rio de Jan eiro, em seu appello ao Sex.to 
Congr.esso Brazileli.ro de Geographia, afim de que este 
prom0va o co•ngraçamento de todos os E s•tados do Brazil 
uo escopo de ce!e•brarem o· centenario da independenci'l. 
nacional sem questões te,rritoria.es, fort es e cohesos no 
amor de um solo patr io integro e commum, in tui.tos esses 
ficcorde-s com os dos mesmos Estados. Depo is• de expostas 
de uma e de outra parte as peças justificativas dos direi -
tos de cada Estado e d·e convenienteme·nte discutidas as 
bases propos·tas p ara o trabalho de delimitação, fo i adop-
lado o seguinte convenio, "ad-r.eferendum" do~s poderes 
comp etentes : 

Clausula I - Os governos dos doi s Estados, dentro do 
p'raio mais brev e poss-ivel, entrarão em accordo e esco-
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Jberão profissional idoneo que se encarregue de traçar 
a linha diviso·ria entre os doi s Estados, bas.eando-se nos -
dados postos á sua diSJpos·ição por ambas as pt~rtes, e dei~ 
xando ass•i•gnaladas top ographicam ente as linhas que cor-
·rerem sobre territorio não contestado, as quaes fi car ão 
definitivas. devendo ser ass·ignaladas aquell as a respeito de 
ç u1jos limi tes as paT tes, p nlos s ns legít imos r epreseJ?tan-
tes , não te•nham p odido chegar a accordo . 

Clausula II - O demarcadoT p oderá propor quaes-
que r alte·rações na Hnha divisaria, aproveitando os· acci-
dentes geographicos de maior relevo e a ttend endo ás com-
m·od idades das popu.Jações fron teiriça . Onde as linhas 
forem co:nsti tu idas por co·r.dilheiras, observa·r-se-á o crHe-
rio tradicional da di visão das a.gua:s·. Havendo nucleos de 
habitações, de modo qu e se ach em sobre t·erei·torio de d·ois 
Estados, os respectivos habitante ,fi carão sob a juri sdic-
ção do Estado onde e achar localizada a parte inter.ior do 
pr·ed io em qu estão. 

Clausula 1III - O demarcado r es·colhe.rá os seus auxi-
liares as·sumin do toda a r esponsabilidade da execução dos 
trabalhos, para cujas despezas conconerão com partes 
jguacs os dois Estados, caso a União não custeie os mes-
niOSI serviços. I 

Clausula IV - Cada Esta·do nomeará um 1 apresentan-
te ju:Jto á commissão demar cadora, o qual eJá o jnter-
mediario no fornecim ento de dado~ e info rmaçoes de que 
carecer a mesma comrniss·ão . 

Clausula V - Na hypothese de duvldas que não pos-
Sclm ser resolvida:s por accord-o dir ecto entee os dois go-
Yerno~. estes r·ecorr erão ao arbi trrlmento. · 

Clausula VI - Conhecida a carta topographica da re-
gião fronteiriça, e solvidas as duvidas me<;liante accordo 
ou arbitr amen to, será o traçado definitivo submettido ao 
conhecimentp d-os congressos estad uaes e nacional, se-
gundo o disiJOSlo na Cons.utuição Federal. 

Achando-se assim de pleno e in teoiro accordo, so·bre 
o mo:lo de s.oluccionar as questões de lim ites interesta-
duaes, na parte qu e toca aos Estados de qu e são repre-
sentantes, os delegados de Pern ambuco e Parahyba deram 
r,ot' findo os trabalhos da sua co·nferencia, firmando com 
as suas assignaturas a presente acta, que será entregue á 
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meza d0 6. o Cougress.o .de Geographia para o~ devidos fins. 
- Pedro Celso Uchoa Cavalcanti, representante d·o Estado 
de P·ernambuco. - Manoel Tava·res Ca:valcanbi, As·cend'inÓ 
A. Carneiro da C~nha e Pedro Eugenio Soar-es, delegados 
.do E~tado 'da Parahyba do Norte. ·("Imprensa Official", 
üe Pernambuoo, de 7 de maio de 1920). 
' ' Gom ~elação ao Ceará: 

Convenio Pe:rnambuco-Ceará 

--o--

Aoii vinte e pove dias do me:t de agosto do anno de 
mil novecentqs e dezenove da era christã, em uma das sa-
las do pr·edio em que tem a sua .s·éde a Sociedade de Geo-
graphin do Rio de Janei ro , na praça 15 de Novembro, 
da Capital Federal, reuniram-se em conferencia ps re-
prese·ntaqtes dos Estados do Ceará e P.ernambJ..IcO, junto a.o 
-VI Congr esso Hrazüeiro de Geoguphia, qu~ d·e seu pro-
prio punho ass·ignam o pres·en te documento, depois ,de 
ex<Jmiparem e discutirem a questão dos limites -entre os 
mesmos E stados, em curp.primento da missão de que fo-
ram inves·tidos; 

consider.aqdo qu.e, independente do appello da Socie-
pa:de de Geographia, pga da Defez·a Nacio-nal e Instituto 
Historico Brazileiro, é des ejo dos dois Estados estabelecer 
a perfeita delimitação de suas respectivas jurisdicções 
territoriaes, .para o que já ha en.tabolações mui to amisto-
sas entre os govern·adores, estando o do Ceará autorizado 
pela l ei n. 1.334, de 11 de agosto de •1916, a entrar em 
2cco·rdo com o de P ernambuco, "uo sentido de estabele-
-ce·r de.rinilivame11te a linha divisor•ia de suas extrenps na 
serra do Araripe'!; 

·considerando que, apeza:r das pesquiza•s reali:tadas, 
não se conhece a integra nem da Provisão que incorporou 
.a P ern ambuco o ter-ritoráo do Ceará, nem da Carta Regia, 
de 17 de janeiro de 1799, sabendo-se apenas que os limi-
tes se man têm "pe.lo costume e tradição", ajudados da 
posse, "do proveitoso "uti-poss>idetis", segundo a expres-
são do autor do atla,s dp Imperio do Brazil; 

....-,~~..,., .. ~ 
-~~r r~~._,l\" --- -.. -'I() 

I~ 0 cn 
• 
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•con ' iàera·ndo, portanto, que o que cumpre fazer é, 
1micamente, a demarcação da Iinhà divisoTia, clara e in-
sophismavel, consultados os interesses das populaçõ-es li-
mitrophes, e attendend o-se ao .principio do divisor das 
aguas como limite geo.graphico natural; 

considerando, lambem, por nutro lado, que a demar-
cação peTfe•ita desta divisa ·exige um levantam ento geo-
desico de toda a chapada do Araripe, e demandaria long.o 
t 9. mpo e avultadas despezas sup eriores a>Os r ecursos dos 
c!.ois Est·ados, não .po·dendo, pois, ser concluido até 7 de 
setembro de 1922, data do cen tenario da indep endencia ; 
ass·en taram o seguinte conven io "ad r eferendum" que 
liJes pa rece sa tisfazer a justa as•piração do·s dois Estados 
que a·qui r epres·entam e de toda a Nação : 

Con v enio para a delimitação amigavel dos EstadQs 
do Ceará e Pernambuco: 

Claus.ula I - Os pre.sti den tes ou govern adores ·dos 
Estados do Ceará e Pernambuco, dentro do prazo mais 
breve possível, nomearão, de commum accordo, um en-
genheir.o de r

1

econbecida competencia e idoneidade, paTa 
proceder a um reconhecimento tão rigoroso como lhe for 
permittido, e em seguida demarcar uma linha divi soTia, 
qu e se!'á praticamente a def.initiva, partindo do limite ac-
lual do municipi.o do Jardim e unindo os cen tros de li-
nhas tr a nsver~aes tiradas· nas zonas 1~ais estreitas na cha-
p1:da, como sejam o Sacro do BUTity, Poço das Covas, 
Araripe e outros que fo rem julgados convenientes. 

· Clausula II - Os dois Estados ficarão, entretanto, nll 
obrigação de mais tarde, quando dispuz·erem dos· necessa-
rios r ecursos fin anceiros, pr·Oce derem á r ectific·ação de . .;ta 
linha proviso r ia, de accordo com os processos de maior 
precisão. 

Clausula III O engenheiro organiza!'á a commi5-
!.ão demarcaq ora com auxiliares de s·ua confiança, mas 
f'x tranhos aos dois Estados, assumindo toda a 'r esponsabi-
lidade p ela ~xecução exp edi ta dos trabalhos para cujas 
despezas conForrerão em par tes iguaes o·s mesmos Esta-
dos, abe r tos, para esoe fim, os precisos creditas. salvo o 
·caso el e serem os ditos serviços• custeia dos pela União . 

Clau5tlia IV - Cada Estado terá um r epresentante 
junto a commissã o demarcadora, o qual será o seu inter-



. 9 

mEdiaria no fornecimento dus dado~ e informações de que 
c.arecrr a _mesma commiss'ão o 

Clausula V - Os dois governos estabelecerão, de ac-
ocordo, os detalhes regulamentares para execução do pre-
sen.te convenio, de maneira a .assegurar-lhe o exito mais 
,prompto !3 compl·eto o 

Clausula VI - Se, . apezar de todos os· esforços empre-
gados, restar algum ponto que f.iqu-e litigioso, os dois go~ 
vernos submette-lo-ã-o · ao arbitramento, aclc.eilando leal-
mente o laudo proferido o 

Clausula VII - Es-tabelecido o accord-o definitivo, 
será o mesmo, depois de devidamente approvado p elas as-
srmbléas dos d<:Jis Estados, submettido ao Co·ngresso Na-
ci-onal, para os fins constitucio·naeso - Pedr·o Cels·o Uchôa 
Cavalcanti, r-epresentante do Estado de Pernambuco o -
Mario Moura Brazil do Amaral, Thomaz de Paula Rodri-
gues e Ildefonso Albano, repr esentantes do Estado do Cea-
rá o (·'Imp rensa Official", de Pernambuco, de 7 de maio 
de 1920) o 

Com relação a Alagôas~ 

Convenio ,Pernambuco-Alagôas 

---0--

Reunidos o delegac'.o do Estado de Pernambuco, ba-
charel Pedro Celso Uchôa Cavalcanti e os delegados do 
Estado de Alagôas, dr o Manoel Moreira e Silva e bacharel 
Manoel Balthazar Pereira D-ieges Junior, passaram os mes-
mos, em desempenho da missão de que se achavam inves-
tidos, a conferenciar sobre o estabelecim en to das· bases 
<le um accordo para a fixação definitiva dos limites entre 
os · dois Estados acima mencion-ados, de modo a excluir 
.qua1quer duvida ou co·ntroversia presente ou ·ful,uTa, 
fi cando assim s·a lisfeilos os desejos dos mesmos Estados e 
jntuitos patrioticos da Liga de De&eza Nacional, do Insti-
tuto Hislorlco Brazilciro e da Sociedade d-e Geographia do 
Rio ele Janeiro em seu appello ao Sexto Congresso Braz.i-
lci ro dr. Geograph ia. a.fim de que este promova o congra-
çamentc de todos os Estados do Braizl, no escopo de ce-
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lebrarem o· centenario da iudependencia do Braz.il, sem 
questões territoriaes, fortes e cohesos no amor de um solo 
patrio, integro e commum. 

D-epo·is de expostas de uma e outra parte as peças 
jnstificativa•s• dos direitos que 'assistem a cada um dos• Es-
tados, de accordo com a legislação ·e documentos existen,. 
,tes, para o fim de instruir, esclarecer e o'rien.tar os tra-
balhos de delimitação, assentaram os mesmos delegados 
as bases seguintes de ttm co·nvenio· "ad referendum": 

Clausula primei.ra - Os governador-es dos Estad.os· de 
Pel'n·a.mbuco e Alagôa-s, dentr·o do prazo de tres mezes, a 
~ontar de 7 de setembro proxlmo, solicitarão ao presiden-
.te ela Republica a designação de um engenheir-o de reco·-
nheoida coropetenda e ·idoneidade para s·er incumb,ido de 
traçar a linha divisaria entre ·os dois Estados, baseando-
58 nos dados po:sl·os á s·ua disposição por ambas as· par.tes, 
deixando assignaladas topographicamente a- J>i·nhas defi-
nitivas que correrem so•bre territorio não contestado e as 
que inàicarep1 a região litigiosa. 

Clausullj. segunda - O engenheiro organizará a com-
missão com auxiliares extranhos aos dois Estad-os, assu-
mindo toda a respon.s•abHidade da execução dos trabalhos, 
para cujas ~espezas concorrerão em partes i&uaes os mes-
mos Estados, abrindo-se, para esse fim, os necess·arios 
~reditos, caso não vingue a proposta apresentada ao Sexto 
Co-ngresso de Geographla, de serem os ditos .se viços cus-
teados pela União, tambem interessada na causa. 

Clausula terceira - Cada Estado nomeará llfll repr-e-
sentante junto á commissão demarcad.o'l·a, o qual será o 
intermediaria no fornecimento dos dados e informações 
de que car-ece a mesma commissã0. \ 

Oausulfl quarta - Os dois governos ~tabelecerão, de 
accordo, .os detalhes regulamentares para o presente con-
v·enio, de Jt!aneira a ass-egurar o exilo ma>is prompto e 
completo. · 

'clausula quinta - O engenheiro de~arcador limitar-
se-á a•J levantamento da carta da zona de 1\mites, assigna-
lando na região co-ntestada os accidentes geographicos e 
de maior conveniencia que pos-sam conco\rer para o es-
tudo e solução final do litigio. 

Cláusula sexta - Co,ncluido o levantamento .d'a carta 
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topographica de toda a regwo fronteiriça com as· linhas 
definitivas e 1iti.giosas, os dois Estados sujeitar-se-ão á 
decisão de um arbitro aprese·ntado pelo pr·esidente da Re-
p.ublica, para resolver .sobre os litigios .s·ubsistentes. 

Clausula setima - O traçado definitivo que resultar 
da decisão do arbitro será, sem mais recurso algum, apre-
~ entado aos respectivos congressos estaduaes para o av-
provarem e ao Congresso F ederal para que exerça a at-
'tr.ibuição que lhe compete privativamente, em virtude do 
parag. 10 do art. 3·4 da Constitu ição Feder•a.!. 

Os delegados de Pernambuco deram por termi·naclos 
bs L·rabalhos da conferencia, firmando a presente acta, que 
.será ·entr·egue á meza do Sexto Congresso Brazileiro de 
üeO'graphia, juntamente com as' memorias e documentos 
que a ins.truem, para que tenha o conveniente destino. 
("lmpren·sa O.ffi.cial", de 7 de maio ele 1920) . 

·b facto é, porém, que os tempos se passaram e ne-
nhuma das providencias alvitradas nesses convenios foi 
~ omada pelos governo·s da União ou elos Estado·s respe-
ctivos . As questões ficavam como nos primeiros dias. 

Era pr·eciso, porta·n ~o, adaptar uma fo·rmula que ga-
rant-isse uma execução mais roapida e mais prá tica, de 
i'!lO·do que, em 1922, a nação po·dess.e commemorar o cen-
t enario ela independencia, com a co•nstrucção de uma car-
ta geographica cerba e es·coimada de territorios liU.giosos. 

Outrn fim não teve a nova convocação da Conferen-
cia de Limites, trazendo, como programma, a solução ma.is 
·pratica de to·d·as as questões, p'Or accordo directo, o·u por 
arhitramento. 

Pernambuco teve O· desvanecime•nto de realizar, nessa 
conferencia os dois primeiros acco r dos clirectos, um com 
Parahy>ba e outr.o com Ceará, positi v-anelo a linha diviso-
na nos seus pontos essenciaes, e dep.endendo apenas . da 
upprovação constitucional dos respectivos con.gressos. 

Ficou e·s1:abelecido, nestes Lermos, o seguinte accordo 
com a Parahyba: · 

1. - Os dois Estados reconhecem como seus lim] íes 
a seguiu te linha: - partindo ela foz do rio Goya·nna, no 
oceano Atlantic'O, ·e s·eguindo p elo me•ncionado rio até o 
•legar onde elle recebe o s-eu affluente, o rio Pitanga, que 
serve de limite até as suas origens, nas p roximidades· do 



12 

Jogar denominado Cruz das Armas (antigo marco entre 
~s duas províncias) ' -e, dahi por dia•nte, pela estrada que, 
vindo de Taquara, se dirige para o sul, passando em DO"i·s· 
Rios, Feira Velha, e ·entre a cidade pernambucana de 
Ilambé e a villa parahybana de Pedras de Fogo até o logar 
Marcação (onde ·existe tambem um marco divisorio), pro-
f'e,guindo na d'irecção das cordilheiras de Cariri·s Velhos e 
Umburana . pelo dorso das mesmas e segundo o criterio 
adaptado da divisão das aguas até encontrar os limites 
co·rri o Estado do Ceará. 

2. ~ Quando alguma habitação, ou nucleo de habita-
ções. in c i di r sobre a linha divisaria, ficará debaixo da 
jurisdicção administrativa do Estado em cujo territorio fi-
car localizada a parte anterior do r espectivo predio. 

3. ~ Si o predioo for orientado de modo que dê oa 
f rente para o territorio de ambo·s· os Estados, ,ficando lo-
calizada a su·a parte anterior em ambos os Estados, os pro-
p ri eta ri os, ou habitanl·e , não se poderão eximir das obri-
:gações para com as autoridade,s de qualquer deHes, so·b 
.Pretexto de q.u.e r esidem no outro Estado. 

4 . - O governo federal mandará, por sua conta, de-
marcar os limites, dentro do menor prazo e com assisten-
c ia d(•s represe.ntan les indicados pelos governos· dos dois 
Es:tado~. 

5. ~ Os dois governos estaduaes regularão entre si 
o polici·amento, a administração da justiça a arrecada-
ção d::Js r j:! ndas, a-cautel1ando os interesses r~spectivos e 
os dos hal1itant·es dos lagares situados em territorio com-
muro aos dois Estados. 

6. - O presente accordo é feito "ad r eferendum" dos 
respectivo poderes legislativos dos dois Estados, nos ter-
mos do ar t . 4. o da Constituição Federal. 

E por assim teflem convencionado, lavraram o pr.e-
~·e nt e, assignado pelos r espectivos representantes dos dois 
Estados. 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 1920. - J . GonçaJv.es 
1\Iaia . - 1\fanoel Tavares Cavalca'llti." 

- - -o--

Com o Ceará foi lavrado o seguinte accordo: 
"Accord o celebrado entre os Estados do Ceará e Per-

H:lmbuco, para fixação dos seus limites defini1ivos. 
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Os Estados de Pe·rnambuco e Ceará, por seus legiti-
}"nos representantes na Conferencia de Limites, installada 
no Rio de Janeir o, em 1 de junho de 1920, o primeiro, pelo 
dr . José Gonçalves Maia, e o segundo, pelo or. Thomaz 
de PaG1a P essôa Rodrigues, e .nos termns das· leis numeras 
1. 362, de 16 de maio de 19·19, do Estado de Pernambuco, 
e 1..324, de 11 de agosto ele 1916, do Estado do Ceará, 
t êm ajustado fixar os seus limites do seguinte modo: 

11. - Os Estados do Ceará e P 0rnambuco reconhe-
cem como S·eus limile's de.finitivos n·a chapada da serra 
do Araripe uma ·li nha di·visoria, partindo do limite actual 
do município de Jardim e unindo os centros das linhas 
tra!l's·vers.aes tiradas nas zonas mais es treitas da chapada, 
como se•jam : Sacco do Burity, Poço das Covas, Araripe. 
e outrO!'> qu e forem jul:ga,dos conveni.entes para maior cla-
r ~z.a da linha divi sa ria . 

II - Quan·do algum pr,edio incidir sobre a linha di-
visaria, ficm,á sob a jurisdicção do Estado em cujo terri-
torio ficar a maior parte do respectivo predio. 

III - A demarcação será. feita p.e]o Governo Federal, 
por sua conta e com a a·sls•isiencia de representantes no-
meados p elos respectivos governos estaduaes. 

IV - Os i.nteresses fiscaes e administraHvo·s· na zona 
demarcada s•erão regulaçlos pelos dois Estados, de modo 
que os h abitantes das zonll!s• limitro·phes não se possam 
eximir das suas obrig.ações, sob pretesto de res idir em no 
O'utro Estado. 

V - O presente accordo é feito " ad r.eferen·dum" dos 
congressos dos ref.er·idvs Estados. 

E por ler em, assim, ajustado e decidido, em nome dos 
Estados, que rep r esentam, assignam este accordo definiti-
vo, para que pro·duza todos os S·eus· ef,feHos . Rio, 21 de 
junho de 1920. - J. Go nça.lves Maia, r e·pres e,ntante de 
Pernambuco. - Thomaz de Paula Pessôa Rodrigues, re-
presentante do Ceará." . 

