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AO LEITOR

A leitnra dos joruaes publicados no Pará e Amazo
nas desde cedo tempo, não póde deixar de impres
sionar o leitôr que conhecer o caracter tão pacifieo e
mesmo soífredor da população das duas provincías,
quanto difficiL de acalmar em seus ressentimentos
quando uma vez convencida de que é mcnospresada
ou mesmo ferida em seus nu resses e direitos.

Os jornaes tão extremados, dos differentes credos
políticos que dividem aquellas provincias, em tudo
adversos uns aos outros, encontram-se accordes em
11m campo, e infelizmente esse, é o do ressentimento
pela fórma porque ambas são tratadas de ha muito
pelo gOYCl'110 central do Brazil.

Não ha um jornal, conservador ou liberal, livre
pensador ou clerical, que não traga um elemento
mais, em cada um de seus numeros, para a propa
ganda de uma reacção contra o predomínio das pro
vincias do Sul, a qual, pelo que tenho lido começa ,\
merecer a attenção do governo.

A maneira pouco benévola, direi mesmo, aggres
siva, porque foi tratada a pOpl ação Puraeuso por um
presidente do Conselhe de ministros, a quem a longa
pracuca parlamentar não pondo aluda acostumar :'t de
licarlesn da phrase. qnnnrlo no Senado se Iratnn do



:lIlgment.o da deputação, e alguns artigos menos re
Ilectidos publicados nos jornaes do Snl, tudo tem con
corrido para fazer crer á população do extremo norte
do lmperio, que o governo, e mesmo alguns repre
sentantes das províncias meridionaes olham a popu
lação umazonica como composta de parias da socie
dade brazileiru só utilisavel para produzir remia.

D'nqui resultou uma propaganda systematica que
snccCSSi":lfllcllte tem adquirido mais força s, e que hoje
apresenta esta questão sob uma face que me parece
perigosa e inconveniente para o Brazil , c é ella: se
haverá ou não vantagem para as populações amazo
nicas em viverem de seus pr óprios recursos, separa
das do resto do Império; e se bem que n'este campo
hajam alguns dissidentes, é minha persuasão, que não
sendo as duas províncias tratadas por fôrma differente
rl'aquella de que até hoj e se tem usado, attendcudo-se
ús suas justas queixas, esta idéia sorrirá a muitos,
favorecendo-a o natural amor ao torrão natal, ou mes
mo um orgulho até certo ponto desculpável pela rí
quesn e prosperidade das duas provincias; e então
este e tado de cousas se poderá tornar perigoso, co
mo sempre são as desuniões entre as partes de uma
mesma nacionalidade, e ainda mais se tornará se um
incidente qualquer inesperado pcrmittir ás nmhi çóes
índivirluaes o manifestarem-se com detrimento da
grandeza e integridade do Império.

Eis os motivos porque reconhecendo a justiça das
queixas formuladas pela opinião publica nas duas pro
vindas, os perigos que de um tal estado de cousàs
podem resultar , e ao mesmo tempo a ígnorancla em
qne o governo do Itio, c o sul do Impcrio, estam em
rnlaçâo ao extremo norte do mesmo. cujo adianta-



menta e progresso é alli mal conhecido e peior ava
liado, resolvi aproveitar algumas horas de ocio com
pendinndo n'este modesto e despretencioso folheto
as queixas e as aspira\õcs das pruvincias, uprescn
tando-as de um modo mais sensível e dur ável do
tine em artigos dispersos de jornal, antecedendo-a essa
enumeração, ligeiras considerações sobre °valor COIll

mercial c político d'cssu iuuneusu porção l10 Imperiu
tão desconhecida quanto olvidada, concluindo pela de
monstração da necessidade que ha para a consolida
ção do Imperio, e rupido doscnvolvimeuío das pro
vindas, (o (file constituirá a sua força), de nm syste
ma que de mais iniciativa e liberdade a estas, modifi
cando a demasiada centralisação, ora existente.

De muita utilidade me foram para este folheto os
dados e artigos publicados os dlílorentes jornaes das
duas províncias bem como algumas obras modernas
sobre ellas publicadas por differentes viajantes, e pa
ra a sua ultima parte nma obra recentemente publica
da em Hespunha sobre Iónnas de governo.

I~ possível que neste opusculo se encontrem erros,
mas serão elles devidos não a intenção minha, ma"
sim, ou a dados inexactos em que me possa ter ba
seado, ou a uma dcducção pouco Iogica da minha
parte; O que posso porém assegurar é que, acima de
tudo, o (IUO me guiou foi o interesse que tómo por
todos os ussumptos que rcspeitão Ú região em que
nasci, C o desejo de que u Brazil continue a existir e
crescer unido, hnseando a sua integridade no respei
tu aos direitos de todas as províncias, e na felicidade
(relias.

Barüo de J1/.



A AMAZONIA

CAPITULO I

.l. AIDa zonla - Nua I IDp orCancla

As duas províncias de que trato, isto é, o Pará e
Amazonas, tão dignas de interesse não só pela sua po
sição relativamente ás outras províncias do Império, co
mo ás differentes e numerosas nações com que são con
fin antes, não o são menos pela espantosa extensão de
:;OI1S territ órios. A região arnazonica ou Amazonia,
como modernamente lhe têm chamado alguns, refe
rindo-se aos territorios reunidos de ambas as proviu
cias , apresentam uma arca de 2.954:722 kilometros
quadrados, ou cinco e meia vezes a area da França,
seis e meia a fia Ilespnnhn, dez vezes a da Italia, e
trinta e seis vezes a de Portugal.



o Amazonas, o grande rio, a grande riqueza da
quellas extensas províncias, e que lhe é garantia de
grandesa no futuro, constitue com seus utllueutes a
maior das quatro grandes bacias fluviaes do Brazil.
Estende-se este uiaguiííco caudal dentro do território
Brazileiro na extensão de 3283 kilometros, e a sua
superflcie é avaliada em cerca de 2!~:400 kilometros
quadrados, sendo a variação do nivel de suas aguas
nas épocas de enchente, de 1G metros sobre o nivel
ordinario; tão violenta e poderosa é a sua corrente
que nas épocas de m áxima força de vasante, penetra
ella no mar formando COIII suas aguas uma larga fita
amarellada no meio verde das aguas salgadas, até
500 milhas de distancia das costas.

Não é porém limitado o curso do Amazonas nave
gavel a grandes navios, á fronteira Brazileira, ainda
além d'ella elle é francamente navegavel p r espaço
de 1980 kilometros,

Este imrnenso rio é for ado no tcrritorio Peruano
pelas duas artérias fluviaes do Ucayali c Maraiion,
este tem a sua origem na lagóa Lauricochn e innume
ros outros rios lhe darn o tributo das suas aguas,
sendo d'elles os principaes o Pastaza, o ~IOI'ona e o
Santhiago que vóm da repuhlica do Equador, e o
Huallaga. O Ucayali que lem a sua origem no depar
tamento de CIIZGO, recebe também não menos cousi
dera -eis e innurncros aíllueutcs, como são: o Tumbo,
Pachitca, Pango e Pisqui; a cinco milhas de distancia
de Nauta é que reunindo-se os dois grandes rios for
mam esse mar de agnn doce :J que se chama Amazo
nas, e ainda antes de chegar á fronteira Brazileira re
cebe importantes tributuríos sendo o maior d'elles o
Napo.