--0--

Com relação a Alagô-as havia a mesma necessidade de 
modificar o conven i o an teria r, e já ci ta do n este r.elatorio, 
contanto que ficass.e reso-lvido o litigio suscitado por esse 
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Estado, I-elativamen te á demarcação da Ii10ha divisor ia. 
Estava no programma da Conferencia. 

No intuto de provocar a discussão e tentar uma 
ção imrnec!i.ata, diJ·igimos ao del8Jgado alagoano na 
ferencia, a seguin•t.e carta: 

-solu,.. 
Con-

"E;rmo. sr. dr. Costa Rego, m'Lzito digno 
representante de Alagoas na Conferencia 
de Limites Interestaduaes. 

"Na memoria apresenta·da no Co,ngresso de Geo•gra-
phia de Bello Horisonte, o anno passado, pelos i1lustres 
representantes de AI.agoas, reivin d·icam elles para o seu 
Estado uma fa.ixa de terra comprehendendo os actuaes 
municípios de Buique, Aguas Bellas, Bom Conselho, Cor-
rentes, Camhotinho, Quipap.á, Palmares e Barreiro·s . 

·Como, talvez, essa di·visão não tivesse bons funda-
men•tos e não podesse subsistir, os mesmo illustres repre-
..:,e.ntantes de Alagoas fiz eram um relataria qu.e assim fi-
naliza: 

"P.ara qar testemunho do nosso des·prendimento e do 
dese~jo que tr mos de secrundar os esforços do 6. • Congres·so 
Brazileiro qe G-eographia, abrimos mão de reinvindicar 
todo o terreno occupado, mas é justo q.ue revertam para 
nós os trecho· de MaUa Gran·de, Sant'Ann·a de Ipanema, 
Palmeira e Victoria, usurpados pela pretenção de autori-
d1ldes dos municípios visinhos em Pernambuco, para usu-
fruírem o rendimemto d:os impostos das povoações ahi si-
tuadas. Rio de Janeiro, séde da Sociedade de Geographia. 
Agosto de 1 ~19. - Dr. Manoel Moreira e Silva. - Manoel 
B. P. Dieges J.unior." 

Como se vê ainda está muito vaga a nova pretenção, 
pois, nos trechos redamados não se indicam as linhas di-
visoriag. Ai;sim seria mui1o con·v·eniente a indicação, que 
t enho a honra de solici tar-vos·, dessas linhas de mo-do que 
podes.semos conJrcm ta-las com os dados historicos e as 
leis exist·entes, afim de melhor fixarmos os limites entr.e 
os dois Estados, assumpto da Con.ferencia de que fazemos 
parte. 

Do velho amigo e collega 
Gonçalves Maia." 

Rio, 11 d·e junho de 1920. 
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A ess-a carta deu o representante ala·goano a seguint e 
r esposta: 

"Rio, 12 de junho de 1920. 

"Exmo. sr. dr. Gonçalves Ma ia, m. d . 
representante de Pernambuco na Confe-
rencia de Limit-es Interestaduaes. 

Tenho a honra de accusar o r ecebimento de s-ua carta 
à e h ontem, e.m q11e me pede a fixação, segundo o plano de 
rei nvidi·cação de Alagoas, das linha·s divisarias de meu 
Estado com o que v . ex c . dignamente repre.:enta, pal'.a 
•D celebração de um accordo dir·ccto .sübre a questão de l·i-
mites em que ambos s•ão partes. 

Nãc übs1arn·te achar-me investido do-s p oderes de pro-
curador para tratar da materia do modo como v. exc. 
deseja, l-evo ao conhecimento de v. ex c . que pr efiro para 
u no·sso caso a solução por arbitram ento, como assentaram 
no ·6. • Congresso Brazilei r o de Geographia os· d·elegados 
lJ ernambucanos· e alago anos. 

Sou de v. ex c . • velho amigo, admirador e coHega, 

Costa Rego." 
--O--

Não foi possível obter, a r·espeito, n·egociações Clt'l e 
conclui·ssen'i por um accordo clirec1o, mesmo nos com-
promettendo ·nós a acceitar os limi tes entre os do is Esta-
dos, estabelecido•s· nas leis alagoanas. O · p rocesso elo ar-
bitramento estabelecido nas instrucções ela Confer-encia, 
ao lado do accordo clirecto, foi clefinHivamente proposto 
pelo r epresentante alagoano .e accei tamo-lo com prazer, 
embora a solução s·e n-os afigurasse mais demo·rada . 

O arbitro suggericlo e acceito po r nós com desvan e-
cimento, foi o dr. Pr·ud ente de Morae·s·, a r espei to dà qual 
tive 0ccasião de me marnifesta-r no telegramma dirigido a 
v . exc. nes1es termo s : 

"Governador de P ernambuco . - O r epr.esentante de 
Alagôas, •não quer endo , de modo nenhum, tratar dir ec ta-
men te, pr·opoz arbi tramento, nos termos das instr.ucções 
da ConferBncia. Acceitei. Propoz ainda Prudente de MD-
ra•es. que accei:tei com grande cont entamento pela .sua ina-
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tacav el probidade jurídica ·e isenção insuspeitavel. Pru-
dente acceitou. Não podia cair em melhores mãos· os nos-
sos di r eitos. Por estes dias estabel-eceremos a ·forma _do 
arbitramento. - Saudações. 

Gonçalves Maia ." 

--0--

O compromiss-o lavrado e assignado logo depois foi 
·este: 

COMPROMISSO PARA O ARBITRAMENTO NA QUESTÃO 
DE LIMITES .ENTRE ALAGOAS E PERNAMBUCO 

Clausula I - Os Estados de Alagôas e Pernambuco, 
'P elos seus rep!"es.enta,n•tes na Conferencia de Limites Es-
taduaes, lnaugurruda no Rio de Janeiro, em 1.0 de junho 
cJp 1920, o primeiro pelo sr. P·edro da Costa Rego, o s•e-
gundo pelo dr. José Gonçalves Maia, competentemente 
habilitados, tendo de accordar sobre os :S eus limites de-
finitivos ·oa parte contestada, aj ustam, por proposta do 
represent21nt.e de Alagôas, resolV'er por arbitramento a 
mesma questão. 

Clau ula 2.• - O dr . Prude.nte de Moraes Fi.Iho -será o 
arbitro unico acceito e decidirá sobre o resp·ectivos li -
mites, em vista das provas apr·ese·ntadas por ambas as 
partes, ou por outras provas e documentos por elle 
colhidos livremen te, de modo a dar urn a; decisão ba-
seada no direito e nd geographia, fund aiuenta'lldo to-
das as suaSJ conclusões·, podendo. ca~o j.ulgue neces-
sari o, de:;ignar profissional habilitado, e de sua con-
,riança, para estudCJis e levantamentos topographicos 
ua reg1ao litigiosa, correo dó as res•pectivas des-
pezas por conta dos Es>tados interess-ados, que terão o 
direito de nomear representantes seus junto da pessoa 
desi.gnada pelo arbitro. 

Clau ula 3.• - Fica en tendido que ·na determinação 
elos limites, na parl·e con·~e s tada, devená pre.valecer o· cri-
lnio da linha divisaria fun dada em titulo legal e, ond e 
11ão ha;a titulo, a linha se faTá, o•bse·rvando, tanto quanto 
po"sivel, as raias da posse, ou, ainda, os accidentes na-
turaes e geographicos do terreno. 
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·Clausula 4 .• - O prazo para ·o laudo arbitral se ra 
ile seis mezes da data da assignatura deste, descontado do 
mesrill) o espaço do tempo necessario aos estudos e levan-
tamentos topographicos na região litigiosa, na hypothese 
previ >ta na ultima parle da clausula 2." 

Clausula 5." - O laudo S·era "ad refer.endnm" dos 
Conge.esso·s dos dois Estados, n·a forma das suas Co·nstl-
t.uiçõe·s· . 

E poT ter.em assim ajustado, lavram o pr·esente, que 
vae a.osignado pelo aTbitro, dr. Prudente de Moraes Filho, 
e pelos dois repr·esentantes dos Estados de Alagôas· e Per-
nambuco, em tr.es co•pias. 

R; o dól Janeiro, 12 de julho de 1920. 

Prudente de Moraes Filho. 
Pedro da Costa Rego. 
J. Gonçalves Maia . 

--0--

A defeza dos· direitos de Pernambuco. perante o egre-
gi0 arbitro co-nsta do "Memoria.t" annexo .e que é part·e 
ín tegra nte elo presente Rela,tor io. 

--0--

Restava a Pernambuco decidir a sua qu·eslão de li -
mites com a Bahia . 

Já no Congres·so de G·eographia de Bello Hor.isonle, 
a Bahia, pelos seus illu str es representantes, se recus·ára 
abordar e discutir ess e assumpto, allegando não ter ne-
nhumil. questão d·e limites comnosco e decidindo "ex pro-
prio Marte" a ques·tão por nós· discutida . 

Eis o officio dirigido ao pTesidente do Congresso de 
Gwgraphia ele Bello Horisonte e publicado no "Diario Of-
ficiál" da Republica, de 8 de novembro de 1919: 

"Os d·elegados do Estado da Bahia, tendo co-
nhecimento de uma declaTaçã-o dirigida a v. exc . 
sobre a questão territoTial de Per,nambuco, vem de-
darar que, não ha,vendo questão alguma de limites 
·entre ess·e Estado e o da Bahia, não podiam esta-
bel-ecer a,ccordo ·de qualqueT naturez.a. 
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O que pTe tende Permamb.ncü é reivindicar ter-
ritorios _que pertencem ao Estado da Bahia; ora, não 
s-e compreende que assumptos dessa ordem sejam 
tratados neste recinto, nem p era•nte o 6. o Congressg 
de Ge-ograpbia, maxi.mé quando a Bahia não reco-
nhece direi•to algum á pretenção pernambucana.-
Eduardo S pindola. - Arlindo Frago.~u -
Braz do Amaral." 

Essa extranha d-edaração vi'nba, depois de um bri-
lhante tra•balho do mesmo dr. Eduardo Spindola, publi-
·cado no "Diario Official" da Bahia, de 8 de agosto de 
11918, w m -o titulo - Questão de limites en tre Bahia e 
:Pernambuco - e onde o illust re advogado, commissionado 
pelo governo bahiano, procura va mostrar, não que não exis-
ti ss•e nenhuma questão entre a· Bahia e P ernambuco, po-
rém qu e, nesse litigio, -o ·direito estaria com a Bahia e não 
com Pernambuco. 

Nem outra causa ·existe senão uma questão de limites 
entre os dbis Estados, em que um, Pern~mbuco, affirma 
que os seu ~ verdadeiros limites são p elo rio São Fra·ncis•co 
até o Cariryhanha e a Bahia co:ntes ta dizendo ' que os seus 
limHes vão além do rio São Fran cisco até a serra do 
Piauhy, isto é, pa.ssam por um ponto outro ue não aquel-
lc ass·everado por Pernambuco. \ 

Justamente para dirimir esse litigi·o. fo i qu e o governo 
da RepubUca incluiu no lprogr amma da Con·fe,re·ncia essa 
qu estão d·e Bahia-Pernambuco. 

A affirmação da parte int é~ essada, o.u a recusa syste-
matica de di·&cutir, nã-o dirimem litígios. Ao contrario. 
Mais do qpe nunca essa pendencia territorial permanece 
de pé e viva a té a s·olução final. 

P erna)TI.Jmc·o, tendo .adhfirido á Conferenoia, tendo 
eomparecido e tomado o compromisso de solver todas as 
suas pendencias territoriaes, ·procurou, pelo seu delegado, 
trata•r com o representmnte bahiano, provo·cando a discus-
são e enta~olando negociações . 

A correspondemcia trocada ·entre os dois delegados 
instr.ue sufficientemente sobre suas n egociações . 
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"Exmo. sr. dr.- Braz do Amaral. emi-
nente representante da Bahia na Confc~ 
rencia de Limites. 

Já v. exc. deve ter lido os documentos de Pernam-
buco a reS<peito do territorio da Coma-rca de São Fran-
dsco, ai•nda hoje .sob o domi·nio provisorio da Bahia se-
gund-o a proP'ria expressão do decreto de 7 de julh~ de 
182~ e 15 de outubro de 1827. 

Esses do·cumentos se acham publicados no meu livro 
"DJreito Territorial de Pernambuco so·bre a Comar·ca do 
Ilio São Francisco", livro que v. ex c. m e declarou pos-
suir. 

O~· documento s publicados na parte historica dess·e 
livro provam : 

a) que, em vi-rtude da carta de doação de D. João III 
[l Duarte Co·e.!ho, em 10 de març-o de 1534, a demarcação 
da Capit:vnia de Pernambuco entra p·elo s·crtão ·e terra 
firm e "todo o r io São Francisco"; 

b) que a carta regia de 17 de dezembro de 1548, dan-
do nova -organização ás ca•pitanias e •nomeand o a Thomé 
óe Souza, 1." governador geral do Brazil, em nada alterou 
os limites da Capitania de Pernambuco, antes os manteve; 

c) que as explorações pernambuca·nas p recederam a 
quaesq ucr outras e assi.gnalaram os limites da Capitania 
JiOr toúo o Rio São Franci·s•co: 

d) que todos os historiadores, e documentos officiaes, 
·como, por exe,mplo, a Pr-ovisão Real de 7 de fevereiro de 
17Q.1 até o decreto pTovisoTio de 7 ele julho de 1824, rc-
.gistram os limites de Pernambuco e Bah ia pelo rio Ca-
rinhanha, ao. sul da Comarca de São Francisco, á ma·r-
gem esquerda desse rio; 

e ) que ess•e te-r ritorio s·em pre foi administrado por 
Perna1:1buco, mesmo no período em qu e, encarregado de 
ma•nter a ordem alterada, ·alli, pelos indios, D. João de 
Lencastt'O o dominou, de 1694 a 1702; 

•f) fina.lmen·te que a depenclencia judiciaria em que 
essa comarca ficou, da Bahia, não lhe transferiu nenhum 
domí nio .territorial sobre a comarca em questão. 

Nn parte jurídica se prova, com a exibição dos pro-
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in·ios decretos de 7 de julho de ,1824 e 15 de outub ro de 
1827, que 

a) a desm embração da Comarca de São FranciSCQ. e 
sua annexação a Minas e depoi·s· á Bahia, foi a titulo PHO-
VISORIO, até que se or.ganizassem os limites das provin-
das ; 

. b) que essa "provisoriedade" subsiste unicame1nte 
·com relação ao terr.itorio da Comarca de São Francisco·· 

c) que a p oss'e allegada pela Bahia não é legitima', 
'POis lhe faltam os ele,mentos. essenciaes: - "não é ma·nsa 
e pacifica, não e immemorial e foi violenta; 

d) que a prescrlpção ae<quisitiva, ou " uti possldetis " 
invocada pelôs defensores bahianos até a epoca do ,senador 
Vlrgilio Damasio de tão illustr·e memoria, já não é alie" 
gada no p.resertte, como o não foi p elo egregio advogado 
da Bahia, dr. EduaTdo Spindola, no trabalho do qual 
foi, officialmente, incumbido pelo governador ela Bahia, e 
p ublicado no "Diario Off.icial" desse Estado, de 8 de agos--
to de 19118, sobre o titulo - "A QUESTÃO TERRITOtRIAL 
DA BAHIA E PERNAMBUCO " . - E não o foi, n e1111 po-
derá ser 1allega da porque, desde o accordão do Supremo 
Tribunal, de 24 de dezembro de 1919, na questão Para·ná·-
Santa Ca\harina , o "uti possidetis" deixo.u de ser ar.gu-
mentado t1os litígios entre Estados da Fed,eração. 

441egpu-o o Acr e . Mas fê-lo· poTque à Acre era e é 
uma questão fundada elo dir eito internac ·anal. (Huy. 
Acre :s·eptentrional) . \ 

O argumento da Co stituição, isto é, que\ a Con stitu i-
ção da 24 de fevereiro mhn te e os limites taes quaes eram 
ness.a epoca, é_ r espOíndiclo _:t>~la p~Ó.fria Con,ferencia de 
Limites, que nao tena, entao,\ razao de ser . Justamente 
I) Orlqu e ~;se.s· limites não es tão . fixados, é que nos r euni-
mos hoje na capital da Repu:blica. 

Assim, como o egregio patrono da Bahia est•á ve·ndo, 
todo,s os elementos levam a Pernambuco a convicção de 
que !le a·ssiste todo dir·ei.to em pretend er .fixa•r definitiva-
wen.te os seus limites "por todo o ri·O São Francisco até o 
Carinh&npa",' sem a m enor preoccupação de domlnio, d·e 
uma, ou de outra pa·r te. 

E procla'inan do o meu grande desva·necimento e o 
meu i1limi tado contenta:nYento de estar ·tratando com um 
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dos maiores dos historiographos brazileiro.s, ·cümo é, in" 
.ciscutivelmente, o representa-n te da Bahia, na Conferencia 
de Limites, t enho a bnina de me assignaT. 

amigo dedicado e admirador :sincero, 

Gonçalves Maza." 
Em 7 de junho· de 1920 

--o--

"Exmo. sr. dr. Braz do Amaral, d. re"" 
presentante da Bahia na Conferencia de 
Limites. 

Sei pelo proprio sr. Ministro da Justiça que v. exc. 
recusou acceitar a minha proposta de co-nsignar os limites 
Je Pernambuco----'Bahi a, no cont8s tado da Comar ca de São 
J ~ra-ncisco , p elo rio Icatú, fican·do a Bahia com uma ex-
te nsão in comparavelme·nt e muito maior no territorio que é 
reivindicado integralm ente por Pernambuco. Era uma 
~olução a:m·is-to·sa de quem queria, mesmo Teduzindo o .seu 
.direito, collaborar com o Governo da Republica na solu-
ção de todos· os litígios entre os Estados. 

A mesma recusa v. exc. manteve p eranLe a commissão 
.composta dos drs. _Manoel Cíce ro, do Instituto H istorico, 
Thiers Flemming, da Liga da Defeza Nacional, e Mello 
So.uza, da Sociedade de Geogra·pbia, que for am junto a v . 
ex c. i-nterp·0r os seus bons officios no m esmo sen tido amis·-
toso. 

Lamentando que não tenhamos podido soluccionar a 
nossa pe-n dencia _pu r a,que!.Je meio qu e considero mais pra-
t ico, rapidó e efficaz, só temos a.gora o recurso do arbitr·a-
inento , e' n és te sentido, solicito de v. exc' a sua palavr a, 
a fim de a .commu.nicar ao meu governo . 

De· v. ex c., a:migo e admirador, 

Gonçalves Maia." 

Rio, 25 de jUJnho de 1920. 
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"Exmo. sr. dr. Gonçalves Maia, digno 
representante do Estado de Pernambuco . 

Em resposta ás cartas de v. ex c., de 7 e 25 do CSJr-
re·nte, cabe- me dizer o seguinte: 

Na carta de 7 apresenta v. ·ex c. a pretenção· de rei-
vindicar para o Estado de Pernamb-uco o territorio da 
margem esquerda do rio São Fra·ncisco e na de 25 la-
mentando que eu tenha regeitado a pro.posta que me' fez, 
reduzindo a prete.nção primitiva para traçar a .fronteira 
prlo rio Icatú, propõe o arbitramento. 

Não percebi que ligação tenha com a Bahia o decreto 
de 7 de julho de 18.24, e julgo que o Estado de Pernambu-
<.'o não tem direito a pretender o dito territo rio, não só 
po!'ique a carta de do·ação de Duarte Co elho Pereira não 
lhe dava todo o curso do rio São Francisco (explica·n·do-
·e a expressã o " todo o São Francis•co" por se não sa•ber 

que o alto São Francisco se i.nclinava para o sul) como 
tambem por determinar a carta que as 60 leguas de que 
ella fallava deviam correr na mesma direcção para o 
oeste; a 11-ão ser assim entendida collidiria essa doação 
com ns di .>posições da outra, feita posteriormente a Fran-
cisco Per~ira Coutinho, ·na qual as 50 leguas dadas de-
veriam correr pelo sertão e te rra firme a dentro, emquan-
to fo ss'3 qa conqu·ista portugueza, isto é, lambem para o 
oeste. - \ 

E ' é fó ra de duvida que não poude a• Capitania d, 
I 

Pernambuco povoar nem civilizar o sertão nesta parte, 
pois é inçontestavel que a civilização ava·nçou do litoral 

\ •b Bahia para oeste e que só o governo da Bahia foi quem 
protegeu os plantadores e criadores que ali se estabele-
ceram e eundaram mo•radas .fixas, contra os selvagens de 
corso . E que essa acção não foi transitaria, ou só em uma 
epoca, .se prova por muitos factos, pois ella vem se ma-
:lifestandq na organização das justiças desde o seculo 17 
uté o 18, quando o ouvidor da Jacobina, Henrique Cor-
teia Lobato, foi fundar a villa de São Francisco das Cha-
gas da Barra do rio Grande do Sul. 