Se aqui fizesse UIII estudo ou descrip ção geogra
phica da região Amazonicà, seria a occasião de dis
cutir qual é a verdadeira origem do rio Amazonas, se
o Ucayali ou como sustentam Ilaymundi e Paz Soldan,
o Marníion; a meu ver é esta opinião erronea, pois
que ao passo que o Maraiion tem menor extensão,
traz menor volume de aguas, e não póde ser narega-
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do em todo ° :UlIlO, o Ucayali trazendo maior massa
de agua, póde ser navegado por barcos de 500 a 600
toneladas como o vapor Moroua até uma maior dis
tancia, e isto em todas as épocas do anuo, o que se
acha comprovado pelo Diario das duas expedições fei
tas pelo tenente Itaygada; não sendo porém meu pro
posito fazer aqui u1IIa dissertação geographica, deixo
a outros o descutir esta questão.

Do que [era dito vemos já, que o grande rio põe o
territorio Brazileiro em communicação fluvial com as
rcpublícas do Equador c Perú, mas além dos dois rios
a que deve a sua origem tem o Amazonas corno af
fluentes principaes no territorio do Brazil os grandes
rios Xingú, Tapajoz, Madeira, Purús, Coary, I'cífó,
Juruá, Jutahy, Javary, lia margem direita: Jary, Parti,
Trombetas, Nhamundá, Urubu, Negro, Japurá c Içá
na margem esquerda, além de muitos outros.

Qualquer d'estes rios é superior em extensão e em
volume de aguas, á maio' parte senão a todos os
grandes rios da Europa, como o Danuhio, Itheno, Vol
ga, e põem cm communicação a Amazonía não só com
diversas províncias tio Importo como tamhem com a
Bolivia, Nova Granada, Vcnezuella e Equador, e mais
ou menos directamente COIll as Guvauas Hollnndeza,
Ingleza c Francezu. •

A aberturn do Amazonas cmJ SU7, graças ao rui
nislerio que então governava; e á franca iniciativa
que em 1862 tomara neste assumpto o sr. Sinihú,
marca uma época notavel na hístoria d'cstes poros,
a . im como a marc:'lra a crcação da Companhia de
navegação e comrnercio do Amazonas, fazendo sulcar
as aguas d'uquelle 01111'0 mar mcditerraneo pelo pri
meiro barco a vapor, Póde calcular-se a exteução que
tem tomado o commercio Amazouico pelo numero do
vapores que hoje cortam aquellas aguas, ali seja com
a bandeira Brazileira, ou com a das nações riheiri
Ilhas, ou com a das Ilações da velha Europa. EmlSiiO
cnnrnva a COlllpallhia do Amazonas b ou G pequenos
vapores, hoje cOII(a clla ~H magniflcus barcos, e além
destcs conta a llareg;ll:ão d'aquelle rio talvez mais

,



100 vapores, dos quaes alguns attíngem a 1800 tonel
ladas. O commercio c a navegação estende-se diária
ment , e não se limita como em 18:)0, ás duas pro
vincias Brazileiras; pela navegação actualmente exis
tente do Amazonas e seus aflluentes, Goyaz e l\latto
Grosso, (no Brazil), metade da Bolivíu, os departa
mentos de Cuzco, Cayamarca e Amazonas (no Perú),
a parte sul de Venezuella a de Este do Equador são
com suas populações tributarias ao rio mar.

Em 1863 dizia o mallogrado escriptor Tavares Bas
tos: «Por agora e durante alguns amlOS não haverá
para todos esses 'rios com excepção do Madeira e Rio
Negra ousra navegação mais do que a de canoas que
actuolmenie se [as.» Era elle um dos que cria no
grande desemolvimento da região Amazonica e o pro
phetisava, não obstante, aquelle lucido espírito não
ousava esperar um crescimento tão rapido como aquel
le que os factos tem apresentado; não são passados
vinte annos e não só os ois rios que elle apontava
como, o Tapajoz, o Tocantins, o Xingú, o Purús, o Içá,
o Japurá, o Acre, o Guamá, o Acará, o M'ojú, e tan
tos outros, são navegados a vapór; cada dia o augmen
to dos productos exige maior numero de navios e mais
repetidas viagens. E todo este desenvolvimento tem a
sua iniciativa no hcneflco coutracto celebrado em 1850
pelo governo geral com o harão de Mau à para a na
vegação do Amazonas e na liberal medida da abertu
ra do Amazonas ao eommercio de todas as nações, a
qual ser á-sempre uma gloria para os ministérios Si
uihú em 18G2 e Zacharias em 18G7 pois com ella re
velaram e facultaram ao commercio do velho mundo,
um mundo inteiramente novo e desconhecido, o da
América central cujo caminho mais facil é o Ama
zonas.

Se o Brazil lucra com este descmol\'imento de na
vegação, não menos lucram as nações limitrophes
especialmente o Pcrú, a Bolívia e Venezuella. O pri
meiro Yê como que transposta a cyclopea barreira
das cordilheiras dos Aneles, pois o transporte de seus
productos, de um ponto qualquer de seus aflluentes
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como °Ucayali ou o Mairo proximo a Serro de Pasco,
grande povoação a dez dias de Lima, pôde ser feito
até os portos da Europa em 25 dias, ao passo que
pelo Pacifico pelo caho de 110m, ou pelo estreito de
Magalhães, além do arriscado da navegação, nunca
poderia ser feito em menos de 50 dias. e pelo estreito
de Panamá em 30 a 35 dias com varias transbordos .

Para a Bolívia a navegação accelerada pelo Amazo
nas é de não menor ímportancia. Os generos remcuí
dos dos portos do Paciíico as povoações centraes da
Bolívia chegam por tal maneira sobrecarregados de
despesas de transporte que attingem preços fabulo
sos; assim Gibbon diz, que uma tonellada de carga
transportada de Cobija, seu unico porto, até Sucre ca
pital da república, custa só de fretes 5006000 réis;
póde calcular-se que os 4/5do preço dos objectos re
presentam o custo do transporte. Ora a navegação pe
lo Amazonas reduzindo-lhe as despezas de transporte
a 1/5, deixa facilmente vér qual a importancia d'este
assumpto para a republica Boliviana.

A importancia é tal que uma estrada férrea está co
meçada para salvar a parte encachoeirada do rio Ma
deira, e como será este um dos assumptos em que
mais de uma vez terei de tocar no que hei de dizer
sobre relações entre o sul e norte do Brazil, seja'-me
licito só expor aqui brevemente em que consiste esta
via Ierrea, deixando o estado em que ella se acha e
o flue tem feito o governo geral do Brazil a tal res
peito para adiante.

A questão de nossas commnnicações fáceis com a
Bolívia pelo Amazonas e seus tributários é da mais
importantes para o Imp ério, pois que ligada a ella es
tá a de facilitar as communicações ainda tão diíficeis
com a nossa immens província de Malta-Grosso; re
fere-se este assumpto a uma vastíssima região de
enorme riquesa e de cuja exten ão e admiravel fera
cidade faremos uma aproximada idéa dizendo que
além de vastos campos próprios para a indústria p, 
toril produz ella todas as riquezas próprias á zona

(tropical, ao mesmo tempo que os cercaes, alli crcs-
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'em largamente as especiarias e plantas inedicinacs;
quanto à sua grandeza é ella limitada pela parte HOI' 

te da republica Argentina estendendo-se até ao Ama
zonas, ú Cordilheira do Andes e província de Matlo
Grosso e .omprcheudcndo em si a Bolívia.

Até agora a' nossas conunuuicnçõcs com Malto
Crasso são feitas pelo rio da Prata, não obstante des
de o dominio dos Jesuítas se ter tentado penetrar
n'elle pelo Madeira, as cachoeiras porém que cortam
o rio pelo extremo Noroeste de Malto-Gro~so tem obs
tado a este empenho.

Ao meu amigo ex.?" SI'. dr. Coutto de Magalhães
cabe a gloria de ter iniciado a navegação do Araguaya
e ter dado um novo elemento eivilisador que no futu
ro será de grande alcance para a parte occidonlal das
províncias de Goyuz c Malta-Grosso até o Pará: entre 
tanto es e grande commettimento ainda não rcalisava
os desejos e necessidades dos habitantes do territorio
de que me occupo nem com;eguiriamos comelle chamar
a nós a maior parte senão todo o commercio da Boli
via, da qual metade do territorio fica segundo o aílir
ma Maury dentro do valle do Amazonas.

A navegação do rio Madeira tem sido sempre o de
seja dos habitantes do Pará c Amazonas assim como
1105 que habitam grande parte da Bolivia, pois que tres
dos seus departamentos o do Beui, Santa Cruz, e Co
chambambn apesar das difflculdades, tem cada dia
augmeutudo o seu commerciu que a navegação dos va
pores brasileiros até ás cachoeiras de Santo Antonio,
facilita. "

D'este ponto em diante apresenta o rio uma s érie
de cachoeiras em numero de dezesete, o qual segundo
um escripto, publicado no Pará em 1863 é elevado
inexactamehte a desoito, pois q e por um roteiro ine
dito que possuo, escripto par algu ém que por espaço
de nove annos se achou empregado nos trabalhos de
demarcações c estudo topographicos, ordenados por
Portugal sob a direcção de J. J, víctorio da Costa c
Simões, vejo flue o numero real d'estas cachoeiras é
o de dezesete: estas constituem ti verdadeira rlifllcul-
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rlade par:l a navegação do Madeira. A parte do rio
r ujo trnnsito ellas impedem é avaliada em 70 a 7;' lo
guas; a construcção de uma estrada férrea que fizes
se faci lmente transpor esta distancia que na navega
~ão pelo rio se torna em extremo difllcil e perigosa é
o desiücratuni de todas as povoações d'aquell a região,
além de ser talvez a linha férrea de mais importancia
para o desenvolvimento da região central do Brazil e
para a consolidação da integridade do Imperio que
durante a vida do actual imperante tem tão pouco a
receiar, quanto no futuro deve ser motivo para serias
apprchcnsõcs.

Como para diante terei que Iallar da estrada do Ma
deira e Mamor ó não me estenderei por agora mais
em tal assumpto passando a mostrar qual o dcsenvol
viuiento que tem tido as duas províncias do Pari! e
Amazonas e o estado de fl orescimento em que ambas
se acham: antes porém devo remediar um esqueci
mento que ia tendo, pois ocoupando-me do valor e im
portancia commercial dos principaes rios da região
Amazonica com indesculpavel descuido deixara de fal
lar do grande rio Tocantins, de certo um dos mais
consider áveis não só pelo seu curso e volume de aguas
corno por ser importnnti! imo, como meio de commu
nlcação com outras províncias do Imperio; não tratei
porém d'ell e até agora porque tendo-me occupado do
Amazonas e seus tribut ários, a meu vér e contra a
0I inião de respeitáveis geographos que como tal con
si( eram o rio Tocantins cu penso que é elle quem re
ccbe ngnas do Amazonas; e digo isto porque concor
dando com a opinião do meu comprovinciano dr. Mar
cos Pereira de Salles que considera a bahia de Mara
jó estendendo-se até Melgaço, tendo successivamente
formado as bahias de Oeiras, Paquetá, e Breves, ás
quaes amuem numerosos rios como sejam o Anapú,° Pacajá, o de l\felgaço, e o Pracahnba, Jambuassú,
Canaticú, Japur á, Piri á. Cnpij ó, Bocajatuba on Moca
jalnua e Jacund á, vê-se quc qhasi na terminação da
hahia de Breves o pequeno rio Parauahu, (o proprio
io de Breves como muitos lhe chamam) depois de
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vinte e tantas milhas de curso N.O, dividindo-se nos J
dÓIS rio dos Macacos e Jahurú, vai surgir no Ama- .
zonas, e este rio de Breves e o canal Tajipurú são as
unicas communicações do rio Amazonas com a bahia
de Marajú.

Este canal de Tajipurú, bastante estreito, corre pa
rallelo ao rio dos Macacos e ao Parauahu, e a sua
co m nicação com o rio de Breves é o chamado furo
fio Atur.hi. D'aqui re ulta que a maior parte das águas
a g ande bahía de Marnjú provem não do Amazonas

mas sim dos rios acima enumerados. O Tocantins,
deságua na posição geographica f. o 5:;' lat. S, 327.0

;)4.' IOJlg. depois de receber aguas de rios de gran
de volume como são o l\Iojú, Guamá, Guajará, Ana
pü, etc.

Assim vemos que a grande ilha de Marajó é banha
da na sua costa septentrional pelas águas do Amazo
nas, e na sua costa meridional pelas aguas do Tocan
tins, CJ I eçam!Q a misturc:lrem-se umas com outras
e ois e terem ambas contornado a grande ilha.

leixenws porém esta questão mais pr ópria d'um
tratado de geographia do que do opusculo que escre-
0, e vejamos a grau íe importancia d'este caudal co

mo art éria populosa para commercío d'esta parte
tão interna do llrazil. Uma estrada de ferro e unia li
nha de vapóres consolidaria a IJ.gaçã0 de varias pro-
incias entre si pelas relações commerciaes, pelas de

frequentação de 1II1Scom outros poros, pelas vantage s
que teriam o Pará em ser o emporio que recebesse
do estrangciro e vendesse para o interior do Império
uma enorme massa de generos, mercadorias e art a
ctos: Coyaz, Malta-Grosso, parte dos sertões do Pi
hauhy, Ma anhão e Bahia lucrariam pela vantagem de
receber Otll hre 'idade e baratesa as mercadorias que
a walm te lhes Regam sobrecarregadas de fretes
despeadios s, mandando em troca os seus productos
t)OI' um breve cami ho.

O governo central do Rio de Janeiro, (confesse-se
embora com vergonha nossa,) conhece bem o Brazil
se julgarmos este limitado á Côrte, Rio Grande do Sul.