E relativamente aos estabelecimentos alli feitos, basta 
lrmb,·ar que a ,fazenda "Sobrado" foi fundada por um ban-
deir~t e babiano, Do-rnin.gos AffOJnso Mafrense, o "Sertão". 
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Foi um erro a incorporação determinada em 1810, 

pelo soberano portuguez, do territorio da margem esquer-
da do São Francisco á Capitania de Pernambuco, pois 
ella não podia exercer alli efficazmente a administração 
nem a justiça; e bas•ta olhar para qualquer mappà, a -co-
meçar pelo do livro de v. exc., para Se poder qualificar tal 
acto como um dislate geographico. E tanto isso foi assim 
que em 1817 a Camara da Barra, séde da Comarca, recla-
mava, citando as trez·e·n tas leguas ·que a separavam da .s·éde 
do governo a que a haviam sugeitado arbitrariamente, as-
sim como as turhulencias do Recife, nào podendo nós, 
hoje, por mais ·republicanos que sejamo s, increpa-la por 
esta attitude. 

O requerimento dos habita.ntes· pede por isto que o 
territor io seja incorporado -á Capitania da Bahia, ou a ou-
tra qualquer, comtanto que seja tirado da suj eição de 
Per-nambuco, o que subtrae todo o valo r ao argumento de 
que foi .a territorio desannexado de Pernambuco come 
uni cas·tigo aos sentimentos republicanos dalli, assim como 
a circumstancia de dizer o decreto não isto, mas s•imples-
:~1ente .que ü a·cto foi -d·itado p ela necessidade de preser-
var aquelle povo da influencia da r evolta, o que em ver-
dade qualquer governo .faDá hü<je e s-empre. 

Que a incorporação á Bahia é uma lei do paiz, nin- . 
·gu em pode duvidar, e que ella foi ditada pelo inter ess_e 
publico tambem não duvidará quem ler o trabalho de 
v. ex c. e notar que nos debates que tiveram .logar· no Se-
nado do Imp erio, em 1827, ficou b em claro que a medida 
se impunha por ·que eram tão afastadas as communica-
ções que, ,no período de -cinco anno·s, somente um officio 
fôra dalli para o Recife, porque todas as relações de .fa-
mília e negocias, todas as· relações economicas e mercan-
ti s se faziam com a Bahi.a, e taes são, universalmente re-
conhecidos hoje, üs elementos de união ent r e as popula-
ções. 

Após o decreto de incorporação á Bahia, que foi pro-
visaria mas que foi feito até que a Ass-embléa or.ganizasse 
as províncias d·o Imperio, a província de P ernambuco não 
1)rotestou, nem reclamou. Que a posse foi e é legal im-
p o.ssivel é co.ntestar--se, pois ella se deu p ela força .. de 
um decreto legislativo. 
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Por outro lado, não conheço docum ento pelo qual se 
p-os-sa dizer que ella não tivesse sido sempr•e mansa e 
paci,fica; como tambem tenho a certeza de affirmar a v . 
ex c. que não existe prova de que -ella fosse em qualquer 
epoca violenta. 

Somente sessenta e tantos arinos depois, quando 0 ter-
ritorio já tinha consideravel valor, havia adquirido popu-
iRção e prosper'idade, foi que appareceu o projecto João 
Earbalh o, pretendend-o reinvidica-lo, e agora renova-a v. 
rxc. a mesma pretenção, circums•tancia para a qual eu cha-
mo attenção de v. ex c., roga·ndo para o exame della e 
~>eu julgamento os sentimen tos de rectidão do seu n-obre 
caracter, digno reflexo das mesmas qualidades de tod-o o 
povo do Estado d.e Pernambuco. 

Estabelecendo a resolução legislativa de 15 de outu-
bro de 1827, que a incorporação era provisoria até que 
se fizesse a organização geral das províncias do Imp erio 
e tendo desappa.recido com o Imperio esta assembléa, que 
era ,o unico poder competente para realizar, segue-se que 
·(! esappareceu tambem a condição a que havia ficado s.u-
jri.fa a si1tuação provisoria e a disposição se tornou defi-
nitiva, pela impossibilidade de recon struir a assembléa 
geral legislativa crea-da pela Constituição do Imperio e 
por haver traçado o pacto republica-no vi~ente uma situa-
ção novq em virtude da qual os Estados \ Se fundem, 0'11 
desmerr.bram, tra.tam d~s suas questõ-es e as\ resolvem. 

Aléq de que me \parece flagrante a i~propriedade 
de ser lyvantada esta q.uest,ão na presente Co.nferencia. 
Nós fomos convidados para acertar\ e combina·r sobre li-
tnites, o que quer dizer rai~r' ou linhas divisarias e o 
nome dado pelo governo á Conferencia foi este - Confe-
i"encia de Limites. 

Compre-ende-s-e que taes limites importem muitas ve-
ze's em cessões reciprocas de álgumas porções de territo -
rio, sempre relativamente p-equenas·, mas não de grandes 
~;xtensõe~, como neste ca:so, em que se trata de enorme 
região, rr1-aior do que muitos Estados do globo e hoje ha-
hi-tada p o·r consideravel população, tanto mais quanto os 

_ .1iillites ~a Bahia com P-ernambuco j.á estão cla.rame.ntz 
traçados pela lei pernambucana, n. 530, de 7 de junho de 
1862, quf) , de r imindo uma divergencia anti.ga, os estabe-
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leceu desde o Páu da Historia, na beira do rio São Fran-
cisco, até a serra dos Dois Irmãos. 

Aproveitar ·a occasião da presente Conferencia para 
ampliar dom1nios é causa que não está de accordo com o 
{~o nvite nem com os ,fin.s da Conferencia que foram jul-
gado·s como melo de approximar e unir ainda mais· os 
hrazileiros. 

Ora, tratar de reivindicar grandes territorios, pro-
vocando mudanças consideraveis de juri.sdicção, de impos-
tos, de representação, desmembrando de Estados grandes 
porções de sua terra e separando delles os seus filhos 
ni:i.o é, de certo, causa conducente a tão altos. e patrioti-
cos. ·fins. 

Devo acc·esccn:tar que acoeitando o meu Estado o 
convite para se fazer represe·ntar na Conferencia de Li-
mites. fê-lo convencido de que se tratava realmente disso 
~ nunca de que, sob este pretexto, podessem ser aventadas 
idiéas que importass.em em um verdadeiro desmembra-
mento, comparavel áquelle que uma política já condem-
Hada realizou na Emopa, ha mais de seculo com a Polo-
nia. Tive a honra de dizer ao exm. sr. Ministro do Interior, 
na ultima Co.nferencia, para a qual se dignou chamar-me, 
que admlr·ava como em um seculo, em que se fazem gran-
des esforços para tirar povos de sujeições que elles d·e-
tcstam, o que se acaba de ver com os polacos, gregos e 
judeus, se acalente na America, o pensamento de se sub-
metter populações a jurisdicções que ellas repellem, crean-
do luctas, despertando e exacerbando sentimentos hostis 
entre visinhos., lançan.do germens de odios, guerras e des-
graças, afim de satisfazer ambições d·e expansões terri-
tori•aes, pois, apezar de dizer v. ex c., na sua honrada 
ep ístola que não tem preoccupação de domínio por todo o 
São Francisco até Carinhanha, não percebo outro intuito· 
ua remessa das letras com que me distin.guiu. 

E v. e."\. c. bem sabe que a população da margem 
esquerda do S. Fran.cisco, que pelo orgão competente da 
Camara Municipal, da séde da Comarca, pedia, em 1817, 
H o rei que a inco·rpo:rasse á Bahia, ou a outra qualquer. 
comtanto que a tirasse da sujeição de P ernambuco, bo-
i'=' repelle com igual energia tal sujeição e a ella se não 
wbmetterá. 
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E stá po•pulação é, além disso, maior, tem pela Cons-
tituição o direi to de escolher quem a govern e, e não • . se 
ach a na situação "de causa" que se cond·uz e de cuja sorte 
~c trata e s e resolve sem que ella sioquer saiba o que della 
fazem . 

Com a letra e o ·es.pirito da ·carta de 24 de feverei·ro 
ella r esis tirá a essa politica de desmembramen tos e a.nne-
xaçõ-es j.á condemnada no velho· mundo e que vejo, eom 
su rpreza, p·r.etende·r-s e implantar a1qui. Quando o meu 
Estadv me incumbiu de representa-lo na Conferencia de 
Limirtes, acreditava o meu gover:no, como ainda acredita, 
que o artigo segundo da Constituiçã·o F.ede-ral, dizendo que 
cs Estados fica·ram constituídos com os territo rios das an-
ti gas províncias do Imp erio exprimia uma verdiJ.de, uma 
cousa que todos os brazil eiros tinham como r espeitavel, 
res•tando apenas acertar sobre as divisarias, por ser ele-
mentar em direito a di.fferença entre o objecto que se tem 
f! a dem ar cação delle, sendo assumpto primordial em qual-
que·r propriedade o "jus i.n ré ", após o qual se trata então 
da r aia, divisari a ou limite des.s·a propriedade, que era 
o caso de que vínhamos tra tar, a convi<te do Go·verno Fe-
deral. 

Se, pQ·rém, os Estados não se ach am constituídos com 
os seus territori-os, se ai nda estão u ns tentando apossar-se 
de metad-e, um terço ou qua·rrto do que é de outros, com 
populaçõe,s sup eriores cem e duzen.tos m'l habitantes, 
então os fs tados .nã-o .se acham constituídos \e não deve-
mos esta.r a fingir um a

1

dia~~amento -e uma organização 
po.!i tica qlle ainda nãü possu lmos, p or não sabermos, em 
muitos ca.~ os, a cousa, a pro-priedad-e . 

Resta .. me, exmo. s-r. delegado, responder á ultima 
carta ou nota de v. exc., da tada de 25 deste. Declarei ao 
exm. sr . ,Ministro -rCij eitar a p roposta qu.e v. exc. me fez o!ffe-
nc·end·o n;tarcar a divisaria pelo rio Icatú, e ü mesmo dis-
se á commissão que me deu a honra de sua visita, porque 
tive então a certeza d·e qu e v. ex c. não po•ssuia a convi-
cção do dfreito do Estado de P.ernambuco ao terri.to•rio da 
margen1 esquerda do S. F rancisco. Eu não podia admlt-
tir que fo-sse tal r.educção motivada pelo espírito de f·ra-
ternidade, pois este haver ia imp·ed ido se formul·asse tal 
preten_ção

1 
ou aconselhado o abandono completo della, 
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logo após as graves ponderações de ordem politica, social 
c pa:triotica que expuz a v. ex c., tanto mais quanto o sen-
timento das pessoas d·esapaixo.nadas e verdadeiramente 
amantes des:te paiz, e que, algumas vezes, s·e têm reve-
lado na imprensa desta capital, é que üS brazileiros se de-
vem deixar destas retaliações e não estarem a disputar', 
~o r ambição, domínios e terras . Tenho autoridade :o ara 
fallar deste mod"O porque não me apTesenlei na Cortferen~ 
cia de Limites pretendendo tomar um palmo da proprie-
dade dos visil;hos, quando ali.ás não nos falta·vam razões 
de peso para faze -lo. 

A proposta feita por v. exc. de augmenta·r o seu Es-
tado até o rio Icatú, envolve a entrega de populações, 
como as do Remanso. Pilão Arcado e Casa Nova, entrega 
que não pod·emos faz er, porque a gente que ali hab it<t, 
11asceu bahia.na, jamais reclamou contra a jurisd icção re-
conhecida por seus pais, não manifesta desejos de se se-
J.Iarar della, mas revela, ao co11trario, o seu horroT á idéa 
de qualquer desagregação. A Bahia não é Mãe que aban-
done seus filhos. 

Não acceito o arbit-ramento porque tendo v. exc. em 
repetidas entrevistas e conferencias, feito grande esforço 
para mostrar o direito de P·ernambuco, não foi elle entretan-
to capaz de abala·r a certeza que tenho da ligitimidade in-
eontr:Istavel dos direito-s do meu Estado, tão evidentes que 
v . ex c. mesmo me propoz uma solução que importa em ver-
da dei r a. confissão do desarraz-oado das pretenções de Per-
nambuco. 

Nàc acceito u arbitramento, que na opinião de emi-
nentes jurisconsultos não é a forma mais genuinamen.te 
cons.titucional para derimir taes casos, porque v. ex c . , 
mesmo Ja cond·emnou como "meio perigoso e prccario a 
que eram alguns conduzidos pelo medo das responsabi.li-
dades'' 

TeTminando, ex mo. sr. delegado, peço venia para di-
rigir um appello a v. ex c., afim de que, em confraterni-
zação com a Bahia e em attenção aos altos interes·ses na-
eiona.es. collabore comnosco e com o·s demais Estados da 
Federação, nesta obra henemerita da solução pacifica e 
harmonica de todas as duvidas sohre suas fronteiras, aban-
do·nando b propo•sito de crear situações incommodas e ve-



28 

xa,loria , perturbadoras da ordem, da p az e cordialidade 
que devem semp'l'e r einar entre povoações visinhas 4\ i r -
mães, evitando attrictos e irritações com pretenções de 
realiza cão absolutamente imp-ossível . 

'Co.m esses sentimentos de fraternidade para com O·S 
Es.tados limitrophes tem a Bahia encaminhado soluções 
qu e são a prova de que não alimenta ambições de expan-
são territorial. 

Confiado no patriotismo e sup·erior orientação de v. 
ex c . , estou certo de que não se manterá irrecluctivel no 
des·conhecimento do direito sagr ado que nos assi-ste de de-
·fencl erm-os intransigen te mente a integridade elo terri.to·rio 
babiano . 

Tenho a h onra d'e ser de v. exc. 

Admirador sincero e amigo dedicado, 

Braz do Amaral . " 
Rio] 28 de junho ele 1920. 

--·o--

"Exmo. sr. dr. Braz do ,Amural, d. re-
presentante da Bahia na Conferencia de 
Limites. 

T enho a honra de accusa r a sua carta '~e 28 em que 
declara não acoei tar nem o lacco·r do directo para resolver 
a questão de limites en.tre Bahia e P ernambuco, nem o 
arbitramento. \ 

Larpenfo de coração essa attitude. A questão Bahia-
P ernambuco era uma das incluida.s pelo Governo da Re-
publica no p·rogramma da Conferencia; e a ella compare-
cemos certos de uma das dua:s .soluções propostas p elo 
mesmo Poverno: ou o accordo directo, ou o arbitram ento. 
O arbitramento não atemorisa a quem tem o seu direito 
fundado. E, por isso mesmo Pernambuco não o recusou 
e antes o acceitou relativamente a um trecho do seu ter-
ti to-rio pretendido p or Alagoas. 

Assim a per.s1stit' a a ttitud·e de v. exc ., continuare-
mos indefinidamente a nossa pe•ndencia territorial. 
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Foi para dirimir essa situação litigiosa que p•ropuze-
mo•s como "sülução amigavel" e não como "confissão da 
desanazoado das pretenç'Ões· de P ernambuco", como pe;n-
•sa v. exc. um outro limite natural nG territorio contes-
tado. Por amo·r á paz e á União brazileira deveriamo.a 
ambos ceder alguma causa nas pretenções de um e outro 
lado 

Assim, ha profundo equivoco quando v. -exc. inter-
preta de outro modo .o no~s o offerccimento consiliatorio, 
tlentro, aliás, da natureza de todos. o:s ac,co•rdos. De outr•o 
modo nã'O ·s•eria accordo, mas teimozia, intransigencia, si 
dr! ambos os lados, se Itiantiv·esse a mesma exigenóa·. 

Desa1pp-arecida a possib ilidade do . accordo des•!Yj,ado, 
desappar ece igualmente a p r oposta cnn.siliatoria e con-
tinua·r·emo·s a ple'itear a i1ntegridade do nosso dir·eito no 
c ontestado bahiano até o rio Carinhanha. 

Do ami.go· affectuoso e obrigad·o, 

J. Gonçalves Maia. 
'Rio, 29 de junho de 1920. 

"Post-scriptum" : 
Ha n·a carta de v. e~c. uma r eferenda ao bandei-

ranre Domingo:s Affonso, o "Mafrense", depois o "Sertão", 
q ue deixei para est·e "Post-scriptum", por ser uma deriva-
ç.ão alheia ao assumpto da carta anter ior. 

Assim diz v. ·exc.: - "E r ela,tivamente aos es.tahele-
cime·ntos alli ,f.eüos (no Contestado) ba:sta lembrar que a 
fazenda "Sobrado" foi funda·da por um bandei·rante ba-
h iano, Domingos Af,fonso Ml!>frense, o "Sertão". -

O "M•afr.ens,e" não era bahiano e sim portuguez. Nas 
suas explorações, elle foi muito· além do ter.ri.to'fio p er-
'"ambucano; foi m esmo al.ém da ·S·erra de Dois Irmãüs, e 
estendeu os seus es•ta.belecimentos pelo.s campos do Piau-
hy e Canindé, onde fundara para mais de 50 faz·endas de 
ga do. Elle pwprio o diz no s·eu testamento: 

- "De·cla•r o que sou senhor e possuidor de m etade 
das ter r as que p erdi no Piauhy com o coron el D'Avilla e 
seus irmãos (eram seus socios e com o.s. quaes brigara em 
longo pro ces.so) O·S qua.es descobri e povo.ei com grande 
ris co de minha pessoa" . 
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E n em por iss.o a Bahia julga 'que o Piauhy lh e per-
1enc·e n essa parte . 

Assim o que eu quero neste "Post-scriptum" é d'es-
f3Zer um equivoco em •que parece labo·r ar o illustr·e me·S-
tre. 

Sem mais, o amigo certo, 

Gonçalves Maia. 
Rio, 29 de junho de 1920." 

--0--

"Exmo . sr. dr. Gonçalves Maia, d. dele-
gado de Pernambuco, na Conferencia de 
Limites. 

Permi.tta v. ·exc que eu volte a insistir no assumpto 
principal da no,s.sa missão, a .qual, ao lado dos d esgostos 
que sempr e trazem cargos desta ordem·, me deu, •entre.tan-
to, compensação no co·nvivio amistoso que temos mantido 
..._ para fefiz Temat·c do ,qual sà faUa desistir P.ernambu.co 
d ~~ r eivindicações .que envolvem tantas cousas desagrada-
veis e impor.tam em .exig·encias tão penosas que n ão con-
cordaria y. exc . com quem as fiz esse ao eu nobre Esta-
do, tão terr ív eis que não as poderiamos saNsfa..:·er, fossem 
qua•es fos·s.em os sacri fi f ios que a-inda nos s tivessem r e-
servados. \ 

. O que nos acons.elha o J?rincipio da irm~ndade bem 
entendida é abando·na·rmos esfes intuitos de exi,Jansão te.r -
'rito r ial que só podem trazer \'conseq·!l·encias dep.loraveis, 
c:apazes de produzir até males m uito gr andes e desgr aças 
aos nossos Estados e ao pobre povo . 

E rec uar diante da .guerra· civil, sempr·e ,foi pat·riotico, 
nobre e J:J:ello. 

Cont~ -se que Henri1que IV costumava dizer que p refe-
Jia .não p ossui•r Paris a tê-la toda desp edaçada·. 

Não é um tão formo·so eX!emplo ? 
Celebrar o centenario da Indep endencia com festas· e 

~ o mesmo tempo com a desagr egação ·e o desmembrame•n-
t o da t err p, que se sacrHicou, fazendo a gue•rra da Indepen-
dencia, seria muito triste p ara a nação brazileira. 
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Sou int·eiramente contrario ao arbitramento, mas te-
vho .a .esperança que .não nos separaremos sem deixar ·es ta 
duvida re,solvida por accoTdo directo, tal é a nossa cer-
teza de .que na propTia consciencia cl'e v. ex c. nos so-
bram Tazões. 

De v. ex c. amigo affectuo·so e muito obrigado, 

se subscreve, 

Braz do Amaral. 
Rio, 30 de junho de 1920. 

"Pos•t-scTiptum": 
Peço ven·ia a v. exc. para uma explicação. 
Não foi poT ignorancia do logar do na·scimento de 

Domingos Affonso que .eu o qual i fiquei de bandeirante ba-
hiano. Até o p.rimeiTO appellido de Affonso indica ter sido 
·elle, o.u a família, de um descripto muito conh ecido de 
Portugal; mas é que nos tempos colorniaes não se po·de di·s-
tingui·;· lll·acionalidades e tendo a bandeira ido da Bahia eu 
·não podia deixar de qualifica-lo assim, es·p·ecialmente, 
tendo em vista apontar que a colonização ti'nha ido de 
cú e transposto o S, Francisco. 

Muitos dos exploradores do sertão qLte saíram tanto da 
Ba·hia como de outros lagares e·ram po r.tuguez·es, mas isso 
não imp ede que á designação de bandeirante juntemos o 
nome ·do ponto de onde saíram, porque o logar de onde 
fo-ram e a gent.e que C(}nstituia a expedição não podem seT 
esquecidos. Ainda muito depois, a esquadra 1que operou 
n·a guerra da Indepe•n·dencia não deixa de s.er nacional por 
haver sido tripula·da em bôa parte poT po.rtuguezes e com-
Ina·ndada por inglezes quasi to.talmente e por ser o almi-
rante um inglez, nem o exercito d•eixa de ser brazileiTo 
v arque o seu general era um francez. 