S. Paulo, Paraná, Santa Catharina, Minas, Bahia, Ser
gipe, Alagoas, Pernambuco e talvez Parahyba, d'ahi
para diante já o Maranhão, Pihauhy, Rio Gl'ande do
1Torte lhe é menos conhecido e se no. referirmo'
ao Auwzonas, Pará, GOY<lZ e Mano-Grosso, (festas
províncias nada sabe, nada conhece; e se d vida hou
vesse sobre esta ignorancia de que o accusamos, el
la seria confirmada pelas originalíssimas asserções
que o recinto do senado ouvio ha poucos mezes de
homens que OCCU- pavam po ições eminentes, as quaes
bem mostraram quão pouco d'elles era conhecida a
estatística e topographia DO norte do Império, assim
como sobre a de l\IaUo-Grosso e Goyaz fóra revelada
por occasião da guerra ao Paragnay, indisculpavel
ignorancia.

Esta região do Tocantins é apenas conhecida do
nosso governo pelos estudos do ex.mo sr, Coulto de
Magathães, :por algum antigo roteiro, ou por algum
discurso que nas Camaras roferem os isolados depu
tados d'aqnellas isoladissimas províncias, Ainda ha
bem pouco foi publicado no Pará pelo Diario do Gran
Pará 'Uma serie de artigos sobre o rio de que [aliamos
e terrenos que elle banha, escríptos com raro bom
senso, nos quaes se discutia a vantagem de desan-
exar da provincia de Goyaz a comarca da Búa Vista,

e annexal-a a uma das provincias do .Iaranhão ou do
Pará, nu de com ella crear uma nova província á qual
pertenceriam as villas situadas uas margens do To
cantins ou que vivem do commercio d'este rio, fican
do assim formada dos municipios de Bôa Vista do To
eaatins, Imperatriz, Carolina, Santa Maria do Ara
guaya, Riachão, Porto-Imperial, Natividade, Conceição,
Palma., lagua~a., presídio de S. João, Martyrio , e
Cbabioha.

Q..u.imto a mim e: Li! QUll,ção de umanova proviuGia
é a umca .r.asoavel, a uaisa que, QfeaodG um nucleo
administliacl.in) c legifilativo, l}qjf) 'n1e esses moraes
e ateziaes ~ achariam J'gados á "alias localidades,
co JmJ. dcle"gado do podar in:u~r.ial vivenflp alli, co
nhecellJlg a neees idades e podendo ullicitar medi-
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das e providencias do ce itro, prometteria um lison
jeiro porvir áqucllas povoa ções.

Nem se diga que quero formar provincias sem
terem o territorio e população conveniente pois que a
extensão d'esta seria de cérca de 300 lcguas em um
sentido s hre mais de 100 em outro, ou aproximada
mente teria ella uma arca de 3000 léguas-quadradas.
A população referente a esta area não póde exacta
mente ser calculada, pois que nunca foi feito recen
seamento n'aquellas paragens, e n'aquellas povoações,
e tem ellas crescido e mesmo algumas novas tem
sido creadas, depois da tentativa feita em 1872 para
um recenseamento; entretanto dos dados que no es
cripta a que alludimos se encontram, calculadas no
minimo as popula ções dos municipios que enumerei,
se vê que seria ella a seguinte:

Nomes dos municípios Numero de hahilantos

Colonia de S. João e seu territorio . . . . . . . . '~:OOO

Municipio da Imperatriz.. . . . . . . . . . . . . . .. 10:000
« « Bôa Vista........ . .. ...... 20:000
« « Carolina.................. '12:000
II cc Santa Maria de Araguaya . . . . 6:000
« « Riachão................... 10:000
« « Porto Imperial. . . . . . . . . . . .. f <Í:OOO
(C (( Natividade................ 8:000
(( (C Conceição................. 10:000
« « Palma.................... 10:000
« « Taguatiuga................ 10:000

11~:000

Com muito menos população começou a provincia
do Amazonas pois nem contava 40:000, e hoje é a ri
quissima província que conhecemos, cuja população
sóbe a cerca de HiO mil almas, e cujos rendimentos
provinciaes tem crescido a ponto de construindo tem
plos, paços provinciaes, pontes e mercados de ferro,
dando começo a um theatro, ter em seus cofres ain
da ha bem panca temqo um .saldo de 600 contos.
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Outros entendem qne a ligação da comarca da Bôa
Vista ao Pará seria mais vantajosa para as popula
ções daquelle rio. Não quero entrar n'esta questão
que é extranha ao fim que tenho em vista, que é mos
trar a importancia da região Amazonica pelos seus
productos, posição geographica e communicaçõcs, e
isto julgo ter conseguido com o que levo dito quan
to ú parte banhada pelo Tocantins que se tornaria
um meio de conunuuicação entre o Pará c seus ma
gnifícos portos de mar e cinco outras provincias cu
jos sertões ou parte delles, li não ser por meio de
communicaçíies accoleradas as quaes se presta grande
parte do Tocantins, Araguaya c seus aflluentes, per
manecerão por muitos annos no estado de atraso mo
rai e material em que se acham.



Riqueza. progrel!l8o Dlaterial e intellcetual
da ADlazonia. Estallo actual.

As duas provincias de que tenho tratado são sem
duvida de entre todas as que compõem o grande impe
rio do Brazil as que mais prorncttedor futuro apre
sentam; a riqueza do sollo, as innumeras vias fluviaes,
a diversidade de seus productos naturaes, o augmen
to rapido de suas cidades e populações, o sempre
crescente numero de vapores e navios que demandam
seus portos são seguros prenuncios que em dois ou
tres decemnios a mazonia será uma digna emula das
primeiras províncias do Imp ério; digoAmazonia porque
as duas proviucias que a compõem embora separadas
por uma divisão política e administrativa, continuam a
ser irmãs pela identidade de caracteres, pela identi
dade de suas vias íluviaes que são a grandeza de am
bas, pelos mesmos productos, porque têm os mes
m mercados consumidores, e porque Man áos e Pará
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centros da grande circulação Amazonica ligados e ali
montados juntos o pela mesma forma, são destinado.
a crescerem on soflrerern juntos. Não póde uma en
grandecer sem que á outra tenha acontecido o mes
mo, e se no pre ente separadas, parece-mo que no fu
turo a união de ambas será a condição para que um
grande império se forme nas desertas regiões do val
lo do Amazonas :10 qual o grande Ilumholdt conhece
dor da grandesa d'esta parte tla América prognosticou
que no futuro seria o centro da civilisação do inundo
americano e talvez do mundo inteiro.

O reino mineral n'estas paragens quasi que posso
dizer que ainda está virgem, pois quo ahundando n'el
las variados productos, ainda neulnun foi assumpto
de uma exploração regular: e comtudo encontram-se
em ahundancía nas duas províncias, não só barros de
variadas cõres e granulações, desde o mais grosseiro
até o Kaolim pr óprio ao fabrico das mais fluas porce
lanas, como conchas de varias qualidades pr óprias
para o Iahrico da cal, abundando em Camor à, no litto
ral até o rio Japerica, e no rio Ayayá em espessos
bancos já cobertos por depósitos sedimentares; os
crystaes apresentam-se perto (los lagos do Tocantins,
o no Rio Branco, o quartz hyalino ou puro ou corado
por diííereutes matérias se encontra facilmente: nesto
mesmo rio se encontra o snlphurcío de antimouio, as
sim como o sulphureto de chumbo na parte da pro
vincia do Par á, chamada o Salgado. O enxofre existe
em abuudancia no Apaporis e Cauanary, o ouro é eu
coutrado nos rios Acar á, Cnrii, Pichuna, Gurupy, c nos
terrenos proximos a Bragança o Turyassú , assim co
mo no Xingú, segundo testei unhas insuspeitos, bem
como na serra das Araras e do Parú. As pedras pre
ciosas consta terem sido encontradas nas cachoeiras
do Madeira. Os rnnnnores de fino grão potlem em
grande ser explorados em differentes localidades co
mo no rio Trombetas c serras de Monte-Alegre. O sal
mineral nos terrenos do Rio Bruuco. O carvão vegetal
e li turfa tem sido upontudos em rlillerontes localirla1es da província, corno r"i rl r nlcmente mostraram as
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amostras remettidas pOI' occasião da exposrçao eita
no Pará. As águas mineraes no districto de :\[onte
Alegre lhe asseguram futuro eugradceimcnto, além do
que lhe der o seu foracissimo solo.

Estes proüuctos que acabo de apontar têm sido
achados casualmente, sem que ningnem procurasse
explorar os seus jazigos: apenas alguns bancos de
conchas têm sido aproveitados para o fabrico da cal,
e quanto . os trabalhos de mineração para bter ouro
cujos vestígios se encontram na antiga estrada de Bra
gança, devidos a tentativas dos Jesuitas, estão de lia
muito abandonados: entretanto vê -se quão prediga foi
a naturesa, e de quantos recursos no futuro dispõem
estas regiões.

No reino vegetal é tal a sua riquesa que4PlC é im
possível enumerai-a sem transformar este trabalho em
uma Flora Amazonicnse; e por isso apena apontarei
nlguns dos productos vegetacs de que o commercio
se tem aproveitado como sejam as madelras applica
veis á construcção maritima, urbana, ou á marcena
ria, cuja variedade conforme a escolhida collec ção
organlsada e enviada á exposição de 1807 pela com
missão do Pará subio a 2í2 variedades além de mui
tas outras.

O algodão, o annil, a baunilha, a canua de assu-
cal', a castanha, o oleo de eupahiha, o cravo, o cuma
rú, o olco de rícino, a salsa pnrrilha, o guaraná, o
gergelim, o tabaco, a estopa, a piassaba, a sumauma,
o pnxuri, e as fibras vegetaes,em numero espantoso de
variedades, oífereccndo todas as resístencías e cõres, e
indo desde a áspera embira até o curauá tão fino co
mo a seda; breus e r sinas de diflerentes espécies,
oleos variados uns siceativos outros não, e alguns po
dendo obter-se em quantidades quasi íucalculuveís co
mo o de andiroha, snbstancias gordas como a que se
obtem da ucunba, de que se fazem vellas competindo
com as stearicas, podendo com um tal producto carre
gar-se muitos navios, marfim vegetal e finalmente
gomma elástica, que quasi por si só constitue a ri
quesa do Pará , e é origem de sua prosperidade.
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k. G037:7i;0 10052:723 783:000
1881 'i39ü :8!)8 1iH2:!H2 8!)3!J :8'tO G82:000
1880 'iUO!):'t.82 ;l!J:17:7:3i 851i7 :21O 71i7:000
IH7!J liüO:!:OIlH ;H O:!:!J!J8 800i>:OOG !J 13:000
IH78 ~ !.J:.I :j: !J2'i :.1077:700 801:l:ü33 5H :GOO

l' óde calcular-se, tornando um termo medio para o
preço da borracha, durante o anno, o lotai d'ella em
uma cifra não infe rior a ;38 mil contos, esta somma
enonue produsida pela exploração de um só genero,
dú a medida da riqucsn (la Amazonia, a qual ainda é
augmentada ao pcns àrmos que o cacáo, o cnffú, o ta
baco, o algodão, o assucar com a faci lidade que ha
em sua pruducção, explorados por nnmerosos braços
poderiam a seu turno produzir resultados não menos
lisongeiros.

No reino animal a rlquesa não é menor o a fa cili
-rlade com que IlOS extensos campos da grande i11Ia de
Marajá, de 1IIon~e-Al ogre , de Villu-Fruuca, de Brugau
ça, cresce e reproduz-se o gado vaccum, sem o me-

Um só d'estes productos na abundnncia em que é
obtido espontuneamente em nossas manas, 011 poderia
sel-o por lima cultura aperfeiçoada, constituiria a ri
quesa de uma região, como acontece com o cacáo que
enriquece Caracas e o algodão que cugrtuulece o sul
dos Estados Unidos, e assim tem acontecido com a
gomma elastica e o cacá o para o Par á, nnicos produ
elos a cuja obtenção se tem com regularidade appli
cado a população, dando um só d'elles, a horracha, li
riquesa e prosperidade de que desfructuiu aquellas
provincias.

O pequeno mappa em seguida, e os que se encon
tram nas seguintes puginus u.'cstc opúsculo tornum Ia
cil a aprccíação do que levo dito.

Alappa delllonslralil'o da herracha exporlada no ultimo quiJl(plCnio
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1101' 1ra10, (] .1 a medida d que o norte do Brazil po
deria comp til' com o sul do lmperio n'cste genero
de indústria. O gado cavallar tumhem se multiplico
fa cilmente, sem o menor trato on cuidado, a ponto de
ainda não ha muitos nnnos os fuzendei ros da ilha de
Maraj ó terem si lobrigados a matar milhares de
eguas uproycitalHlo-lhe somente o couro, por não po
derem CUIdar em tão grande quuntidude de gado ca
vallar, que se tornava nocivo á creação do gado vac
rum. Se t;lo íuvoraveis conrlirõ s fossem conveniente
nienlo aproveitadas, e ú inrfuslria past il fosse ap
plicuda uma pequena parte dos cuidados que ella
merece na Europa, qua . se não poderia calcular a
graudesa a que chegaria este ramo de industria agri
cola e da qnal se poderia fazer brotar uma riquesa
igual úquella que com a creação de cnrneiros e apro
veitamento de suas lãs constitue a grande prosperida
de da Australln.

Dcspresadn o feita sem os eonhccirncntos nccessa
rios de zootcclmia, ainda assim, segundo um apanha
menta feito pela prosideucia da proviucia do Pará,
apresenta ella o ~eguinlc Jl11 m CI'O de cabeças de gado
la .cum c cavallar no anuo de ·1880.