Não foi, pois , por equivo-co ·que .eu empreguei aquel-
l as palavras. 

Do amigo. certo e dedicada, 

Braz do Amaral. 

Rio, 30 de junho de 1920." 
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"Exmo. sr. dr. Braz do Amaral, d. re-
presentante da Bahia na Conferencia dr~ 

Limites. 

Accusando a sua ca•rta de ho·n tem, 30 de junho, e en-
tregue hoje, p ela manhã, tenho a honra de r espond er que 
Pernambuco deu exemplo, na presente Conferencia, accei-
tnndo o arbitramento p.r opo to po•r Alagôas, para dentro 
delle. dis·cutir os seus clir·eitos a territoTios de Aguas Bel-
las, Correntes, Bom Co•nselho, dos quaes está na legitima 
posse e .que são di sputados p elo •r efei'ido Estado de Ala-
gôas. 

O accoTdo directo proposto por mim, na qualidade 
de representante de P ern ambuco, com sacrifício mesmo 
dos seus dir eitos á integralidade do Contestado bahiano, e 
p·r opondo um novo limite natural e geographico, não foi 
·acceito por v. ex c. Só nos restaria, portanto, o arbitra-
mento, si v. ex c. não julgasse mais patriotico acceitar a 
solução consiliatoria . 

. , E, r não acceitando nem a solução consiliatoria, nem 
o arbit r am ento, continuaremos, como até aqui, a susten-
tar COJ:t vencidamente o nosso dir eito, s·em sair da·s nonnas 
da amtzade e do cavalheirismo .que Per-nambuco sempre 
rr:anteve com a gloriosa terra bahiana. \ 

Do amigo cer to e obrigado, 

J. Gonçalves Maia. 
I 

R io, 1 de julho da 1920. 
--0--

"Exmo. sr. dr. Gonçalves Maia, d. dele-
gado de Pernambuco, na Conferencia de 
Limites. 

S<1-udações. 
!Estando a encerrar-•s e a Conferencia de Limites· sem 

qu e tenhamos a in da chegado a uma solução satisfa.toria, o 
que deve ·consti tuir motivos de profundo p esar, faço ' ainda 
um esforço p ara encont·rar uma formula que possa ser 
acceita, com dignidade e patriotismo, pelos Estados que 
rep resentamos . 



Pro.ponho, pois, a consulta ·ás po·pulações da mar gem 
.esquerda do S. Francisco, em geral plebiscito, po·r ser 
mui to mais justo ·e liberal que, em vez de ou tros, s·ejam 
e}las os arbitoros do se·u proprio des tino. 

Tenho a honra de se·r de v. exc. muito dedicado ad-
m·irado·r, 

Braz do Amaral. 
Delegado da Bahia . 

Rio, 11 d'e julho de 1920 ." 

- -o--

"Exmo. sr. dr. Braz do Amaral, d. dele-
gado da Bahia, na Conferencia de Limites. 

Accusando a sua carta de hontem, H de julho, em 
que me propõe a formula ele um plebiscito ás populaçõe~ 
da margem es.quercla do S. F r ancisco para ·res·olver o li-
tígio Bahia-Perna'mbuco, sinto não pod er acceitar por 
dois mo tivos: primei ro, poTque a·s questões de limi tes el e-
vem ser ·resolvidas •na presente Con,fere·ncia, ou por ac-
coTdo diTecto, .ou por arbHramento; depois, porque os ple-
bisci to.s, no Brazil, offereceriam ainda menos ga·rantias do 
q ue as ele·ições. 

P ernambuco acceitando o arbitramento p·roposto por 
Alagôas, pa ra decidir a questão por ·ella suscitada nos ter-
renos ele Bom Conselho, Correntes e Aguas Bellas, fi·rmo u 
um p r ecedente qu e não poderia S·er por elle p·roprio con-
demnado, acceitando alvitre differente com r elação a ~a
hia. Assim a não ·querer a Bahia decidir-se p ela proposta 
·consilia.to·ria que eu fiz, r es tar-lhe-ia com muito patriotis-
mo, o arbit·ramento que ·quasi todos a,cceitarahl. 

Do amigo ohrigado, 

J. Gonçalves Maia. 
Rio, 12 de julho de 1920. --o--
No ultimo dia da Conferencia, em uma sessão p reli-

mi nar, antes do ·encerramento dos tra•balhos, -reuniram-se 
os delegados de Pernambuco, Bahia e Sergipe, p.residi clos· 
J)elo illustre p ernambucano, dr. Mano·el Cicero, director 

(.') ~ 

' .. ) 
....:~ 

·;; 
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ua Bibliotheca Nacional ,e membw do Instituto Historko, 
pa.ra um ,es•forço final, em p•rol da solução almejada. 

Nessa reu,n,ião, o representante da Bahia deixou sobre 
a mezn, para fa•zer parte da acta, a seguinte declaraçãO, 
constante da acta da setima s·essão o•rdinaria da Confe-
rencia e publicada nü "Diario Official", de 18 de jun~o de 
1920 : 

"Declaro .que o Estado qu e represento não tem 
mais questões de limites a solucionar com 01s seus vi-
si•nhos., pois as tr es apr·esenta•das pelos Estados· de 
Pernambuco, Sergip e e Espkito-Santo, são toda,s, á 
vista dos fundamentos expostos p elos r espectivos 
deleg&dos, questões de reivindicação t erritorial, as 
quaes só pelo Poder Judiciário podem ser ,resolvidas. 

Sa1a das sessões da Con,ferencia de Limites In-
terestaduaes. 13 de julho de 1920. 

Braz do Amaral - delegado da Bahia." 

- -0--

O r ep·resentante de Pernambuco, manifestando o seu 
pesar po.r não ter a Bahia querido reso lver a ,questão de 
limites com o seu Estado, a,presentou a seguinte declaração: 

Trataya-se de uma pma questão de ümites ,em que a 
Bahia affirmava que seus limites iam além o rio S. Fran-
cisco e P~rnambuco dizia que seus limites iam aM o rio 
S. Francisco. Esta quest,ão de limites esta~a mesmo no 

I 
programma official da Conferencia e devia ser resolvida 
ou p or accordo ou por arbitr' mento 1 

Pernambuco pr opoz um accordo directo e n esse sen-
t ido fez largas concessões . A Bahia r ecusou. P er nambuco 
propoz arbitramento. A Bahia ' T"ec.usou. Entretanto Per-
nambuco es,tava e está na posse mansa e pacifica de todo 
o ,seu t e'l' rito,rio e acontece que Alagôas co·ntestou os seus 
limites actu·a•es, .e, não tendo es ta ac.ceitado o accordo di-
I e c to proposto por Pei,n•ambuco, propoz por sua vez o arbi-
tramento. Pernambuco acceitou, convencido do seu dke ito. 
Igual attl[.ude tiveram todos os outros Estados, que acceita -
ram o a•bltramen to. 

AssÍ!tJ, tendo propos to ,todos os meios consiliatorios, 
não é por culpa de Pernambuco tqu·e o Gove•rno da Repu-
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' blica não realiza a velha as·pi.ração nacio·nal, eliminando . 
ca Feder·ação a ]ilO·S·siJJilidade de todos os attri'ctos. f~turos; 
e de modo a poder-se comw em.DTar o . Centenar~o sem, essa; 
ma·ncha. 

Rio de Ja·nei;ro, 1·3 de julho de 1920·. 

Gonçalves Maia. 
--0--

Ficou a:ssim por decidir e de pé, como no primeiro 
ci ia, sem uma contestação franca da pa·rle contraTia a ques-
tão de limites entre P ernambuco e Bahia. 

--0--

A impressão geral do desgo sto prodiUzido p ela a:ititude 
bahianq pode bem ser ·co,n•cretizada n·es ta "varia" do "Jor-
nal çl.o Commercio", de 14 de julho de 1920: 

"\R ea.Jiza-s·e hoje, ás 2 ho•ras da tarde, no salão da Bi-
bliotheca Nacional, a ses.são so.l·emne do ·encerramento da 
Conferencia de Limite·s In teres taduaes, convocada pelo S:f'. 
:Min istro da Justiça-, para solução dos diversos litígios de 
.fron•teiras enbre ·os Estados do Brazil. 

O resultado dessa patrioU.ca ·iniciativa foi o f11•elhor 
pos•sivel, ence-rrando-se a Conferencia depois de um mez 
de trabalho .e,fficiente e p r oductivo. Se não foram todas as 
qu estões resolvi das desde logo, fica-ram em tal andamento 
true se pode ter como assegurada a solução final, pe1o·s ar-
bitramentos que vão s·er p.ronunciado·s . 

Alguma in!Tan:sigencia abs.oluta, que porventurª per-
dure, sem ser vencida nesta hora derradeira da Conferen-
cia, não r·epercuHrá mais .so·bre os resultados grandiosos da 
obra que. entre outras veio assignalar a acção fecunda do 
governo em prol d·o paiz. Ais difficuldades creadas. a es ~a 

J'ea.lização, que tão grata e auspiciosamente ·ecoou no e:,-
pirito pubiico, nã.o ·redundarão em prejuízo paTa a· (lo.n.fe-
r encia dle Limites, mas antes po.cler.ão deixar mal, p erante 
a opinião nacio•nal, ·OS qu e se obstinaram em servir ::t in.t ti'.-
-resses regio11;a·es, ·e quiçá ao·s seus p PO•pTios, pr.e•feTindo-os 
ao•s do paiz inteiro. · 

O s-r. Pr·esideHt•e da Republica presiliJi.rá a sessão do 
encerra.mento da Conferencia, pa-ra a qual fo·ram con.vida-
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dc3 pelo st·. dr . Alfredo Pinto, J\finisfro d·a Justiça, os ~· e-
pre· entantes da Nação, os membros do gove1·no e da Legis-
htura, chefes de serviços. etc. 

A' noite, no ·salão do "Derby Club" se r ealizaTá o 
ibanqu·ele qu e o s-r. Ministro da Justiça offercce aos delega-
dos dos E _tados, na Conferencia, os quaes s·erão sa·udado s. 
por s. exc." 

--0--

Na sessão de encerramento, o operoso secretario da 
Confer encia, o sr. com mandante Thiers Flemming, proce-
c~ en do á leitura do r elato-ri o final dos trabalhos e depois de 
JJa tentcaT o beiJo r esultado obtido, diz : 

A Conferencia de Limites Interestaduaes wnseguiu -este 
grande resultado : s·cte a·ccord·os dkectos e •seis casos sub-
mettidos ao arbitramento. Encontrando "em aberto" sete 
questoes, a, Conferencia reso-lveu quat-ro. in.felizmente fican-
do ainda tr es . Está encaminhado o acco·r do Santa Catha-r ina 
- Rio Grande do Sul e tendo em consideração a bôa vonta-
de dos presidentes dos Estados e dos seus delegados, deve 
ser em breve r esolvido. , 

Continuam "em aberto" as questões Bahia com Per-
nambuco, Sergipe e E pirita Santo, mas até 1922 é licito 

··..se esperar que sejam resolvidas, como recla a a opm1ao 
publica, por este ou por aquelle processo, pois' não se pode 
admittir que sejam insolnveis". 

E o presidente da Republica, o egregio sr. dr . Epita-
e.io Pessôa, no seu discurso, en(\errando os trabalhos, assim 
.se manifestou: 

Si não houver alguem quem inda queira e utilizar 
da p,alavra, vou encerrar a sessão. 

"Antes, porém, de encerra·r os trabalhos da Conferen-
cia, que correram com manifesta cordialidade, ap-resento 
-os agradecimentos do govemo, ·primeiro á mesma Confe-
r encia pela -colla·boração dedicada e patriotica e decisiva, 
como espero, com qu e contribuiu para a .solução do magno 
pro'blema dos nossos limites; em seguida ao illn tre o·rador, 
cujo discurso ouvi com tanto p-razer pelas palavras gene-
.rosas com que homenageou o governo, e, por fim, a todo-s 
os presep tes pelo apoio constante que prestaram a esta 
.c ra extraa.rdinaria, cuj os fructos, cujos r esultados, ahi es-
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lão pa enios a•os olhos da Nação . Das vinte ou mais ques-
tões de .limites entre Estados, quasi todas podem ser con-
sideradas resolvidas, quer por meio de accordos directos, 
tlue-r por laudos arbitrfres cuja decisão não s·e fará esperar. 

Quanto ás poucas res t·ricções verificadas, bem ,facil é 
de ver que os Estados que as formularam irão fica r ago ra 
contrafeitos deante da harmonia geral e hão de, p o-r i sso, 
p!'Ocurar sair da situação v exatoria que, estou cer to, não 
assumiriam s·enão po·r força de ckcnmsl ancias excepcio-
J:a·e.s e diffkilimas. 

Todos nós estamos seguros de que os congressos esta-
duaes não se demorarão a ratificar os acco rdos que nes te 
S" celebraram e que o Congresso Nacional promptamente 
i! pprovaro o que se ajustou aqui. Só assim poderá o go -
verno. como espero, levantar o mappa .geographico do 
J3razil, quo já trará definitivas, mi nuciosas, -completas. e in-
àisputaveis todas as nossas divisas inter estaduaes. Será 
es te o mai•s bello monum en to que poderemos erigir para 
eommemoração do centenario da nossa independencia . 
Será como que um marco milliario, firm-e, erecto, in aba-
iavel e invencível, mostrando o Brazil coheso nas s uas 
::tspirações e desti nos, e digno de cumprir a alta missão que 
lodo os povos esper-am de sua g.rand·eza." 

--0--

Antes de terminar o nosso ·relatorio, convem assigna-
Jar um incidente occor rido na sessão da Conferencia, de 7 
de julho, que p1·oci sa ser a-qui assignalado, pela importa.n-
cia dos seus effeitos jurídicos. 

Refere-se ao protes to por nós .feito contra o convenio 
rea lizado ·pela Bahia com o Estado de Minas, sobre os seus 
1imite.s pelo r io Carinhanha. 

Já anteriormente, n·a Conferencia de Bello Horisonte os 
repr esentantes de Pernambuco h aviam protestado con tra os 
convenios semelhantes r ealizados pela Bahia com o Estado 
do Piauhy e Goyaz, estabelecendo como limites seus. com 
nquel1os Estados as serra·> do· Piauhy e Dois Irmãos e do 
Duro, Taq uati'nga e São Domingos, limites do territor io li-
tigioso da coma-r ca de São Francisc<J. 

An tes de decidir sua ques.tão de limites com Pern am-
buco, questão que envolve, justamente, o terri torio da .co-
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marca de S Franci>sco, não se.ria licito á Bahia realizat 
convenios sob1'e ess·e territorio. 

Esses convenios teriam de ser approvados pelos- res-
1)ectivo~ cong.resso·s· estaduaes e pelo Congr·esso Federal e 
o sJlencw de Pernambuco po•deri~ ser traduzido eomo uma 
acquiescencia ao facto consum~do . 

Com relaçã·o ao rio Carinhanha, limite do Contestado 
com o Estado de Minas, não precisaríamos de melhor do-
cumento, a.l·ém dos existentes no nos·so liv·ro - "Di·rei to 
Territorial de Pernambuco sobr·e a comarca ·do Rio São 
Francisco"- do que a Carta Regia de 16 de março de 1720. 

0:; minei·ros da comarca do Rio das Velhas entenderam 
de não pagar os impostos a Lourenço de Almeida, gDver-
nador ~ capitão-general da comarca, allegando que prefe-
nam pagar a Pe!'nambuco. 

Levada a insubordinação ao .conhecimento de sua ma-
ges·tad e, esta Carta Regia, de 16 de março de 1720, constante 
do Archivo Publico Mineiro, mandou aviventar os limites 
entre Pernambuco e Bahia, do seguinte modo: 

"A ~ivisão das duas coma1·cas, como dos limites da.; 
mesmas, pelo rio S. Francisco abaixo, de modo que a ·CO-

marca 40 Rio das Velhas se est-enda pelo rio do mesmo 
nome até onde se chama a barra que desemboca no riv 
S. Francisco, ficando na juri dicção da mesma .comarca to-
das as povoações que ficam para a banda de oeste entre 
o dilo r to das Velhas, 1o Paraop eba e a viHa de Pitangui e 
•seus descobrimentos; e para parte do norte ; SEGUINDO O 
CURSO DO RlG S. FRANCISCO ATE' O CAR:U'l'HANHA, 
CUJO RIO LHE SERVIRA' DE Lll'vUTES COM O GOVER-
NO DE :PERNA..t'VIBUCO" . 

As Cartas Regias são leis. 
F:Ji sobre esse ter.ritorio limitado pelo Carinhanha que 

a Bahia fez o convenio com Minas. 
Eis a r azão do nosso protesto. 

--o--
O pre·sente I'c~atorio historía os facto s pri:n.cipa es da 

n·ossa rép'r'esenfação ·n·a Conferencia de Limites ·e nos deixa 
tranquillo quanto ào dever cumprido . Acreditamos não ter 
de'smer'ecido da con;fiançá do governo que nos deu a honro-
si ssima incumbe·ncia •e a do p0vo pernambucano, cujos di-
:reitos defendíamos. 
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O Congr·ess·o do Esta·do deverá se pronunciar sobre os 
dois convenio.s realizados, .·om a Parahyba •e o Ceaná, nos 
termos clausulados naquelles· dois actos. 

Esse p.ro·nunciamen to 1s'obre a conveniencia, ou não, 
dos limites como elles foram assignalado.s, em nada affecta 
.a desempenho do nosso encargo. Foi com ao c-ondiçãü do 
livre pronunciamento do C01n•gresso do Estado •que assigná-
mos aque.Ues doi.s a c tos o 

--0--

Não desejaríamos terminar este relataria sem uma pa-
lavra de agradecimento, em nome de P·ernambuco, a todos 
quantos no Rio de Janeiro se interessaram pela solução das 
questões entre Pernambuco e todos os seus visinhoso 

O representante de Pernambuco encontrou, no sro pre-
.si d•ente da Republica, dr o Epitado Pessoa, no sr o Ministro 
da Jus-tiça, d·r o ALfr·edo Pinto, no sr o dr o Mam oel Cícero 
Pere.grino, director da Bibliotheca Nacional, no sr. com-
ma.ndante Thiers Flemming, secretario da Conferencia, e 
na Dkectoria do Ce•ntro Pernambucano, todos os estímulos 
·e todo prestigio para o bom desempenho da sua missão. 

As demo.nstrações carinbosissimas do povo pernarnbn-
.cano ·e as vossas, na vossa digna administração~ foram um 
signal inequívoco de que 1não poup·ámos esforços para hon-
rar o nome de Pernambuco- o 

Guardamo-las com desvanecimento o 
Reci fe, 15 de agosto de 19200 

Gonçalves Maia. 





Alagôas ..... Pernambueo ....... -~ ...........•.•....••.• ~- ...... . 

POR 

J. G_ONÇAL VES~ MAIA 

(Annexo ao relataria apresentado ao sr. dr. José Be-
zerra. Governador do Estado) 





Pernambuco-Alagôas 
--o--

Memorial apresentado pelo delegado de Pernam-
buco, na Conferencia de Limites do Rio 

de Janeiro, ao dr. Prudente de Moraes Filho, ar-1 
bitro unico na questão de limites suscitadq, . · 

pelo Estado de Alagôas 

A comarca das Alagôas pertencia á Capitania de Per-
nambuco como parte in-tegrante do seu territorio. Não é 
coinhecido o a c to official da creação dessa comarca. Os 
historiadores não o mencionan1. Apenas da "Informação 
geral da Capitania de Pernambuco", (vol. XVIII dos An-
na-es da Bibliotheca Nacional. Rio de Janeiro), co•nsta o 
seguin te, quando se refere a nomeação dos ouvidores das 
comarcas das Alagôas, Porto Calvo e São Francisco (Pe-
nedo), sete annos antes do desmembramento: 

"Por ordem de Sua M:agestade. de 8 de agosto 
de 1710, foi creado de novo o loga•r de ·cn1vidor gefal 
da comarca de São Francisco, Villa das Alagôas e Vil-
la de Porto Calvo, por ser conveniente ao serviço de '-
Deus e de S. Magestade, para se administrar a justiça 
dos vassallos e se evitarem as mortes e mais deli~tos 
que nos ditos Jogares se commettem e ter melhor ar-
recadação o tabaco que nella se cultiva, com declara-
ção de ser a cabeça da correição e principal r esi-
clencia na Villa de S. Francisco onde é mais precisa 
a administração da justiça, por estar mais mettida 
no sertão e ser domicílio or dinario dos delinquentes, 
como tudo consta da dita ordem pela qual foi pro-
vido no. dito logar O--doutor Jo -é da Cunha Soare..,, 
com trezen los mil réis de orden ado pagos pela Pro-
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vedoria Real de Pernambuco, como até o presente se 
observa e principiou a cobrar o dito doutor em 26 de 
julho de 1711. 

A comarca das Alagôas tem por capital a villa 
des te nome e por termo as de Porto Calvo e Penedo ; 
tem o seu principio pela parte do norte com o rio 
Parasinunga que divide as duas comarcas das Ala-
gôas e Pernambuco, e as freguezias de São Bento e 
Una; termina, pela parte do sul, pelo rio São Fran-
cisco. que fica debaixo de dez gráos e quarenta e oito 
minutos de latitude austral e trezentos e quarenta e 
sete graus e quatro minutos de longitude do meridia-
no da Ilha de Ferro; pelo sertão se separa da comarca 
àe Pernambuco em a serra Communaty; contam-se 
dez freguezias dentro do seu termo, a saber : "São 
Bento, Porto Calvo, Camaragibe, o curato de Santo 
Antonio, Mirim, Santa Luzia, São Miguel, o curato do 
Poxim. Penedo e Nossa Senhora do O'". 

Por onde se vê que não lhe pertenciam nem Buique, 
nem Aguas Bellas, nem Papacaça. nem Correntes, o que faz 
desmerecer muito esse documento no Relatorio dos repre-
sentantes de Alagôas. Ha ainda, entretanto, um equivoco 
com relação a Communaty; pois nem é possível dá-la como 
limite de Aguas Bellas, onde ella .fica e excluir Aguas Bel-
las do numero das freguezias. Além disso convem notar 
que a Carta Regia, de 23 de dezembro de 1813, a qual nos 
referiremos depois, cstab_elece os limites de Garanhuns pe-
las serras dos Cavallos, Retiro, Kagado, serra dos Meninos, 
Caracol. Xova e Barra do Tapera, pontos quasi todos. sem 
soluçilo de continuidade, situados ao sul de Communaly, 
·como está no mappa junto de Coelho Brandão . '· 

Assim, permanecia a comarca das Alagôas, como parte 
da Capitania de Pernambuco, quando rebentou a revo lução 
republicana de 1817; e, tendo Alagôas se desligado dos re-
helde>. como se lê na Geographia Physica, Politica e His-
torica de Alagôas. de Thomaz Espindola, professor do Ly-
ceu de ::\iaceió, (1871) foi por alvará de 26 de setembro 
do mesmo. anuo de 1817, desmembrada do territorio per-
nambucano para constituir uma província independente: 
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ALVARA' DE 16 DE SETEMBRO DE 1817 

Convin do ao bom r egimen deste R eino do Brazil e á 
prosperidad'e a que me proponho eleva-lo. que a provi·ncia 
das Alagôas seja desm embrada da Capitania de Pernambuco 
c tenha um gvoerno prop ri o que, desv-eladamente se em-
pregua na applicação dos meios mais convenientes para 
delles se co nseguir as vantagens que o seu territorio e si-
tuação podm e of.ferece·r em beneficio geral do Es-tado e par-
ticular dos seus hab itantes e da minha Real Fazenda, sou 
servido de isenta-Ia absolutame:lle da sujeição a que até 
agora rs teve do governo da Capitania de Pernambuco, eri-
gindo-a em Capitania indepen dente que a reja na forma 
praticada nas demais capitanias, com faculdade de conce-
d er ses marias. segundo as minhas ordens reaes, dando~s-e 

conta . lle tudo dire itame nte p elas secre tarias de estado com-
pe tente ; e, aUe.ndendo ·ás bôas qualidades e mais partes 
que con.correm na pessôa de Sebastião Francisco de Mel-
lo; hei por bem nomea-lo governador della para servir por 
tempo de tres annos, e o mais que decorrer emquanto lhe 
não der successor . P alacio do Rio de Janeiro, em 16 do 
setemb ro de 1817". 

--0--
Dê"osa data em diante (1817) a província das Alagôas, 

actual Estado. é dona e defensor a do seu terr itorio tal e 
qual era esse Lerritorio na occasião do seu desmembramen-
to ou da sua independencia . Dahi começa a sua autonom ia, 
a sua existencia juridica territorial, a sua individualidade 
política . 

Quaes seriam. entretanto, os limites reaes dessa co-
rna rca desmembrada de Pernambuco para constltuir uma 
comat·ca i nd ependente, e, depois, província e hoje Estado, 
110 caso de se achar incompleta ou obscura, a linha alludida 
na "Informação Geral" ? 

Deu-se com Alagôa , r ela tivamente a Pernambuco, o 
que c deu com a comarca de Curitiba, desmembrada da 
província de São Pa ulo, em virtude da lei de 29 de agosto 
de 1353, assim concebida : 

"Ar t. 1. o - A comarca de Curitiba, na provín -
cia de S. Paulo, fi ca elevada á categor ia d Provi n-
cta, com a denominação de Província do Paraná. 
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A sua extensão e limites serão os mesmos da re-
fC!rida comarca". 

Como, porém, esses limites já eram o·bs·curos, e, como 
a lei os ·não tiv·es.se fixado de um modo decisivo e claro, 
surgiram as divergencias . E es as diver.gencias, não po-
dendo ser dirimidas por um accO·rdo dirccto entre S. Pau-
lo e Paraná, ,foram afinal resolvidas por arbitramento, 
sendo arbitro o dr. Epi ta cio Pessôa, actual presid ente da 
R epublica . 

Eis o que, a prOJ)OSito, diz o eminente arbitro no seu 
laudo de 115 d·e junho de 1920, lido, no dia 25, em solemne 
r eunião no Palacio do Cattete, ·e publicado nos jornaes do 
dia 26: 

"Para determinar a fronteira entre os ·dO·is Esta-
dos, é necessa·l'io, porta·n·LO, in·qui rir qual a linha 
que, em 1853, separava a comarca de Curitiba do 
resto da Brovincia de S. Paulo, e. como nenhuma 
iei traçou, de mpdo integral, essa linha, temo~ que 
Tecorrer aos limi tes dos município s que co-nstituem 
as duas zonas confinantes". 

Nem podia ser o11tro o cr iterio. Os mumc1p10.s ~ão 
a~ partes componentes do terrilorio tran sformado em pl'o-
vincia. E a existencia do territ'Dri o se deduz da lei m'esml\, 
ou das leis que lhes fixarem os limites . Os lim ites dados 
·pelas leis qu e creararp esses municípios são os limites 
·l:!n tre .territori-o na par t·e confi nante. E, ·n essa·s questões \ 
de limites entl'e territorios dos Estados, o titulo legal, do-
cumento, ou lei expressa , prefere sempr.e. Só em falta ab-
soluta d'e titulo legal, seria li cito fixar os limites pela r aias 
da posse, quando de um lado e de outro. não houvesse ou-
tro meio do determina·r as divisas. 

- -0--

Os illustr es r epresenta•ntes de Alagôas, não só no 
Congresso de Bello Horisonte, como na actual Conferen-
cia d.; Limites, onde man têm as mesmas pretenções, não 
determinam de um modo posit ivo a linha divisar ia do ter-
ri to rio disp utado a Per nambuco. 

Em seu "Memorial" apresentado em agosto de 1919 
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a o Congresso de Bello Horison te e publicado no "Diar io 
Official" de Alegôas, àe 22 de maio de 1920 (doc . ju nto) , 
depois de classificarem, p or per íodos dif,ferentcs, an terio-
res á sua independencia, o terr itorio da antiga comarca 
das Alagôas, terminam dizendo : 

"Essas invasões de Pernambuco, diaa te da im-
possibilidade de defendermos os nossos diTeitos, oc-
cuparam o teni tor io alagoano onde estão Buique, 
Aguas Bellas, Bom Co•nselho, Canhotinho. Quipapá, 
Palmares e Barreiros, em "maior ou menor " exten-
são" . 

No "Diario Offic ial" de Alagôas, de 23 de junho de 
1920, se repete a extensão vaga c impr-ecisa desse terrilo-
rio pre ten dido . 

E' desnecessario dizer que essas invasões allegadas 
não tiveram a menor prova . Bastará passar uma vista no 
refer-i elo "Memorial" . 

Logo depois, porém, n o Relata ria, ou Exposição, pu-
blicado •no "Diario Official" ela Republica, de 6 de junho 
de 1919 (doc . junto ) os mesmos representantes de Ala-
gôas termi nam assim : 

"Para dar testemunho do no·sso desprendimento 
e do desejo que temos de secundar os esforços do 
6.• Co ngresso Br azilffiro de Geographia, "abrimos 
mão de r eivi ndica r " quasi todo o terren o occupado, 
mas é justo que revertam par a nós "os trechos ele 
Matta Grande, Sant'Anna de Ypanema, Palmeira e 
Victoria. uzu-rpad-os p ela pr etenção de autoridades 
dos municípios de Pernambuco para usufruírem os 
r endimen tos dos impostos das povoações ahi situa-
elas . Rio d-e Janeiro , 27 de agosto de 191 9" . 

Qual é, porém, essa faixa de ter ra, esse trecho de 
'·J\1atla Gr ande, Sant'Anna de Ipanema, Palmeira e Viela-
r ia", que pontos attingem, qua-cs as sua:s extremas ? A re-
presentação a lagoana ·não declara . E quem affi rma um cli-
reiio terri tor ial, começa por ,fixar os limites positivos do 
seu domínio . 
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sé principalm ent-e, nos do cumentos alagoanos, isto é, na 
.sua tradição, nos eus escriplores, nos se.u? ma·is concei-
tuados historiad or es, e, melhoT ainda, nas suas pr.oprias 
leis alagoana•s, fei t·as p·elo seu Pod er Legislativo, pro·mul-
gadas co mpetentemente, em p leno vigor ainda hoje, e exe-
cutadas .sem o me·nor p rotesto. 

- - 0 - -

O INCIDENTE DO PERSINUNGA 

Liquidemos lo.go o caso muito symptomatico do rio 
Persin nn ga . T•odos os .geographos e historiadores, todos 
os map·pas que conh cemos, dão como limltes entre -o s doris 
Estad s, desde os tempos da Cap·itania, o rio P er sin.unga, 
obj ecto. aM •bem pou co tempo, de pret.ençõ es alagoanas 
identi cns âs actuacs . 

F igueira de Mell , no S·eu "Ensaio sobre a EstaHstica 
Civil '·' Politi ca de P ernambuco" (1852), di.l assim: 

"Ao sul com q provincia de Alagôas p elo Ribei-
ro Pers.inunga"; 

Thomaz Espindola, alagoano, autor r eputado da "Geo -
graphia", ou "Discr ipçãp physica .. politica e hlstorica d,a 
P rovin ia das Alagô as" ao qual já nos r eferimos e no's 
ter emos de I;cfer ir outras vezes, p ela sua soberana auto-\ 
r idade ·u a rsw11p to, escreve : , 

"Confin a ao l'f O'!'te e noroeste com as com arcas 
rl Rio P.ormoso, Palmar es (Agoa Preta) e., GaPa-
nhuns, p crten cen t,e.s á P rovíncia de Pern ambuco ; 
pelo l'iacho P .rsin un.ga·, da fóz até a nascença, e 
por uma linha r ecta desta até a barTa do confluente 
da marg m direit'a do r io Una, que é o r io Jacuip ~" ; 

N~l ' Informação Geral " jc't vimos como esses limHes 
sôo ns' ignalado 

"A o mar a das lagoa tem por capi tal a villa 
r1 e te nome e por teTmos as de Porto Calvo e P e-
nedo; tem o eu ~rincipio p ela p art do norte p elo 
r io f!ara;::sin unga qu e divide as d.uas comarcas dras 

Lgô;r e Pernambuco"; 

\ 
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Sebastião Galvão, histori'Ographo probidoso e conside-
rado, escr eve no seu magnífi co "Diccionario chor ographi-
co e histoTico": 

"Nasce (o P er sinunga) no engenho Bemfica, 
mu!licipio de Barreiros (PeDnambuco) ... " 

E quando trata d·e Bemfica, diz: 

"nas suas ter-ras nasce o P er sinunga que serve de 
linha· divisori a entre Pernambuco e Alagôas, na 
costa". 

Mannel da Costa Ho·norato (Diccionario Topographi-
c o) assim se exp-ressa : 

"Persinunga. Rio ·que serve de limite ás pro-
Yincias de P ernambuco e Alagôas e d·espeja nas ·COs-
tas entr e as pontas d·e Persinunga e de São José". 

Sabe-'se mais .que, em 18 de agosto de 1821, cinco a·n-
11 0S dep ois da desann exação de Alagôas do te-rritorio per -
n ambucano ·e com o prurido de augmentar os seus domi-
nios, a Junta Governa tiva ·e Administrativa di-rigiu .uma 
caTta aos r epresentantes d'as Cortes em Lisbôa, ponderan-
d o que, 

"A commndidacle dos pov'Os exigia que a provin-
cia das Alagôas unisse ·em ·si, desann exando da co-
marca de Pern ambuco, um a pa-rte elo territorio pelo 
·centro, entre o •ri o Una ·e Moxo.tó, po·is a zona tir ada 
de P ernambuco pe~o centro f icava po.r "lagares des-
povoados que offereciam mais com mo didades p ara 
as Alagôas, eni ·cujos dist•r ictos entram logo os povos 
daqu elle centr o, do que para P ernambuco, que de-
mandava estradas longas e des.ertas" (Rev. do Insti-
tuto Arch. Alagoano. Dezembro de 1888 . Pgs . 323 . ) 

Doze annos depois, ·em 4 de fevereiro de 1833, o então 
Co•nselh o Geral da Provin cia· das Alagôas, em outra r epre-
sentação á Assembléa Geral, p edia que os limites com 
Pernambu co foss.em marcad'os pelo rio Una, fundand o-se 
em que 
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"era inconveniente e injusto manter o ridículo ria-
cho Per~inunga como divisa> e lembeando a demar-
cação natural pelo caudaloso rio l'na". (Rev. do 
Instit. H;st. e Arch. Alagoano. Dezembro de ,1881. 
Pags, 111) . 

• ~em uma, nem outra representação foi considerada 
nem atlen di da. 

Ma-' essas proprlas reclamações, ou prdidos, mostram 
que os limites eram. e continuam a ser, prlo rio Persinun-
ga que divide as duas províncias, hoje Estados. 

--0--

Nem mesmo a lenda sobre a duplicidade desse rio 
Persinungn infl.ue mais para as duvidas a respeito de li-
aliies. Acredltava~se até bem pouco tempo que duas eram 
as suas cabeceiras, e dois os seus percursos. Innumeros 
escriptores reproduziram a versão errada: São de tal modo 
dois, dizia~se, que difficilmente se reconhecerá qual é o 
verdadeiro. 

Hoje isto ostá liquidado. Não ha dois Persinungas. 
Só h:l um. O operoso e competente dr. Coelho Brandão, 
rhde do districto telegraphico de Pernambuco, e a servi-
~·o da P.c•piirtição. inspeccionando as linhas, acaba de per-
corre~lo desde as suas nascentes: 

"Nenhuma duvida ou difficuldade encontramos 
com relação á nascente e curso do rio Persinunga a 
que se referem com reserva alguns escriptore3. 
Perco;·Temo-lo em toda a sua extensão desde a nas-
cente no sitio do Bemfica, entre um pequeno co-
queiral". (Coelho Brandão. Rev. do Inst. Arch . 
Per·nambucano. N . 106, de 1919. Vol. 21. Pags. 
359). 

A ve~s:.i.o rla duplicidade teria vindo de um canal que 
se rasgou no Junco, para se unir de novo ao mesmo rio 
entre t:'S povoados do Peroba e São José da Corôa Grande. 

Si assim é nos escriptores, não é menos nos mappas. 
Xo "~lappa da Capitania das Alagôas'', de José da 

Silva Pinto, mandado fazer em 1820, pelo coronel l\Ianoel 
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Fra·n cisco l\brtitns Ramos, commandante do districto de 
P.en·edo, lá esbá o Per,sinunga como linha divisaria. 

No mappa de Niemeyer (1843) lá está o Persinrunga, 
dividindo Pernambuco das AlagôaJs. 

No mappa de Mornay, (18'62) mandado levanta•r pelo 
d r . An ta nia Alves de Souza Carvalho, a divisa é o PeTsi-
nunga. 

Como ess·e ma·ppa contivesse algumas in·correcções, a 
RepaTtiç.ão das Obras Publicas mandou faz er outro em 
1874 : o Persinunga é ai1nda a linha divisaria. 

Quer nos par·ecer qu e essa i dea, já h oje abandonada, 
do rio Una, e não .o P.ersinunga, como linha divi•soria, 
nesta par~e, e•ntre as duas províncias. da mesma forma que 
as actuaes pretenções de Alagôas a .]guns outros territorios 
de P ernambuco, vem de Ca·ndido Mendes, no seu impor-
tao t-e '·Atlas do Brazil", ·quando trata das. Alagôas . 

Esse notavel geo.gr.apho e historiador, ao lado das 
proveitosis•s-imas ins l•rucções do seu tra·balho, um dos me-
lhores que -conhecemos, tinha o sesko d·e assignalar liti-
gios que ·elle mesmo resolvia -em duas linhas. 

Assim, trata•ndo das Alagôas em 1817, data da sua 
i ndependlencia expTeSisa-s-e deste modo: 

"Nesse estado, com os limites vagos e incorre-
elos, "quando s·e lhe poderia Ler dado por divisa o 
Lhalweg do rio Una partindo das suas cabeceiras até 
o rio J\!ltoxo-tó", .f·oi elevada (a comarca) á categoria 
de capitania po·r Alva-rá, do 16 de setembro d-e 1817 
·como galard'ão da lealdade com qu e se houveram os 
alagoanos na revo1ução d-e Pernambuco desse amuo . " 
( Can·dido Mendes . Atlas do Brazil. Alagôas. Pags . 
15). 

Esse caso, porém, do rio P ersinunga como limite en-
tre P ernambuco e Alagôas es tá definitivamente liquidado 
pelo·s pr.opri-o s -representa.ntes ele Alagôas ·no "Diario Ol'-
fic ial" de 6 de novembTO de 1919, que juntamos e em 
que r eco nhecem o Persinuncra como limite definitivo n s-
tas palavra1s : 

"Ao nordes·t , · screvern os illu tre reprcs· n-
tant·es de Ala•gôas, os l imite en tr Alagôas e Per-
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nambuco são: o Persinunga, até suas nascenças, uma 
.Jinha recta dahi a,o Cacuhype na confluencia do ria-
cho João Mulato, o mesmo Jacuhyp e abé o Taquara e 
este até as s,ua's nascenças. 

Alagôas tem motivos para reclamar como linha 
divisaria, nesta pn•rte, o rio Una, conforme ficou 
demonstrado na Memoria· a·prese,ntada ao ,Congresso 
Geogra•phico, en tr etanto ACCEITA COMO DEFINI-
TIVOS OS LIMITES PELO PERSINUNGA, Jacuhype 
e Taquara". 

O incidenl•e do Persinunga, como titulamos, parecia 
desnecessarlo uma vez que se acha'Va .liquidado e s·obre 
, -lle não teria que decidir o arbitro. Mas servirá para mos-
trar que as actuaes p-retenções alagoanas têm as mesmas 
·origens, ·o. mesmos fnndamen tos, a mesma força. 

Os r-esultados serão os mesmos. 

A parte disputada por Alagôas 
Conforme ficou dito e se deprehencle náo <Ó :·lo ::\1e-

m ri al, como do Relatol"io da .repre entação alagoa.na, o ter-
ritori di ·pulado por Alagôas a Pern ambuco é cor.stltui'~o 
por " lT echos" impre isos e vagos situados nos muuiclpio,s 
de "Marta Grande, Sant'Anna do lpanema, Palmeira e Vi-
daria, m:urpado p·or Pernambuco para haver o rendi-
m nto dos imposto·s das povoações ahi situa delas". 

Seria curio a e inlc r essmlle a cifra desses impostos, 
•nuquella ·epoca, ou mesmo h oje, capazes ele excitar a cubi-
ça pernambucana. 

l\la deixemQs is o. 
Es a faixa, ou e ses " tr echos " pretendidos por Ala-

gôas .fi am . principalmente ao sul ela antiga comarca de 
Garanhnn . E , desde qqe os limites desta comarca esteja:1.1, 
dll!ra mente e ompetentemente definidos, não será possi-
v!': nem licito confund'ir os limites das comarcas, ou mu-
nicípios confinante . I~to é loglco; é racional; é indiscu-
tiv I. A demarcação l egitima de um lado importa a do 
ontro . 

Ora, om relação aos limite sul dessa comarca per-
Jtnmbnc:rna, ha titulo legal incontroverso, considerado bom 
p or ambas as partes. 
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E' o auto de installação da Villa de Santo Antonio de 
{;n ranhuns ,que para aqui trasladamos na int egr a : 

"Auto de assignação do 1' ermo que, C(}nforme a 
Carta Regia de dez de março de 1811, deve ter esta 
Yilla de Santo Antonio de Garanhuns. 