VACCUM CAYALI.AII TOTAL

Cintra . ..... . . , . 89~ n 302_ iJ

Cachoeira .. . .. . . !l3:180 2:2i 6 05:4:}6
Morajó ..... . . . .. 100:!Ltl2 3 :'li~ 1Oi):!J6~

?!Iaca pú .. ... .. . . G:5iO -1:0:';:'; i:625
Breves . . . . . ... .. :30 30
GUI'UPÚ ..• •• • • • • _tí:20G fj;i5 25:7G 1
l\Iollte-Alegre. . . .. '.8:000 U::WO 5í:5oo
Santarem... .. . . . :H : IGij ·10:ü32 41:i!J7
Obidos...... . ... f;0:503 /1:025 M:528

355:451 30:532 :\8tí:983

Esta rapida enumera ção das riquesas das provinda s
nos tres reinos, dá bem a medida do papel que em pou
'o teuipo ellus estam chamadas a repre sentar se é que



jú o não estam representando no mundo commercial:
mas para melhor se fazer idéa do que ellas são na
actualidade, procurarei com dados que não podem ser
postos em duvida dar mais cabal idéa do seu desen
volvimento quer commercial quer litterario, c c. for
çar-me-hei tanto mais em fazer conhecer o estado d'es
tas regiões, não só de estrangeiros como de hrazilei
ros, quanto á discussão havida no parlamento hrazileiro
quando se tratou de elevar o numero de deputados
da província do Pará, collocando-a nas mesmas con
dições que as outras províncias do Império, e tiran
do-a de uma posição que constitue para ella uma ex
cepção odiosa, esse debate digo, revellou uma igno
raucia do que é, materialmente fallando, a região Ama
zonica, bem como do seu desenvolvimento moral e va
lor politico em relação <la restante do Imperio, que a
nós todos parácnses deixou surpresos quando no deba
te tornaram a palavra notabilidades parlamentares co
uhccidas pelo seu talento e o sr. ~Iartinho de Campos
que u'essa discussão se irnmortalisou, e só primou pela
má vontade para com a província do Pará e pouco
conhecimento do que ella é e do seu estado actual.

Altribuo grande parte do que li, a falta de conho
cimentos desta parte do Imperio tão distante da curte
nos que tomaram parte na discussão, para não a at
tribuir á má vontade, pois que esta não podia decer
to existir em arrimos tão elevados, mesmo apesar das
provas que o sr, Martluho de Campos deu de pouca
benevolnncia para com os meus comprovincianos,
aquilatando o que era 1l0 SS0 direito como pretenções au
daciosas dos cidadãos de arco e [recha da reqião Ama
zonica.

Começarei pela annalyse da tubella apresentada ús
Camaras em 188:2 pelo ministro de fazenda, relactivo
ao commercio marítimo de longo curso, a qual junta
mente com uma nota publicada no Pará dos rendi
meutos da alfanrlega no ultimo semestre de ,1882 me
servirá pura o meu fim.

Durante ° unno de ltltl~, segundo a tahella do SI'.
ministro de fazenda, o Pará importou no anuo íluan-

-
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ceiro de 1880 a 1881 a somma de réis 8.4.2!):ÔOO "000
e exportou no mesmo período 16.0:16:000;)000 réis.

'os ultimos tres exercicins importou a provincin
2~.H!J:500;)OOO réis c exportou q 5 .H)~ :400iOUO réis
dando por conseqncncia um salrlo :l SCl! favor no anno
de 1881 al fl82 de réis 7.GOG:!J.OOO;SOOO, C no total
do tricnnio 20.775:DOO;SOOO 0 11 a media de réis
6.!J25:300:000 para o excesso annual da exportação
sobre a importação, prova bem exuberante do estado
prospero da provincin que de anuo para anuo mais
se accont úu , pois que esta dillerença lIa exportação
sobre a importação não pode SCI' attribuida a dimi
nuição ou paralisação d'esta pois que a mesma tabel
la mostra que uma c outra tem crescido visto que a
importação foi em ol87S.para f87H de 7.972:2006000
réis, em IS79 para 1880 foi de réis 8.017:700;)000 e
em 1880 para -1881 foi de réis 8.í ';:W :(jOO;)OOO, ao
passo quo a expor tação também igualmente crescia,
mas ainda mais rapidamente pois nos Ires annos cita
dos ella foi de réis H .(j10:200;)000 a 1!t-J;!t-!J:200 ' UOO,
e linalmcntc a W.03G:000iSOOO réis.

Se estes algarismos são bastante eloqüentes pa
ra mostrar o rapido desenvolvimento commercial
da proviucia, ao qual de certo não pódc deixar de
acompanhar 11m nngmento considcravcl lIa popula
ção, ainda mais eloqueutes são os seguintes 11I1111erOS
que tiramos de dados publicados pela alíandega do
Pará.

O mez do dezembro de 1882 den ú alfaudega do
Pará ; somma de !)!)2:810;>250 r éi s, cifra que ainda
não Ióra allingida por uquella repa rt i ~ão , a qual ele
va o rendimento do setnunln semestre UOanuo de 1882
~I cifra de réis 5.:361 :;J0163:J 1 OH para O exercido
uma sonuna 110UCO inferior a réis 11.000:000: '000 pOIS
que segundo o que é de observação constante no Pa
rá tem sempre as rendas subido como mostra a COIll

parução das relativas aos semestres correspondentes
dos annos de 1880 c 1881 pois que o primeiro deu
réis 2.!l!t-8:728iS8G3 c o segundo ft.74:l :!l27':;250 réis.

D'aqui resulta não só a prova do progresso da PI'O-
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VIIlCla como que se attcndenuus ao valor das cifras
quo tenho exhibido o á popula ção do Pará, eutraudo
esta provincin no numero das cinco principae do lm
perio, não só quanto Ú ronda, como quanto ao valor
dos gcncros exportados c importados, ser á uma das
quo mais hem estar deve oílcrccer aos seus hahitan
tes pois (IUC o producto de um tão cousideravel giro
monetario é espalhado por uma população pouco deu
sa, ao passo que annalogo valor relativo ás quatro
primeiras proviu iias do lmperio-semlo um pouco maior
que o do Pará tem de SCl' distrihuido por uma popu
lação dupla o tripla da que é attribuida a esta pro
vincia, C por conseguiute teremos uma somma indivi
dual muito menor, que possa ser applicavel ao seu
bem estar.

Se o valor do commcrcio d'importação c exporta
Cão apresenta o lisongeiro aspecto que acabo do cx
pôr, as opera ções de estnhelecimentos particnlaros
não se apresenta menos agradavcl, Tenho ;'\ vista o rc
lalorio ultimo apreseutmlo pela Dircctoria do Banco
Commercial do Par á em relacão ao anuo dc I88::! c
vejo que sendo o seu capital de l.iOO contos tem sem
pro dado um dividendo cada voz maior, feitas as do
duçêes de toda.' as as despesas c fundo de reserva.
Assim 110 segumlo semestre de 1881 deu para cada
acção um dividendo de 8 %~~, no primeiro semestre do
'1882- 15 Ofo c no segundo do mesmo anno -IG %,
ou :11 % ao anuo.

..:\ companhia de seguros Paráonse tem sempre da
do aos seus acciouisras 1':2 1/2"]», não obstante além
do Inndr fie reserva de 7, que 1I1c era marcado
/l OS estatutos, ler deduzido mais 12 % para segundo
fundo do reserva, precuuçüo tomada para no caso de
um sinistro não serem os seus accionistus obrigudos
a desembolso algum.

Se não bastassem estes argumentos que revertem
em favor de ambas as provindas, pois que entre el
las li;l uma grande prnmiscuidade de interesses, para
ruostr ar a sua pujança , Iorru, o riquesa, lJasl:lrú reüc
ctiruios (IUO um só do nossos productos a horrucha,



foi .exportado no anuo de t882 na quantidade de
W.O;i2:723 kilos, que o preço de cada kilog. variou
de 2:'000 réis para a mais ordinaria, a ~;)500 réis
para a mais fiua, e que por consequencia, tomando
um valor medio para o seu preço este nos dará para
o total do valor do gcnero exportado de mais de 38
mil contos e que além d'esta somma temos toda a que
é produzida por todos os numerosos generos expor
tados por estas duas provincias.