"Aos 23 de dez·embro de 1813, nesta Villa Santo 
An tonio de Ga-ranhuns, da nova ·comarca do sertão 
de PeTtnambuco, nas casas da Comarca e Paços do 
Conselho onde estava o dr. dezembar.gaàor Antonio 
José Pe·reira Barrozo d•e Miranda Leite, OuvidCJr 
Gera.l e interino Corregedor desta Comarca, commi-
go escrivão de seu ca-rgo, sendo tambem pres·entes os 
juizes ordinarios e mais Officia·es da Camara, abaixo 
a·ssignados, pelo mesmo Mi.nistr-o foi dito que elle 
.assig.n.ava e declarava por territorio e termo desta 
villa a mesma extensão e comprehensão de terreno 
.e pe.Jos mesm os limites qu e até agora o eram paTa 
designar o d·istricto desta Villa quando julgado ex-
tincto que vem a ser : pela part·e do nascente pela 
serra do Mendes; pa·r·a a parte do nor.te todas as 
agua.s da Ribeira do Una que divide com a de Ipoju-
·ca, t ermo de Cimbres; "e para a parte do sul com a 
villa de Atalaia na se·r ra do Cavalleiro, subindo pelo 
r~acho elo Parahyba, de uma e outra parte, thé di-
vidir com a villa ele Campos de Anna Dia na ser·ra 
ela ·Carangueij.a que d·esce para a povoação ele Pal-
meira e, pelo m esmo cordão da serra, indo para o 
poente tbé a serra chamada dos Cavallos, ficando 
Retiro, Kagado , Inchu' (Exu'), Barra dos Meninbs, 
Serra do Caracol, Serra Nova, Barra elo Riacho T'l-
pera e, por este acima thé topar nas serras de Santa 
Maria ·e dahi virá demarcando-se com Cimbres paTa 
-o norte, thé vir ás aguas de Ipojuca. Estes sitias 
thé aqui declarados são os termos e limites do Te-r-
mo da referida Villa de Santo Antonio de Garanhuns, 
tudo na forma que fica declarad<o". 

E, para co:n,star, mandou o dit-o MinistTo fazer 
este Termo em que assignou com os officiaes da 
Camara e commigo, escnvao, que tudo pórto por fé. 
- José Antonio de Carvalho Couto, escrivão da 
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Correição, esc revi. - Antonio José P er eira Barroz·o. 
de Miranda Leite. - Joaquim Machado Dias. -
Fran·cisco Vaz da Costa. - Antonio Machado Dias . 
- José de Bal!' ros Silva. - Mano·el Teixeira dos 
Santos. - Basilio Rodri.gu es de Frei.tas. - Fran-
cisco de Godoy e Vasconcellos" . 

Esse documento official, cit·ado ·e acceito por a:mba 
as pat' tes, consta da Sec·r-etaria do Esta·do de Pernambuco 
e está transcripto no n . 7 da Revista do Ins.tit. Hist. 
Ala·go.ano, de 1875, pag . 1195. 

Estão ahi, de modo i.n·wnfundivel, os limites da Co-
mar-ca p·ern.ambucana od e Ga·ranhuns e, portanto os limites 
do territorio alagoano fronteiro: "Serra do Cavalleiro, 
Serra da Carangueija, Se.rra dos Cavallos, Retiro, Kagado, 
Exu', Menino·s, Serra do Caraool, Nova, Barra do Tapera, 
.a té Sa·nta Maria", e por ahi imcJ.o -se demarca·r com Cim-
bres. 

E a mesma Gar
1
ta Regia repete : "Esles sitias são os 

termos e .limites de Gat·anhuns" . 
Convem ainda nota·r uma circumstacia valiosíssima 

para o ·Cas·o, e é que, quando, em 1813, se installou com 
aquell es limit·es legat~s, a Villa de Garanhw1s p ela Villa de 
Ana dia, · es.tava, ha dez ·mmos, c·r·eada esta Villa de São 
J 0ã-o de Anadia, no ferritorio alagoa•no, com estes limi \es: 
- "cum a Fazenda ~ages de A11to~i o Martins e depois 'de 
Agostinho CD'elho no rio Babamo; com Ganrnhums na R i-
beira de Traip u' que fica a oito leguas, e\ ahi faziam ponto 
õivis-orio as Villas de Pa-lmeira dos Indios 1 (que é a m esm a 
Anadia) e Papacaça (Bom Conselho) d·e·p dis desmembrad a 
d e Garanhuns . \ 

E' o que ~e lê de um modo categorico na Geographi a 
AlagoaJr:a de Thomaz Espi'ndola, pag. 151. 

Por ahi se vai vendo ·como se combinam os limite 
de um e outro lado, FOmo subsistem ainda os mesmos, sem 

·r ~ zão para muda-los. 
Mas nem isso é ainda razão para desp•r·ezar qualquer 

-o utra docum entação existente. Ha, na Bibliotheca Naciu-
nl um ma·nuscripto p. 460, qu·e fi.gurou na Exposição de 
1881, e que vale como precioso subsídio. 

"Rico manuscripto", diz d1el1e um dos noss·os maiores 
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historiadores, Va.rnhagem, nas sua·s "Refleçõ.es criti-cas" 
(pags. 1-6, nota 25). 

E' a "Idéa da População da Ca·pitania de Pernambuco. 
à·esde 1774. ·em que .tomou pa·rte do Governo o Gover.nadoQ' 
•CapHã:o G•eneral José Cezar de Menez·es" . · 

Já vimos como, na Carta Regia, ass.ignala·ndo· os limit-es 
lega.es de Gara·nhuns, s·e diz: para parte dü norte todas as. 
aguas da Ribeira de Una que divide com a de Ipojuca, . 
" termo dle Cimbi,es". 

Cimbres pe·rteuJcia á v·elha ,fr eguezia peTnambucana 
d·e Santo Antonto de Ararobá, da qual a maio-r parte fora 
dada em s·esmaria, em 1671, a Bernardo Vieira, Antonio 
Pinto e Mano.el Vieira. 

Nã·o se deve c-o•nfundir essa comarca com a de Gar·a-
uibuns. 

Alagôas pe;r te·ncia, como se vê do "Rico Manuscr!pto", 
a Cimbr•es, ou Sant-o Antoni<a de Ararobá: 

"Tem S·essenta legoas de .latitude e vinte de lon-
gitude comprehendendü a Villa de Cimhr·es, a (fe 
Alagôas, a de ~guas BeiJas, a do Riacho .no Navio e 
-ou tra chama·da Araquá. E' seu principio o lagar 
chamado Papacaça (Bom Cons.elho) lagar poÚco po~ 
voado e por essa razão tem muitas legoas s·em habi-
.tador·es . Tem vinte e cinco fazendas de gados, plán-
tações, lavo ura de milhos, roça, casas de as~uéar, 
que faz·em mel e ·rapadura. 

E; s•eu cura o Rev. Antonio Cezar Bringel". 

Esse docume·nto já garam te Aguas Bellas e Bom Con-
selho contra as investidas alagoanas e ·completa a noçãÕ 
territorial de G.aranhuns, cujo-s limHes estão na Ca:-ta Re-
gi a referida anteriormente. 

O que estivesse dentro desses bnites, não só de Cim-
bres, como de Ga•ranhuns, se·ria insophismavelmente pe:r-
·nambucano. A Carta Regia é um titulo legal. Se alguma> 
denomi·nações foram apagadas, ou mud·aclas, pelo temp·O, 
<mtras subsi.stem indica.nclo a velha lilllha divis.oria ainda 
em vigor. 

No "Ma·ppa de Alagôas ", por exemplo, publicado pela 
Insp•ectoria das Obras Contra as Seccas, feito pelo enge-
nheiro Lane (.19·17) e junto a es te, ainda lá está a Serra dos 
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.Meninos, muHo ao sul de Aguas Bellas, separando esse mu-
nicípio pen1-ambucano do município ala.goano de Sant'-
Anna d'e Ipanema. 

No Mappa, que tambem juntamos, levantado, "in loco" 
pelo illustrado engenheiro Coelho Brandão, um dos mais 
eompetentes chefes da Repartição Geral dos Telegraphos, 
em s·erviço por a•quella zona, es tão assignalados minuci~
~amen:te todDs os pontos Peferi dos na Ca·rta Regia. E' o 
uni co Mappa com1Jleto a r·espeito. A linha divisaria geral 
combina ahi com a linha divisaria geral de todos os Ma•ppas. 

E olhando css·es Ma:ppas se chega·rá antes á conclusão 
lllle o ter ri to rio pernambucano ainda deveria avançar 
mais no terrilorio alagoa.no, s·e outras leis posteriores, per-
nambucana•s e alago anas não livess·em fixado clara.mente 
02 limites de um c outro lado. 

A COMARCA DE ALAGôAS E SEUS LIMITES 

O mais conceituado e insuspeito dos escriptores ala-
goanos, o historia·clor 

1 
e professor de Geog>raphia do Lyc·eu 

de Maceió, Thmaz Es'Pinclola, ·autor ela "Geographia Ala-
go~na" não póde deixar de presta e o s·eu valioso testemu-
nho nesta parte . 

A sua probidad e sci cntifica não permiltiria qu elle 
cnsi·nasse á mocidad~ alagoana noções erradas ·e prejudi-
ciaes ft sua t er ra natal. \ 

Elle mesmo diz po pr·efacio rle• sua valiosa obra: 
- "Na feitura qa par·be geographica, s·eevi:ndo-Iws de 

enurlos proprios e es·pecia·es e de esclare_cimentns .forneci-
. dos por p•essoas competentes, como os engenheiros da Pro-
víncia; al~endemos cuidadosamente ao Relatorio apresen-
tado ao Gove•rno Imre-rial, ao·s 20· de julho de 1820. pelo 
·eng.enheiro Henrique Halfeld; o Rela torio apr es:enta·do ao 
P1·esidente da Bahia. ao•s 3 de março ele 1847 por lgnacio 
Accioly de Ccr1queira e Silva, e ao "Jornal da Bahia", de 
·31 de outubro de 1859; e, n:a feitur-a da parte politica e 
historka, nos servin1os · de docume·nt.os que obtivemos dos 
Ar.chivos da Secretaria do Governo e da Camara Municipal 
das Alagôas e de amigo•s particulares; attend•emos, com 

. to-do criteri-o e cui cj adosamen t·e aos escriptO·S publicados 
:,; obre cs t:e assumpto .n-o "Diario das Ala.gôas" e "Merca'l1til" 

· úess::t r,rovincia, de 1864, 1865, 1870 e mais ainda ao que 
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havi a de aproveitave1 nas "Memorias Histor.icws", de F eT-
JJa nd·es Gama c Acc:o ly e nos ep itomes de historia do pai~ 
11 0r José P ed ro Xav ie r Pinheiro e Bell egarde " . 

Pois b em, é ess·e egr·egio e probido so professor de 
Ge.agraphia do Lyceu de M.ac·eió quem ensi na aos al.agoa-
nos os l imites de Alagôas : 

"Ao norte :noroeste com a comarca de rio For-
m oso, Palmares (Agua Preta) e Garanhuns, p·erten-
·cen te á Provinda de Per•nambuco : p elo Ria·cho P er -
sinunga da fóz até a nascença ; por uma linha recta 
dah i á barra do seu con flu en te da margem e>:q :.Ierda <, 
Taquara, e por est e até sua na·sc·ença; e finalmente 
pela serra do Capim, passando a li.nha d ivisaria uma 
lagoa acima da sen.a do Canhoto e Quebrangulo e 
en tr e Pa·pacaça (Bom Con·selho) e Palmeira dos In-
dias ; e, toma·ndo o rumo de les te oeste a té chegar 
ao Moxotó, p assa quatro legoa•s ao sul de Aguas 
Bellas e uma a du as ao no rt e de Matta Grande . Ao 
cccidente com a comarca de Tacaratu' de P.ernam-
b~Jco, pelo Moxotó, confluente da margem esquerda 
da S Fran cisco" . 

E' a propria lição alagoana . 

MU~h .. 'JPIOS CONFINANTES DE Ul\'1 E OUTRO LADO 

O; municípios alagoanos Jimitrophes de Pernambuco, 
!1 2 part e prete·ndida por Alagôas. sã o os de Paulo Affonso, 
::>nn t'Anna de Ipa:nema, Palmeira dos Indios, Victoria . 

A este•s ·correspondem, do lado de Pernambuco, os 
m uni cípios de Buiq ue, Agu.a.s Bellas, Bom Conselho e Cor_ 
r entes . 

O mu ni c ípio de Paulo Affo·nso foi primi ti vamente 
Villa de Matta Gra:nde, em virtud e da lei n . 18, de 20 de 
março de 1837. Dcp·ois foi comarca de Malta Gran de, em 
virtude da lei nlagoana n . 233, c1 e 3 ele março de 1854 . 
Comprehendia as .f:·eguezias de Pão de Assu ca r c Malta 
Cra nd-e. Pa·sso u a chamar-se í'a nlo Affo nso, ·em virtude da 
lei alagoana, n. 516, de 30 ele abril de 1870. E' o seu nomB 
~,c lu a!. 

O rnuniá pio de Sant'.A;nna de Ipanema foi a an ti ga 
capella de Sant'Anna da Ribeira de Ipanema, creada pela 



58 

lei alagoana n . 9, d·e 2"4 de fever:el·ro de 1836, que a de•s-
rr:embrou do Porto da Folha, de um e de outro lado da 
Hlbeira. Pertencia-lhe enl:ão a keguezia de Pão de Assucar. 

Porto da Fo.Jha é hoje Trai1m' em virtud•e da lei ala-
goana m. 516, de 30 de abril de 1870. 

Palmeira dos Indios coriservou o ·nom~ . 
Não en co nt~amos o a.cto offlcial da sua creação . 

Mas a lei alagoana de 22 de ja.nclro de 1838, quand e> 
creou a comarca de Ana:dia, comprehe:ndeu- a nesssa ·co-
marca, ·como vimos no capitulo - A pa·r·te disputada por' 
Aiagôas. 

Depois, a l ei de 11 de julho de 1839, fixGu-lhe o:s limi-
t E's convenientes· aos qua.es n·os r eferir emos opportuna-
mente. 

Victo.ria, a·ctu.al, e a velha povoação de Quebran.gulo 
desmembrada da fr e.guezla de Assembléa por lei de 13 de 
junho de 1856, sanc.cionada pelo presidente de ,Alagôas, 
Roberto Calheiws d·e Mello . 

Eis üs mu•nidpios aJ.agoanO's l imitroph es. com Per -· 
nambuco na p art e p·r1etendida porve-ntura, por Ala•gôas e 
s·egun do as publi·caçõ,'es que conh ecemo s, municípios to-
dos creados por leis a!agoa•n.as, dem tro da .Par.te alagoana 
que foi desmembrada de Pe·pnambuco em 1817 . E , ct\ean-
do-os, tran·sformando- os, annexan do _os, ou de·sa nn exa.n,do-
-o.s, cle.s•en vol'Vcndo-os, ess.a-s mesmas leis fixar am-lh es \ os 
limi tes, ·não só e:ntre ~ i como com a\provincia de Pernam-
buco. 

Ao mesmo tempo, e com o mes1h o dir eito as fregue-
zias, vill a·s, comar·cas1 ou mun icípio-s de f ernam:buco, li-
m!i:tro·phes, por sua v•ez, com Alagôas, se i am fonnand o, 
d•esenvolvendo e desdpbrandn, a m e-dida das suas n·ecessi-
d.ade·s, d·entro do territo·rio pernambuca·no . 

Buique s.e desagr•ega de Gara·nhun s e, pela lei' per_ 
namhucana nume·r o 337, d'e 12 de maio de ;1854, no me·S-
mo anno em que Matta Gramde é elevada á comarca, tor-
ll:t-s e villa C·Om o nom e de Villa Nova de Buiqu•e, jm1tan-
clo-se_lhe a fre guezla ,de Aguas Bellas. 

Aguas Bellas ja existia como parochia pernambucana 
p0r Alva•r á de 26 ele janei·ro de 1766, s·endo ;S·eu primeir-o 
·parocho José Lopes fia Cunha. A ella se r efere a "Idéa 
da po:pulação de P ernambuco". 
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A lei p ernambucana n. 1899, de 12 de ,naio de 1879, 

elevo u-a á categoria de comarca. 
Bom Cons·elho, a tradicional fre.guezia de Papacaça, 

es tava comp.rehendida na velha ses:maria de J.eronymo de 
Burgos de Souza e Eça e por ·este vendida em 23 de 
julho. d·e 1712 a Mam-o el da Cruz Villela. E' um dos mais 
antigos teTri to rios de Pernambuco . 

Eleva•da á fr eguezia em 12 de junho de Hl37, foi, em 
1860, transfo·rmada -em Villa pela lei n. 476. de 30 de 
abril, com a denominação de Bom Conselho ("Diccio·na-
r io Corographico" de Sebastião Galvã-o). 

Corrente·s ·era, nas suas orige·ns, uma grande fazen·da 
el e gado ·e com cerca d·e cem esc·r·avos, de propriedade de 
Antonio Machado Dias, velho morador ali e um dos que 
as·sign aram o auto d:e installação de Garanhuns, á qual 
pertencia a faz enda. Tendo co:nstruido uma egreja na sua 
·propriedade, s-ob a invocação el e Nossa Senhora da Concei-
ção, foi o lo·gaT se consti1:uinclo de tal modo wn centro 
el e população que, depressa, se desenvo-lveu, e ·em 1848 
,foi frcguezia, depoi.s villa, depois município . 

Não ha n ecessidade d·e pa·rticularizar outros munici-
pio-s como Canhotinho, Quipapá, Barreiros, -ou Rio Fo'l' -
1110·so, porque j•á não são mais contestados nem mesmo 
constam délis men·sagens elos governadores alagoanos n.e-
I'.hum:J pret-ençãD terr itorial n em conflictos administrati-
vos (vid. Mensagem do Governador ele Alagôas de 1901). 

V>:Jjamos agora as extremas de uns e outros muni·cipio·s 
limitrophe·s, afim ele verificar a linha diviso·ria insophis-
mav·el. 

BUIQUE E PAULO AFFONSO 

Os limites do município pernambu•cano de Buique, 
.confina:ndo com Paulo Affonso, antiga Matta Gra·nde do 
lado alagoano, são: ao sudo este com o município de Paul-o 
AffonsrJ, ou antes Bui•qu e se limita com Alagôas de Baixo 
(Pernambuco) pelo Riacho do Mel até a sua confluencia; 
ela co:n·fluencia desse Ri acho s·egue a divisão pelo rio M-o-
x otó onde começam os limites de Tacaratu' (Pernambuco); 
do Poço da Cruz vai até o Jogar Caroá em que o Ri-beirão 
Manary clesagua no Moxotó limites de Paulo Affonso em 
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Aia"'uas; em Caroá proseguem os limites até a s·erra do 
Exu' passando pela-s fazen·das Salgado e Pedra Pi·ntada. 

Qua es s•erão agora os limites de Matta Grande ou Pau-
lo Af,fo:n.so n es•se po·n to ? 

A propria lei alagoana n . 18, d·e 20 de maTço de 
1837, creando e.ssa vllla, diz: 

"Artigo 1." - Fica creada em vil! a a freguezi a 
de Malta Gra·nde . 

Art. 2. o - O termo assim da vil! a compl'chen-
d erá todos os terrenos p ela parte do sul até o Ria_ 
cho dos Cabaços e Ribeira do Capió, e por ella aci-
ma a té tocar na PI'ovinóa limitrophe (Pernambu-
co ); •com a pa•rte do n'0r te com o ria Moxotó de·sd e 
a sua bana até o Esrpirito Santo ." 

Isto é, limita-s•e, com o -se pod·Brá ver no pro·prio 
''Mappa das Ala.gôas", feito p ela Inspectoria das Seccas, 
com a fr.eguezia de Pão d e Assucar pelo Riacho do.s Cab<.l-
ç.o e do Ria•cho acima, até e·ncontrar o Capiá. que a sepa·ra 
da fr eguezia .de Sant'Anna, seguindo ·esse Riacho até :1s 
s uas cab ece-iras, 010de se limita com Pe·rnambnco; deste 
}Jonto segue rumo direito a té Espírito Santo, na mar.gem 
do Moxotó e dah i rrio abaixo até Serra Branca . \ 

São os limi·tes da lei alagoana, com uma p equena di-
V·ergencia nos pontos Çaroá e Espírito Sa:nto. Mas o p.ro-
prio Mappa Official de Alagôas, da 1Inspectoria contra a•s 
Seccas, embora traçando os limites, nesta parte, por uma 
li nha rcda de Exu' aq rio Manary, e não pelas Serras da 
Pedra Pintada •e Para1'u so, como é o certo, drá entretanto 
o limite p elo Garoá, na Barra do Manary e não p elo 
Espiri to-Santo. 

Co.nvem ainda n otar que ahi ·es tão, em par~e, com-
prehendidos os limites de Aguas Bellas, desmembra·da d e_ 
p oi's, de Btüqu e. Ass ifll, como é fac i! verificar dos p ro-
'Prios Mappas, que juntamos, os limites estão a·ssignalad•os 
de ambos os la aos . 

AGUAS BELLAS E SANT'ANNA DO IPANEMA 

. Os limites d e Agqas B ellas são: ao ·s•ul e o·este com 
u Estado de Alagôas, pela freguezias de Sa·n t' Anna d e 
Ipa·nema, Matta Gran d·e e Paulo Affonso, nos Jogares Ba·r -
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.r a d::t Trup·era e Cacimba dos Negros . (Sebas tião Galvão. 
D iccionario Corographico.) 

.Tú vimos mesmo na "Idéa da população", que u Villa 
de Agua·s Bellas pe-rtencia a Cimbres como a Villa de Ala-
,gôas, distinguindo-se uma da outra por completo. 

Quaes serão os limites do mtmkipio from teiro ? 
A lei alagoana n. 9, de 24 de ,fev ereiro de 1836. sanc-

cio·nada pelo pre.sidente Francisco Elias Perei·ra, assim 
responde: 

"Art. 1. 0 - Fica erecta freguezia a cap ella de 
S2nt'An•na da Rib ei ra do Panem:.t. desmembrada do 
Porto da Folha de um e ou h· o ladn da Ribeira. 

Art. ·2 . • - Terá por limites, da pa·rte do no·rte 
a fr eguezia de Aguas Bella•s; da parte oeste a Ribei-
·ra do Capiá até onde faz sua barra no ri o dos Ca-
baços; pela parte sul da mesma barra, buscando a 
leste, com:prehendendo a s·erra do Sitroá, agreste ate 
a bana do Deshumano, e dahi, de sul a norte ao 
loga:r Mar·cação e por elle acima, limites da fl'egue-
zia de Palmeira dos I n di os até limites da freguezia 
óe Aguas BellaJs". 

Com relação a estes limites de Aguas Bellas, entre os 
documentos ap-resentados pela parte contraria e constan_ 
tes do "Diario Official" de Alagôas, de 23 de junho de 
1920, ha o de ·n." 30, assim indicado: - "Um Mappa de 
Guilherme La,n.e, che·f.e da commissão da•s Obras Contra 
as Seccas, traçando os limites de Aguas Bellas a partir do 
verdadeiro Genipapo". Esse Genipapo, não é nem a villa 
do Genipap·o. nem lagô:J. de Genipapo, mas o verda·deiro 
Genip~po, desaguandu nos Dois Riachos . Ess es limites 
são, aliás. os mesmos do Mappa de Pernami>uco, por Gui-
lherme Lane e do Mappa d·e Coelho Brandão, p ela S·erra 
dos Meni-nos. 

Assim, nesta parte, a linha divi.soria não ·soffre corn-
te.stação. Nem outros são os limites ensinados por Thomaz 
Espindola. 

MUNICIPIOS DE PALMEIRA DOS INDIOS E BOM 
CONSELHO 

O mimicipio alagoa·no de Palmeira dos Indios wnfi-
na numa grande extensão do município pernambucarno 
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de Bom Conselho (Papa:caça! que vimos como ·s·e ori.gino UJ 
de uma .se5maria o 

0> seus limi tes segundo as leis p er .nambucana·s são ~ 

ao wl com o Estado d·e Alagôas, pelos municipios de 
Victor1a (Quebrangulo) e Parmeira dos Indios, na S·err a 
da Carangueija, seis lego as ao sul de Papa caça o 

Quaes serão os limites fronteiriços de Palmeira nas 
leis. alagoanas ? 

Eis o que dispõe a lei de '11 de julho de 1839, samc-
ei onada pelo presi dente Agostinho da Silva Neves: 

"Ar tigo uni co o - Ficam con siderados limites 
de Palmeira do,s Indios com a da freguezia de As-
sembléa p ela pa.rte do norte os Jogares de·sde as ca-
be·ceiras do r·io Lunga, rumo direito á la.gôa de Ta-
quara; e da me:>ma lagôa, deixando a estrada irá 
rumo direito á serra da Caramgueija até limites da 
província de P ernambuco; com a fr eguezia e villa 
de Anadia, a leste, pelo re.ferido Lunga abaixo até a 
sua bar ra, e deste, dividindo ao sul até o rio Traipu', 
no Jogar Mardção; além deste rio p ara o oeste pelo•s 
limites de Palf11 eira dos Indios comp·rehend~ o la-
gar denomi:nado Gallinha.s, seguindo essa direção até 
cO·nfinar com a,quella província de P ernamhpco" o 

Bastaria esta lei para mostrar que Bom Conselho per_ 
ienc·e a Pernambuco e Palmeira dos Indios pertem.ce a 
J\]agôas o 

Os limites traçados de um e o·utro lado são tradicio-
nac-so 

Um dos mais antigos documentos que se conhecem 
a resp eito é a "Memqria Historica e Geographica dos Olhos 
d'Agua do Accioly, por Themistodes Leão", e publicada n o 
10° numero da "Reyista do Instit. Historico Alago ano" 
(1872)0 

"Olhos d'Agua do Accioly" era a .primeira e mah im-
portante fregu ezia qe Palmeira dos In di os o O seu nome 
deCJorre de um olho fl' agua no sitio de Ignacio Accioly alli 
localizado o 

Os se·us limites eram, como escreve o proprio Themi·s- 0 

tocles : 
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"Principia na IJassagem do rio Lunga :na· fazen-
da do Oa>roá de Pedro da Silva Dias e segue p ela 
estra·da rea.l que ·s·e diri.ge de Anadia a P almeira até 
a lagôa dos Caldeirões de D. Mafiia Euphrasia ; dahi 
a lagôa .comprida de J osé Thomaz de Albuqu er que e 
des1a a os :sitios Olar ia de J oão Vieir a, J osé Luiz 
Cava1canti; lagôa do Gavião, lagôa do Gravatá, Páu 
Amar ello de F rancisco Corr·eia, Marcação , de João 
Simplicio da Cunha, na ribeira do Traipu', dahi ao 
sitio Terra· Vermelha, d isco.r rend·o pelos sí tios F a-
ze,n•d'a do· Carvalho Bella Aurora, Serro·t e, Lagôa 
·Comp·rida, des·cendo pela estr ada a té des·cobr ir o 
•Cururi·pe, por ·c u~a ma·rgem direita sobe até o r io 
Lunga, e seguindo p eJa ma·rgem dil'eita alé a p as-
sagem do Caruá". 

F allando dos rios de Alagôas ne·ssa r egião, diz ainda 
a mesma Memoria : 

"Não ha rios senão os segui·ntes : 1.• - o Trai-
pu', que na·s•ce no " termo d·e Bom Conselho da pro-
víncia de Pernambuco" e entra no d istri cto de Olhos 
d'Agua do Accio1y; 2.• - o Cururipe ; este recebe 'll. O 

districto Olho d' Agua, na fazenda Salga do, e pela 
mar.gem direita o rio · P anellas, que vem do " termo 
de Bom Com.selho " . 

Por onde se vê qu e os limites de Olhos d'Agua do Ac_ 
.cioly e portanto de Palmeira são as ex tremas de Bom Con-
selho n·esta parte. 

Pois ainda hav·erá duvida que Bom Conselho (Papa-
caça) p ertença ilntegralmente a P ernambuco e não a Ala-
gôas, da qual s·e separa por limites tão daros e precisos ? 

Po-rém ha mais: Um mal entendido entre autor idades 
de Palmeira e de Bom Conselho deu Jogar a um a r ed a-
mação do presidente de Alagôas, J osé Bento da Cunh a F i-
gueiredo que, em <()ffi.cio de 1.8 de fever ei ro de 1870, (Bi-
bliotheca da Camar a dos Deput•ados . Collecção de l eis c 
a-cto·s officiaes), as·sim se dirigiu ao presid en te de Per-
nambuco 

"Sr. presidente da 
Do livro primeiro que s 
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patrimonio da· Cama•ra Muniópal de Garamhuns, 
consta que, a 23 de dezembro de 1813, acha;ndo-se 
presentes na casa da mesma Gama•ra o des·emba·r-
gador Antonio José Pereira B&rroso de Miramda Lei-
tão, ouvidor geral interino e co·rregedor da corna·r-
•Ca, foram por es te assignados os limite·s· daquelle 
termo n·a conformida.de da Ca·rta Regia, de 10 de 
março de 1811, dando-s-e as segul1n tes confrontações: 

Pela pa.rte do nascente pela serra do MP•ndes; 
para a parte do nor te, todas as aguas da Pibeira Una 
que dividem com a de Ipojuca, termo de Cimhre·s ; 
para a parte do sul, a villa de Atalaia, na serra do 
Cavalleiro, subindo pelo rio Parahyba, de uma e outra 
parte, até dividir c-om a villa de Campos de Anadia 
na serra da Carangueija que desce para a povoação 
de Palmeira; e, pelo cor·dão da seTra, indo para o 
poen te até a serra dos CavaUos, ficando Retir-o, Kaga-
do Inxu' (Exu'), Barra dos Meninos, serra do Cwrac·o1, 
Serra Nova, Barta do Riacho, Tapera, por este acima 
até topar n élis se.rras de Sa·n.ta Maria e dahi irá de-
marcamdo ·com Cimbres pa•ra o norte até as agua-s 
do Ipoj uca . 1 

Entretanto qesm embrada uma pa>rte do terri'to-
rio do referido termo (de Garanhum) para compôr 
o de Papacaça (Bom Conselho), nessa provinda, e, 
elevado tambem á categor·ia de villa o a·rraial de Pal-
meira dos In dio·S, freque:n tes conflictos se tem sus-
citado entre a·s autoridades civis e ecclesiasticas do·s 
novos termos·, como fiz ver a v . exc. em officio de 
24 de dezembro ultimo, que v. exc. se ·serviu de 
res·ponder em 21 do mez segillnte. 

Já em 1862, o dioce&ano para pôr termo a es.ses 
conflictos, na parte espiritual, entre os parochos da·s 
fr·eguezias de Pa1>acaça e Palmei.ra, es tabeleceu para 
ellas uma divisão provisoria; e, em 1·858, tendo s.ido 
qualificado como jurado, em Papa.caça, o ci·dadão 
Sd.mplicio Olavo Coelho da Silva Barros, morad·or 
no loga·r Cacimbiphas entre as se rras do Cavalleiro e 
Carangue•ija, con$eguiu ser elimi1nado como perten_ 
eendo ao termo de Palmeira, em virtude de recurso 
que interpoz parfl essa presid·encia; notando-se que 
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eram oppostos entre si as informações ministradas 
a emelhante r espeito pelas autoridades civis e cc-
ciesiastica·s de ambos os termos e que foram juntas 
ao referido recurso . 

Ainda em 1865, o governado-r do Bispado, que 
era então o Deão Dr . Joaquim Franci s·co de Farias, 
·que conced eu ao individuo indicado fo·sse curado 
·pelo parncho da freguezia de Palmeira dos Indios, 
deu os mesmos limites da freguezia a que pertencia 
os quaes .foram tambem a·ss·ignados pela lei n . 209. 
de 23 de junho de 1853, que restaurou a predita villa 
supprimida pela lei n. 43, de 4 de maio de 1846 . 

Fazendo esta expo·sição a v. exc, como addita-
men.to ao meu citado officio, tenho por fim roga-r 
a v. exc. que se digne de faz·er effectivas as suas 
ordens, de que me deu sciencia no officio em reposta 
áquelle, para que as autoridades do termo de Palmei-
ra dos In di os não sejam perturbadas na jurisdicção 
·que exercem desde lon.ga data, fUJndando-se na de-
marcação de Garanhuns de que acima fallei, até qu e 
o poder competente r esolva as ques·tões suscitada·s 
entre os termos limHrophes das duas províncias, de-
cr·etando pa·ra ella·s uma demarcação regular. -
J<J sé Bento da Cunha Figueiredo. 

"As questões suscitadas entre os termos limitrophes 
das duas províncias", diz o presidente das Alagôas. Es-
tas questões não mais se reproduziram nos ultimas cin_ 
cO"enta annos o que prova qUJe os limites· entre as duas 
províncias ficavam aocentuados . 

Mas esse p·roprio officio ahi transcripto é uma pro-
va de que os dois ter·ri to rios dos dois municípios limitro-
llhes Palmeira e Bom Conselho e·s-tão b em separados, que 
nm é de Alagôas e outro de P ernambuco, e seus limites 
são conhecidos e proclamados pelo proprio presidente da 
parte alagoana. 

Por sel' essa pretenção alagoan·a, sobre o município 
de Bom Conselho, a mais insi·s.tente, é preciso assignalar 
bem a sem razão de Alagôas. 

Outras leis tem confirmado os limites en t·re os dois 
municípios. A lei da As·sembléa alagoana n. 821, de 25 
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de junho de 1879, por exemplo, approvando as posturas 
municipaes de Palmeira dos Indios, dispõe ainda: 

"Art. 14. - Ter gados soltos nas serras de 
Palmeira, ao lado esquer-do da e·strada que vae do 
Sobradinho ao Fim Sangue, e, em dir ecção do poen-
te até Monte Alegre e limites deste m unicipio com 
o de Papacaça: - penas: multas de 5$000, por ca-
beça de gado vaccum e 2$000 se for gado de outra 
especie". 

Já, nove annos antes, em 1870, a m esma Assembléa 
Alagoana, por lei n. 579, ele 2 de junho, havia a•prprovado 
a~ postu·ras municipaes do me·smo municipio de Palmeira. 

Eis o que dispõe essa l·ei: 

"Art. 13. - Fica i.gualmentc desünada para a 
lavoura toda a serra deste municipio, que está ·Cüm-
prehendida entre -o rio Lunga, limitando-o •COm o 
districto de Qu:ebrangulo até encontrar o ter.ritorio 
à e Papacaça". 

São as leis alago a nas. Não ha titulo mai-s l egitimo. E 
as leis, basta cita-las , 

Na prop·ria divisão administrativa do municipio ala-
goano, divisão detalhada citada na Geographia de Thomaz 
Espindola (parte ter.ceira) e onde cünstam as mais p eque_ 
ninas e ignoradas povoações nada existe que esteja inclui-
do no actual muni'Ci:pio pernambucano. A d·ivisã-o a·dmi-
,ni slrativa de Palmeira comprehcndia a villa de Palmeir<~ 
dos Indios, a povoaç~o de Olhos d'Agua do Accioly, Pal-
meira de Fora (ou Palmeirinha), Santa Cru,z, Riacho Fun-
do, Canna Fistola, Bonifacio. 

Não ha outras. 
Onde e·s·tá ahi Ra•pa.caça para que a venham recla-

mar do lado alagoano ? Gomo pr·etender hoje, que Bom 
Conselho, ou qualiquer parte do se1,1 t erritor io, p ertença a 
Alagôa:.; ? Seria preciso subverter a hi s-toria, a geographia, 
as tradições, o bom ·&enso, revogando ainda por um ·capri-
·cho, a·;; pr-o>prias leis em vigo·r . · 

Assim, os limite·~ de Palmeira dos Indios são como 
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ens-ina o professor Thomaz E s'Pindo.!a, do Lyceu Alagoa:no, 
na sua Geo.gra'Phia Alagoana (pag. 150) : 

- Ao norte com o munici·pio de Bom Conse'lho (Pa-
•pacaça), nos lo:gares de Santo Ant-onio da Ribeira d-o Trai_ 
·pu' (com 8 legoas de di~.;·tancia da sua S·éde), si.tio Encan-
tado (com 3 l ego as), Pa,ch'eco (3), Gitó de Baixo (3), ria-
.cho do Ar-abary (3 1 r2), e descendo pelo ri·o Balsamo, na 
passagem do mesmo pela faz·enda Lages de Agostinho Coe-
lho da .Silva (3 le·goas· da séde); (segundo affirma o dr. 
Coe.Jho Brandão ainda existe ahi em ruinas, a velha ca-
,pel!a); ao sul com a freguezia de Nossa Senho·ra do P orto 
da Folha; o Jogar Barra do rio Lunga (5 lego as da séde), 
lagôa do Jacar-é (5) Mardtção; Gallinhas (9) e Lageiro 
·das Guaribas (10); ao nascente com a freguezia de Anadia 
no riacho do Lun.ga, e isto na ·nascença deste com a sua 
affluencia no .rio Cururipe (5 legoas da séde); com Que-
brangulo (aotual Vi·ctoria) nos sítios Engano·so, Serro·te e 
!.ages de Ago-stinho Cnelho da Silva; e finalm ente ao poen-
te ·COm Sant'Anna de Ipanema e Aguas Bellas (Pernam-
buco) nos J.ogares Fazenda do Retiro do finado comman_ 
clante João José de Araujo Cavalcanti e serra dos Cavallos. 

P er·nambuco não deseja para os SeU!s· mun.ici>pios li-
:mitrophes .outras divisas senão essas mesmas que o pro-
fessor Thomaz Esp'indola a·ssignala. 

Aliás, e para isso p edimns a atte.nção devida, são os 
mesmissimos limit es assignaladns no Mavpa que juntamos 
do engenheir-o Coelho- Brandão. 

Alagôas possue, é certo, um territori.o .com o nome de 
Aguas Bellas, mas este fica no seu litoral, á margem di -
reita do .rio Maguaba, apertado entre a serra e o mar. 

Esse sim, é seu. 

YICTORIA, BOM . CONSELHO E CORRENTES 

Victoria ou Quebrangulo é outro município ala.goano 
confinando com Bom Conselho e Correntes, pernambucanos. 

Ainda quando ·do lado de Pernambuco. esses limites 
não estivessem ,fix&dos ·estariam a·ssignalados nos limH:e3 
dadns pela lei alagoana ao territorio ·confinante. 

Eis o que diz a lei n. 301, de 13 de junho de 185ô, 
sanccionada pelo presidente Calheiros de Mello: 
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Art. 1. o - Fica desmembrada da fr eguezia de 
Assembléa e erecta em Matriz a capellà de Bom 
J·esus, da ·povoaçãü de Quehrangulo . 

Art. 2. o - A nova fregu ezia será denominada do 
Senhor Bom Je•s.us e seus limites são: na povoação de 
.São Lourenço desde a di visão das propriedades .cJe 
Lourenço Ferreira d e Mello .Sicupira e Antonio de Sou-
za Barbosa até áJ Cruz de São Miguel a encontrar com 
a .~ fronteiras de Papacaça, província de Pe.rnambuco; 
do marco que divide as duas propriedades r eferidas 
rumo direito até o alto ela rua Nova, servindo este 
nrr ayal de rua Nova, de limi-te entre a nova fregue-
zia e o termo da d·e Anadia, seguindo dahi os mes-
mos limites até enco.ntra.r os antigos limites de Pal-
meira. Do marco de divisão dos subditos proprieta_ 
rios Sicupira e Barbosa seguirá pel·o lado do norte 
até encontrar a pro•pri edacle do finado João Evange-
lista s·eguindo por esta em busca da ser r a elas Guar i-
bas até o rio Ca~ambas .e p o.r este á barra do Caçam-
binha·s; dahi pe+a estrada · da Matta Limpa até os li-
mites desta proyincia (Alagôas) ·com a de Pernam-
,buco, no districto de Correntes". 

. \ Ora, -todos esses limi tes expressos na propria le1 ala-
goana estão positivados n OJs Ma•ppas qUJe juntamos princi -
palmente no elo dr. Coelho Brandão, unica a clá_los tão pre-
cis-os e nos pro·prios t 13rmos le.gaes. I 

Para ult-rapassar esses limites seri a ~reciso primeiro 
annullar e·ssas leis. E nem o poderi a fazer hod e ~ proprio 
Po der Legislativo alagoano, sem ferir os ireitos' territo-
riaes de Pernambuco. \ , 

--0-- \ 
\ 

Deixamos de fallar na s demais zonas limitwphes de 
•Canhotinho, Quipapá, Palmares ·e Bar·r-ei.ros, porque já fo-
!ram exclu ídas do territorio disputado por Alagôas a Per-
nambuco . 

Poà1amos, po·r.tanto, fi car ahi, pois não vão além as 
. " reivindicações " oonstantes do "Diario Official" de Ala-
.gôas. de 23 de junho pe 1920, e do r e•latorio publicado no 
" Diario Official ", . de 6 de novembro de 1919, onde 
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~e falia a•penas em "tre·chos" d·e Matta Grande, San·t' Anna 
do Ipanema, Palmeira e Victoria, sobre os quaes teria de 
fallar o arbitro. 

Ha, ·entretanto, observações elucidativas que só po-
dem ser uteis á questão, como as .que se referem aos Map-
pas e ás leis. 