O que tenho dito só se refere a rendas cobradas
pelas repartições geraes, se porém se quizer avaliar
o desenvolvimento da província pelas suas rendas
prnvinciaes, ainda esta prova lhe será não menos Ia
vorave\.

l~ sabido de todos que a imprudente administração
do sr. Conselheiro José Ilento da Cunha Figueiredo
gastando enormes sommas com um novo caes, que
rendo ganhar terreno sobre o mar quando tanto ter
reno tínhamos, deu lugar a que seus successores, pa
ra fazerem honra aos contractos, se vissem obrigados
a por conta da província contrahirern importantes em
préstimos com estabelecimentos bancarios, de modo
que no exercício de 1878 a 1879 encontra-se no re
latorio do thesouro provincial o seguinte período: (la
divida passioa eleva-se até ao fim do anno de 1877 a
reis 2.2/37:135~161 1/0S quaes se comprehetulem o res
to dos cmprestimos de 600 contos, cada um controhido
com o Banco do Brasil, na importancia de 8!10 con
tos, e o valor de diversas emissões e apolices proviu
ciaes, 1.332:400{)OOO réis. algarismo este que addicio
nado tiquelle outro perfaz 2.172:400{;OOO réi cujo ju
10 de 8 (1;0 se eleva a 173:7921$000 réis; e tem sidopon-
tualmente pago.) .

Esta somma de réis 2.237:135674,7 ficou reduzida
a réis 2.127:U 1:J;57õ7 no exercício de ,1878. De en
tão em diante tendo raiado para a província uma
época de prosperidades não só pelo preço elevado
a que tem chegado os seus principaes productos,
ramo pela economia que tem presidido ao despen
dio do: seus reditos, a divida publica diminuio a
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ponto de em fin s de f 881 se achar aquelle debito
reduzido a flOO contos e isto tendo n'esses tres annos
sido executado na capital e Ióra d'ella um grande nu
mero de obras importantes, e tendo sido crcarlas não
poucas linhas de navegarão a vapor, além das que
já existiam, sendo subsidiadas aquellas pelos cofres
provinciaes annualmento COIll cerca de 221 contos.

A receita provincial nos exercicios de 1880 a 1881,
e de 1881 a 1882 elevou-se no primeiro a réis
3.000:00015000, e 110 segundo a 3.nü9:0001S000 réis
conforme as leis prnvinciaes que tenho á vista. Não
obstante as obras feitas nos ultimas tres anuos não
só dentro da capital como Ióra d'ella, taes como o cal
çamento a parallelipipedos de grande parte da cida
de, a construcçâo de rampas de cantaria, a de pontes
para desembarque e embarque de gcneros e de pas
sageiros, a terminação do grande palácio provincial
destinado ás difTerentes reparti ções, o monumento lo
vantado á llIemoria dos voluntários da pátria, a linha
ferr ea entre Bemflca e Benevides, os noras corpos de
edifício da cadéa provincial, o pagamento das obras
feitas para terminação do caes d· marinha, o embel
lesamente de praças, o pagamento de grande parte
da divida provincial, e terem continuado com activida
de não poucas outras obras, vê-se pelos balanços do
thcsouro que ainda crnl882 existiam de saldo nos
cofres provinciues ÜOO contos de réis.

Isto hastaria , se me limitasse a querer dar irlea do
estado fi nanceiro da província e do crescimento e im
port.mcia a que clla tem attiugido desde 18:>0, época
em fJU C foi crcada a companhia de commercio e na
vcgação do Amazonas, que iniciou o grande desenvol
vimonto que tcm tido a Arnazonia, especialmente pelo
lado cornmercial, mas o facto que vou citar dá d'isto
a mais perfeita id éa por isso o narro . Em '1857 tendo
(I governo geral ordenado que fossem feitas no edifl
cio do comento dos mercenarlos as obras precisas a
tornal-o apto a servir de alfandega, dizia o relataria
do engenheiro ao entregar o edifício: «Creio que por
/'SjIllÇO de 30 (IIII/OS mio serei precisa auçmenuu as
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commodidades do erlificio para o serviço a que I! desti
utulo,» 1'\0 anuo de 18iU o numero de vapores que tra
traziam mercadorias tinha qnadruplicado, o conunercio
do interior tinha-se tornado dez vezes maior, e não
obstante funccionarem para guarda de mercadorias
um grande telhciro sobre a ponte da alfandcga, al
guns armazcns pertencentes ao arsenal de guerra, c
o trapiche central o qual só por si tem uma arca qua
si igual á da allandega, vio-se o ex.'?" sr. Saraiva mi
nistro da fazenda obrigado a conceder todo o antigo
arsenal de guerra, para augmcnto da alfandega sendo
para esse fim feitas diífcrentes obras.

~Ias como jú disse, se isto basta para aquilatarmos
o seu engrandecimento conuuercial, não é bastante
para conhecenuos do seu progresso íntellectual, c pa
ra isto irei buscar aos ultimos anuos decorridos al
guns factos cnumerados em dilIcrentes escriptos, e o
furei para que os nossos compatriotas do sul saibam
que já não estamos como assevera O sr. l\lartinho de
C:HII[JOS, no estado primitivo em que Adão estava no
Pnruíso tendo deixado de usar o arco e a frecha assim
como a folha da parra.

Entre aste utativas feitas modernamcute para melho
rar o estado da instruc ção publica uma das que melho
res resultados tem dado é a crc;lt~ão da Escóla nor
mal, pois que os modernos professores instruidos
u'esta Escóla muito se uvautajau) aos antigos. Um ou
tro facto que se toma notavel é o augmeuto 110 nu
mero das escolas de instrucção primaria, pois que
sendo cm toda a provincia del:Jl no anuo de t8i9,
dez anuas depois se acha elevado aquelle a 26i, ao 
mesmo tempo que o numero de nlumnos das Escolas
particulares eleva-se de i2i a HiOO, factos estes que
hem provam que a instrucção publica se espalha cm
cada vez maior escalla na população paraensc.

A sorte dos professores tambem não tem sido des
curada sendo-lhes concedido augmento nos ordenados
ou nas gratificaçõcs. As condi ções hygicnicas das ca
sas escolares, se ainda hoje não são taes como em
para desejar, tem comtudo melhorado muito, conce-

28 A AMAZO:"lL\



A AMAZONIA 20

deudo as nssembléas pro inciucs de ambos os credos
políticos maior somma para aluguel de casa•. Tamhem
as antigas mobilias das escóla:, tncouunodas para o
alumno, e improprias para o fim a que eram destina
das , tem sido 1I0 S annos de 18 O, 1881 e 1882 suhs
tíiuidas em quasi sua totalidade lia província, por mo
hilias modernas. simp s e commoda.' . A sommas
ga: ta: annualmcnle pelos corres provinciaes com a ins
trucção puhlira syntltctisam de uma maneira oloquen
te os esfo rços empregados. pois que vemos que nos
exercícios de 1880 a 1881, 1881 a 1882,1882 a H~8:~
foram votadas verbas de ümi:nOO:'ooO réis, ü23:800 '
réis, G2i:HiO SOOO réis.