OS MAPPAS 

No "Ma•ppa Corogra•phico do Es•tado de Alagôas", le-
vantad·o pela Commis•são de Pro·paganda de Immigração e 
Colonização, em 1·893, por ordem do governador de Ala_ 
gôas, o coronel Gabino Bezouro, p residente da mesma 
<..:ommissã.o, e que o ass·igna, (doc. junto) mappa, unico dos 
que conhecemos, onde existe, entre o territorio pernam-
bu,cano e o de Alagôas, uma par.te com o lettr eiro "Ter-
reno litigioso" - essa parte comprehende os municipios 
de Correntes, Bom Con·selho, e Aguas Bellas pela villa de 
Genipapo. 

Ainda estamos por saber porque cargas d'agua os li-
mi tes de Alagôas com Per.nambuco são, nesse Mappa, 
eonstituido.s por uma linha recta desde o Tio Canhoto. no 
ponto que p ensamos ser Serra Grande, até a villa do Gani-
papo, passando por cima de serras, montes e rios, cúmo se 
estes I'ão constituíssem obstaculos naturaes, ou como se, 
para determinar limites, bastasse um lapis e uma regua, 
sem nenhuma consideração aos accldentes geogra·phicos . 
Essa linha recta passada sobre o territorio pernambucano 
como linha divisaria, revogaria as leis alagoanas que ci -
tamos anteriormente, dando limites ao& municípios de 
Alagôas. 

E sse Mappa, não obstante os erros dessa naturez:J., 
traz nma indicação verrladeira quando assignala para li-
mites de Pernambuco e AJ.agôas os rios Taquara e Secco 
até a confluencia deste no rio Canhoto e não as serras dos 
Pilões, Azeitona e Capiana, até onde, presentemente, se 
estão estendendo os domínios alagoanos com prejuízo do 
territnrio ·pernambucano. 

Esse territorio que vae d·os rios Secco e Giboia, a ser-
ra Capiana é per-nambucano, e Alagôas o está occupando 
indevidamente. Aliás nesse ponto, o Ma·ppa de Gabino Be_ 
zouro está de perfeito a·cc-orclo com o.s de Mornay e de 
Coelho Brandão. 
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Do mesmo modo a villa de Marianna, no Buique, e 
que, nos Mappas, está em territori-o contestado, no de Ga-
lJino Bezouro está em pleno tenitorio pernambucano, in-
con testado. 

Paliaremos daqui ha pouco na villa de Marianna. 
A Cartographia é a•inda um ti)Stemunho in di.spensa-

vel em se tratando de litígios territoriaes . 
O '·Mappa da Capita·nia de Ala.gôas", de José da Silva 

Pinto, mandado faz er ·em 1820, p elo coronel Francisco 
Manoel Martins Ramos, commandante de Penedo (Bibliü-
theca Nacional) dá estes limites entre Alagôa·s e P·ernam-
buco: - Rio Persinunga, rio Ta•qua·ra, serra do Capim, 
passando pelo sul de Agua Vermelha, ·onde ha um marco 
úe divi são; desce até o riacho de Inhumas, por ahi numa 
curva até o Poço dos Veados, Cruz das Almas de S. Mi-
guel, Salgado, serra dos Ca·vallos, São Francisco, Cabaças, 
·Cachoeira, até o rio Moxotó. 

O Mappa de Niemeyer (Bibl. Nac.) de 1843, assigna-
la_os assim: Peqinunga, Taquara, nascente do riacho Ca-
nhoto que desagua no 1 Madalm', lagôa Antonio Martins, sul 
da serra Communaty (erro que parece transcripto da in-
fo rmação geral) fóz qo Genipapo (e não villa d·o Genipa-
po); serra do Poço, dr Matta Grande; Moxotó. 

Essa serra do Communaty, Es·pindola n·em a· cita, na 
sua Geographia, quando se refere as· serras e montanha s 
de Alagôas . Nem poqeria .citar, porque p ertence a Per-
nambuco, conforme os limites estabelecidos pa·ra Gara-
ühuns, na Carta· Regia , de 23 de dezembr·o de 1813. 

E' uma omissão eloquente. 
O testemunho de Thomaz Espindola é, porém, ainda 

mais precioso quando na terceira parte da sua Geographia 
alaogoana, fa.Jlando das tribus de indios que habitavam os 
ser tõe5 a·ssim se expr~ssa, á pa.g. 258: 

"Os Mari·quitos", cu1as mulheres eram bem fei-
tas e elegantes, pertenciam á raça dos "Tapuia:s" 

qu e habitavam en tre o Moxotó e o Paje11'; os· "Chu'-
cu'ru's " em ·Palmeira; e os "Carrupolós", "nas pro-
ximidades da se;rra do Communaty e na mesma ser-
r a na província de Pernambuco". 

O M.appa de Morpay (Bibl. Na c . de 1862), mandado 
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levantar peJ.n presidente de Alagôas, Souza Carvalho, diz: 
"Persinunga, Taquara, Serra do Capim, connuencia do 
Riachão e ri'o da Arrúa, Limoe·iro, serra do Oavalleiro, lá-
gôa de Antonio Martins, Pedra da Bolla, Macacos, Cachoei-
ra, Matta Grande, Moxotó . 

A nova ediçã·o de 1874, do mesmo Mappa, mandada 
fazer pela Repartição das Obra:s Publicas, para <:orrigir 
senões da anterior, assim se expressa: "Persinunga, Ta_ 
quara, se·r.ra do Ca,pim, Inhumas, Poço do-s Veados, Serra 
do Cavalleiro, Salgado, ·serra dos Cavallos, Pedra da Bol-
ja, Maca·cos, Cabaças, Cacho-eira, Matta Grande e Moxotó. 

O "Mappa do Estado de Alagôa:s", da Inspectoria das 
Se·cca,s, do Mini.setrio da Vi,açãn, de 1.8r17: - "Peninunga, 
João Mula·to, JacuhY'pe, Taquara, sena dos Pilões, serra 
do Caruru', rio da Risada, rio Balsamo, Salgardo, Serra 
Branca. ·serra dos Meninos, Olho d'Agua, Negras, Exu' Ma-
nary, Moxotó. 

Esse mappa já é mais insuspeito e mais minucioso. 
O "Mappa de Pernambuco", de 1915, do engh. 0 Roberto 

Miller, sob a direcção de Guilherme Lane, dá estes limites: 
"Persinunga, Ja·cuhype, Twquara, serra do Caruru', serra 
dos Cabo.ges, rio Sa,lgado, serra Branca, serra dos Meninos, 
Tapera, Olho d'Agua, Negras, Exu', rio Manary (Garoá) , 
Moxotó. 

Como .se vê, ·embora variando as denominações, a 
linha geral dos limites é a mesma. Não ha um só destes 
Mappas mesmo o Alagoano, assignalando as actuaes pre-
tenções que fazem objecto deste trabalho. 

A VILLA DE MARIANA 

Nd "Diario Official de Alagôas", de 23 de junho de 
1920, consta uma pubüeação de caracter igualmente offi-
cial, .onde as demais questões de limites, suscitadas por Ala-
gôas, são quasi postas de lad·o, para se reivindicar unica-
mente o territorio onde está a villa pernambucana de Ma-
riana, pertencente a Bui,que. 

Ahi se refugiaram as reivindicações alago a nas. 
Aliás bastaria lêr as Mensagens dos governadores e entre 

estas a do governador Euclydes. Vieira Malta, ele 1901, exis-
tente na BibHotheca Nacional, para s eficar sabendo que to-
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àa·s as reclamações alagoanas se referem unicamente a inva_ 
sões de ·autoridades de Pernambuco, em dois po·ntos: ao 
norte, do territo-rio de Maft:ta Grande, nas povoações de 
Exu' e Espírito-Santo, ambas a'lagoanas, e em Mariana, que 
Alagôas considera seu e Pernambuco tambem. 

O outro ponto, ou antes os qemais atrictos entre au-
toridades eram nos limites de Bom Conselho e Palm eira, 
atrictos que ha muito.s annos não se r ep.roduzem. 

Fóra destes dois pontos nada "reivindicam" -as Men-
sagens dos governadores e as reclamações alagoa.nas . 

Assim quasi que se p oderiam circumscrever as ques-
•tões de limites entre os dois Estados a esses dois ponto·s. 

Com relação á zona Bom Conselho-Palmeira, j á nos 
r efer imos largam ente a ella mostrando como os limites es-
tão b em fixad os entre ambos. 

-Resta o outro ponto r 81ferente á Mariana. 
Já vimo.s como nem a ella se r efere a Geographi a 

Alagoana de Espindola, qu e é um documento precioso nes-
ta questão, pelo seu caracter de insuspeição e autoridade. 

Ess•a pretenção de Alagôas á villa de Mariana come_ 
çou a appareceT como se vê do proprio "Diario Official 
de Alagôas", de 20 de junho, do anno de 1877, para cá 
a proposito de uma suppos1:a invasão da autoridade pér-
narnbucaJDa no territorio de Matta Grande. ' 

Em favor dessa pretenção alludem os advogados de 
AJa.gôas a uma docume11tação exuberante, de cerca de trin-
ta documentos enumerados, cuja vist~ ao primeiro relan-
·CQ pNr·ro_duz r ehalmente c~r. ta idmpressãot. ' \ _ . 

ao con ecemos esses ocumen os; na o os v1mos. 
lVlas não contestamos tambem a sua vera·cidade. Ell es exis-
tem certamente . Ap enas não provam nada daquillo que se 
p retende da outra parte . Isto é, mostram unicam~nt e que, 
Pão só Pernambuc-o, cqmo Alagôas, se queixam de que o 
mesmo territorio , ora é invadido por autoridades alagoa-
nas, ora p or autoridade ' pernambucanas . 

Dahi, a necessidad e de dema•r·ca-lo, no que já convie-
I·am o:> dois Estados, por proposta aliás, do governador d·~ 

Pernambuco, em 28 de fevereiro de 1901, p roposta acceiia 
velo de Alagôas, em 28 de março do mesmo anno, como 
t ndo se verifica da Me1pagem deste ultimo, de 15 ele abril 
d'o mesmo ann·o, pag. 12. (Bi·bJ. Na•c.) 
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Assim, como se vê da propria emenda nesses docu-
mentos apresentados pela parte alagoana, os de ns. 7, .11, 
12, 13, 14 e 16, provariam que as arutoridades alagoanas 
são que invadem o territorio p ernambucano. 

Os de num eras 1, 2, 10, 19, 23, 25 e 26 mostram que a 
invasão seria da parte pernambucana. 

· Os de numeras 3, 4 5, 17, 18, 20, 21, 22 e 24 indicam 
a ii ecessidade de demat:car o territorio e as providencias 
l"o'ma·das nesse sentido. 

O de numer-o 8 indica um "modus vivendi", entre os 
dois E~tados, recommendando_se ás autoridades que se 
abstenham de hosti'lidades . 

O documento, ou antes, o testemunho ecclesiastico e 
o judicia·rio tem pouca importancia. No espiritual essa 
confusão de fronteiras é commum. 

Juntamos mesmo, como tambem a par te contrlllria, 
segundo consta da relação a que nos vimos referindo 
uma carta particular onde se poderão lêr atravez as de~ 
ficiencias do estilo, as razões da confusã-o ecclesiastica 
existente, razões mais de s·wchristia do que políticas. 

No judiciario a dep end encia do julgado não tira au-
ton·omia, nem dá domínio. 

Até bem p ouco Cea·rá, Rio Grand e do Norte e Para-
hyba, depend iam de P ern ambuco, como Sergipe da Bahia, 
e como Minas, Paraná, Goyaz, Matto Grosso e Rio Grande, 
dependiam da Côrte, sem que por isso p erdessem a sua 
in dependencia civil e administrativa. 

Assim esses documentos poderiam, quandü muito, pro-
var a necessidade da demarcaç,ã.o do territorio, sem por 
isso attribuir o domínio a Alagôas. 

E' ce·rto que alguns :Mappas, como o proprio Mappa 
da Pernambuco, assignalam a villa de Mariana em terreno 
litigioso, mas até agora n enhum documento, nenhum ti-
tulo legal foi publicado, ou apresentado pela parte alagoa-
na, tornando indiscutível o seu direito áquelle territorio. 

Tudo são cónj ecturas. 
E' realmente admiravel que, nem nas leis alagoana.>, 

n em no·s actos da administração relativos á rendà, á pro-
c] ucção. a escolas, a estradas, á propría população escra-
va daquella epoca, a collectorias, a agenciaiS do ·correio. 
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como na·s proprias Geographias Alagoanas, ,figur e o nome 
d•a povoação de Maria:na. 

Ao contrario, o que se sabe, é que alli se exerce a ad_ 
ministração pernambucana, com o seu fisco, com a sua 
policia, com as suas escolas . 

Fica nas extremas de Buique, pertencente originaria-
mente a Garanhuns e de·sse desagregado pela lei peTnam-
bucana, n. 337, de 12 de mai-o de 1854, no planalto com-
prehendido entre as serras do Exu', Serrinha e Pedra Pin-
tada. 

Pleno terreno p ernambuca.n.o. 

--0--

AS LEIS ALAGOANAS 

Nenhum titulo legal poderia fixar melhor a li nha di-
viso.ria entr e Pernambuco e Alagô·as, nenhum po·deria com 
mai.s vantagem se·r invocado por P ernambuco do que as 
proprias leis alagoanas. 

A lei é lei. 1 

E' em virtude de uma lei, pois tanto valiam os Al-
vanás e as Ca.r ta:s Re.gtas, ·que Alagôas existe. 

O titulo legal da sua individualidade geographi·ca, ou 
da sua autonomia, é o Alvat'á de 16 de setembro de 1~}7. 

Entretanto, quando PeTeira da Costa s·e referia áquel-
las leis, os representa11tes alagoanos replicavam no seu já 
citado "Memori·al", ·puplicad'O no "Diario Offidal", de Ma-
ceió, de 23 de maio 9e 1920 (doc. junto): 

"Os a.ctos legislativo·s de nossas AssembJ.éas 
provinciaes, r elativos á creação dessas circumscrL 
pções, referem-se sempre aos - "limites com Per-
nambuco" - por ·conseguinte aos limites fixados nos 
actos legaes, sem rec-onhecer a p roced encia dos ac-
tos legislativos irritas e nullos das Assembl'éas de 
PeTna.mbuco" . 

Ha ahi um equivoco lamentavel. Não foram as As-
semblé&s de PernambjlOO que deram limite.s aos munici-
r>ios atagoa.nos fronteiros . 

Foi a Assemblléa alagoana. Foram as leis alagoanas. 
E nem estas se refere;m de um modo vago aos - limites 
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ccom Perna:mbuc·o - mas especlficadamente, divisa por 
tlivisa, muitas vezes. 

Não se annullam leis com palavras. 
A's Assemb1éas Provinciaes competia, pelo art. 10 do 

Acto Addicional, de 12 de agosto de 1834, legislar: 

·1) s·obre a divisão civil, judiciaria e ecclesias-
tica d•a•s respe•ctivas províncias; 

4) Mbre . a policia e economia dos municípios, 
precedendo pr•<}postas das Camara•s. 

Assim, de acco:rdo oom as leis, com a .geograpb.ia, com 
a histori,a, com .as tradições, c-om os actos o-fficiaes, com 
as lições dos professores mais r es•peitados e insuspeitos aos 
alagoanos, os limites de Pernambuoo com Alagôas, a par-
tir do interior, para o oceano, sao, sem sombra de duv ida, 
precis·amente, os que estão assignala·dos, minuci osamente, 
na oarta levantada "in loco ", ha tres annos, p elo engenhei-
ro Coelho Brandão, que juntamos, a mais completa que 
·existe, unica, no genero, p ela s ua minucia: 

- Fóz do Moxotó, e por este rio até a bar·ra do Ma_ 
·nary seu aff1uente, em seguida p elas quebradas das ser-
ras do Para:fuso e do Meio; pelos sitias do Salgado .e Pedra 
Pintada; serra da Pedra Pinta da, D. J osepha, Serrinha, 
Exu', Negl"as, nas nascentes do Capiá; dahi por uma recta 
até a bar.ra do Riacho Tapera, no r io Ipan ema; em segui-
da por uma linha sinuosa passando pel,as serra·s Nova, Ca-
racol, dos Meninos, e da Ra·posa; pela barra da Ribeira do 
GenÍ'papo; sitios de J. Beltrão; Kagado; Fazenda do Re-
tiro, do commandante João José de Aratl(jo Cavalcanti ; 
serras do Retiro, e dos Cavallos . (E não lagôa dos Cava l-
los, como está no Mappa de Gabino Bisouro. Não existe 
lagôa dos Cavallos. A equivoco virá talvez de tr es peque-
ninas lagôrus insi.gnificantes ·que existem em cima da ser-
ra); sitio do Raymundo, em cima des•ta serra e dahi pelas 
fazendas P.oço e Santo Ant.onio, no riacho Traipu'; sítios 
Lagôa, Queimadas, Salgado, Serrote do Vento, Bom Con-
selho, Riacho dos Porcos ; serras do Amargo.so e Encanta_ 
do; desse ponttO, descendo pelo riacho Encantado, que 
dahi nasce, e passando pelos sítios Barra Nova e Pacheco; 
em seguida pelo ria·cho Halsamo, até a barra do A:rabary, 
e Lages, de Agostinho Coelho da Silveira, de onde sobe 
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·pelo Arabary, até o sitio Ubaca: dahi pelos sitios Trapiá e 
Lagôa do Genipa·po, na estrad•a de Victoria a Bom Conse-
lho. Dahi, proseguindo da dir ecção da Cruz de São Miguel, 
no Rio Parahyba, subindo depois o riacho Piauhy até a 
Lagôa Piauhy sobre a· serra d·o Cavalleko, ahi chamada 
Pepery, continuando a seguir até alcançar as nascentes do 
Mundahu' _Mirim e por este, até o engenho Fortaleza; da<hi, 
pelo espigão quo .separa o Mundahy-Mirim do Mundahu', 
vae até a barra de Caruru', subindo por este até o enge-
nho Caruruzinho , de Antoni.o Guedes., onde passa por entre 
a casa d mo-rada e o engenho; dahi por um cordão de 
serras, passando nos engenhos Moysés, José de Andrade, 
se rra da Munguba, e riachos Inhumas e Areia•s; serra e 
sitio do Canivete; riacho da Giboia, serra Pilões onde nas-
ce o Taquara, .rio Jacuhype, a·té a barra de seu affluente 
João Mulato, no engenho Santa Cruz, e por ahi subindo em 
demanda dos engenhos P eriquito, Pr-omissão, São Francis-
co, Manhoso, Duas Barras, e sítios de Bemfica, onde nasce 
o Persinunga, rio 1Pc.rs

1
inunga e oceano Atlantico. 

--o--

Não ha n e ces sida~e de alludir, ou enumerar os acto·s 
àe ·administração exer pidos sem solução de continuidàde 
P.elo governo de Perna•jllbuco, sobre os territorios disputa-
dos, por Alagôas, sem o menor pretesto conhecido, a não 
ser oo.m referencia á ~a·riana. I 

Emquanto, desde f 835, em que se , installou a Assem-
b~éa Alagoana não ha da pa-rte de Alagôas e sobre esses 
territorio·s dis:putados um só acto sobre os 1demais ter.r ito-
rios, por onde se infira mesmo um protesto ~i·quer. 

I 

Ao contrario, nas relações officiaes, nas pr·oprias re-
cl-amações, como vimo~ r elativamente ao officio do presi_ 
dente José Bento, os f~ ltrictos , ou ·con.flicto:s administrati-
vos porventura suscitap.os, entre as autoridades confinan-
tes, .são sempre um njotivo para assigna:la<r que a linha 
úivisoria estava e está h em fixada, irrevogavelmente fixada. 

Não mos·trámos o~tra co usa neste tra·balho. 

Rio de Janeiro - julho - 1920. 

(A.) J. Gonçalves Maia. 
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Acompanham: 

-Um Mappa de Ala·gôas, de .1893, da Commi·ssão de 
Immig.ração, presidida peio governador Ga:bino Besouro. 

-Um Mappa de Pernambuco, de Guilherme Lane. 
1815. 

-Um Mappa de Alagôas, de Guilherme Lane, chefe 
da Comm issão das Obras Contra as Scccas. 1917. 

-Um Mappa de toda a zona. lirni.trophe de Pernam-
buco oom Alagôas, levantado "in loco", pelo engenheiro 
Co elho Brandão, ch efe de Dis tricto do Telegrapho Nacio-
nal, em 1918. 

-Um folheto, de PeTeira da Costa - Em prol da inte-
gridade de P ernambuco. - (A segunda parte é relat-iva a 
Ala.gôas) . 

-Uma carta particular, em originaL 
----Revista do Instituto Archeologico Pernambucano . 

Vol. XXI. 1919. 
- "Diario Of.ficial", do Es-tado de Alagôas, de 22 de 

maio de 1920. 
-"Diario Official", da Republica, de 6 de novemhro 

de 1919. 
- "Diario Official de Alagôas", de 20 de junho de 

1920. 
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