Se compararmos o Pará e Amazonas. essa patria
rlos cir! allãos de arco e frecha na phrasc humorística
do SI'. ~lartiuho de Campos, com as provincias 11 11 C

mais populaçãO tem 110 tmpcrio, vemos que o Ama
zonas e o Paril, são, relativamente ás demais proviu
elas, ainda as mais flore scenles, aquellas que contri
huem com maior sonuna para a instrucção publica,
excepção feita da côrte! Sc:,undo um calculo publicado
nos jornaes do Hio devido ao deplltado . 1'. Ferreira
Vianna, os governos geraos e provinciacs do Brazil
despendem annualmente dez mil contos com 4i 42
e cólas frequenlada' por I',ü: 180 nlumnos. As pro
vincias que concorrem com maiores sommas em re
lação á ua populn 'ão, são: em 1.° lugar a côrte, em
2 .0 o Amazonas, em 3.° Hio de Janeiro, 'LOPar:' :-.0
Hio Grande do 111, fi.O Pel'1lamuul:o, í.OCear á, 8.°
S. Paulo, !l.0 ~linas , 10.° Bahia.



Córte IOm):ooo· UOO 27U:OOO 13,"79:;
Amazonas 108:000· 000 iJ7:GIO'F87'l
Hio de Janeiro.. .. fl80:ooo-000 727:000I.':H8
Pará. . . . . . . . . . .. 372:000·000 25!J:OnO I" 2:W
Rio e ande do Sul. ·~·'J 8 :000: 000 4:30:000 ' ,'Oí!
Pernambuco..... , 808:0006000 8'11 :000 !1(iO,7
Ceará.. . . . . . . . .. ;;;jO:OOO;)OOO I 720:000 n03, 7
S. Paulo... . . . . .. i:i:J2:0006000 8:17:00U n:W,7
Minas. . . . . . . . . .. fl20:000~000 2000:000 600
Bahia '" ti5U:000;5000 11283:000 !ta3,3

Quanto ú população, para formar este quadro fui
tomal-a a um documento ofllcial, e foi este a livro pu
blicado pelo governo em 1870 com o titulo O Brasil
na Exposição de. Philadelphia, e o fiz na falta que to
dos sabemos haver de um recenseamento exacto da
população do Império a qual no Amazonas e Pará te
mos a certeza de ser muito superior ás cifras 110 qua
dro indicadas, pois que o Amazonas tem de certo UjO
mil hahitantes e o Pará muito mais de 360 mil. Este
augmento porém da população tal qual ella é hoje,
em nada alteraria a ordem em que collocamos o
Amazonas e o Pará em relação ás outras proviu
cias quanto ú contribuição individual, pois se a popu
lação cresceu, muito mais cresceu ainda a despesa
votada para a instrucção publica pois que como já atraz
disse nos :l ultimos exercicios ou annos financeiros a
somma gasta 110 Pará com instrucção publica só pe
los cofres provinciaes tem variado em 623, 627 e
665, contos, o que daria em relalação a esta ultima
somma uma contribuição individual de 1849 réis mui
to superior á que fica no quadro indicada; sem poder
fixar o algarismo, posso asseverar que um não me
nor augmento tem tido na província 00 Amazonas a

Coutri
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verba votada para occorrer ás despesas da instrucção
publica.

Seria esta talvez occasião asada para analysar quaes
as quantias votadas pelo governo geral para a ins
trucção publica, nas duas provincias, fal-o-hemos po
rém mais adiante, quando tratarmos das queixas que
ambas as províncias tem do governo central.

e ainda o que levo dito 1 ão basta para mostrar
que na população Amazoniense se apresentam melho
ramentos sensiveis quanto á sua instrucção a par dos
melhoramentos materiaes e engrandecimento commer
dai, direi alguma cousa sobre as instituições philan
tropicas que em bem da infancia existem no Pará, e
em pé tal se acham ellas, que creio eguaes não possue
província alguma do Imperio: assim o collegio de Nos
sa Senhora do Amparo dá abrigo e ensino a 230 me
ninas pobres Paraenses, sendo preparadas aquellas
que tem o consentimento de suas familias com os curo
sos de instrucção primaria e da Escóla normal, sen
do depois preferidas as filhas d'cste collegio no pro
vimento das cadeiras de instrucção primaria creadas
pela provincia: chegando aos 18 annos nquellas das
alumuas que casam são dotadas pela província. Es
te estabelecimento tem dado 11m não pequeno nu
mero de mães de familia de todos respeitadas, e
uteis ao paiz. O outro estabelecimento annalogo a
este é o collegio de educação crendo pelo actual bis
po diocesano, com cerca de 200 alumnas -100 das
quaes pagando, -100 educadas gratuitamente, umas e
outras recebendo educação mais ou menos elevada
conforme a sua posição exige, contribuindo esta ins
tituição para a moralisação do sexo ferninido, pois vae
buscar muitas creanças ás classes mais ínfimas, que
sem esta mão valedõra se desgarrariam.

Finalmente o instituto Paraense de educandos arti
flces, do qual o numero pódo elevar-se até 200, e
para a admissão no qual só e exige que seja pobre,
s: dia e Paraense.

AIli encontram ' as ereauçns facilidade em recebe
rem ínstrucção primar!a e frequentarem uma aula de
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língua francesa e outra de desenho linear, podendo
ao mesmo tempo aprender os offlcios de sapateiro, al
faiate, marceneiro, ferreiro, latoeiro, e surrador, nas
respectivas offlcinas.

Faliam ainda bem alto, em favor do nível moral e
litterurio dos Paraenscs e Amazonicnses as diversas
associações litterarias, gabinetes de leitura, e o nu
mero de [ornaes politicos e litterarlos publicados nas
duas províncias; e sobre a elevação dos sentimentos
philnntropicos dos filhos d'ellas proclamam-a bem elo
qucntcmeutc as associações libertadoras e o numero de
libertos por dom gratuito, que annuulmeute entra na
communhão dos Brazileíros: o facto de não haver ce
remonia publica festiva, dia solernne na provlncla, fes
ta artística ou litteraria, dia de regosijo para familias
ou commemoração da perda de um de seus membros,
sem que se dê carta de liberdade a um ou,muitos es
cravos prova em que elevada csphera paira no coração
hrazilciro O sentimento da justiça e dos direitos do ho
mem e seja ao menos n'este ponto permiltido aos fi
lhos da Amazonia ter um justo orgulho pelo muito
que ella se avantaja em tal assumpto á maioria das
provincias do Imperio.

Se o ombellesarncnto material das cidades é prova
do progresso e cívilisação, o ultimo decemnio o apre
senta em grande escalla no Pará e Amazonas. As ruas
das suas capitaes se calçam pelos methodos mais aper
feiçoados, a edificação antiga é substituída por outra,
mais luxuosa, mais elegante, mais commoda, elevam
se vastos edificios publicos, a agua potável é introdu
zida em quantidade bastante para melhorar largamen
te as condições hygienicas, a facilidade de couducção
barata pelos trarn-ways anima e dá vida a todos os bai
ros; e o complexo de todos estes melhoramentos as
segura e proclama, a despeito do abandono em que
vivemos dos cuidados da cõrte, o nosso continuo ca
minhar na senda do progresso, e a importancia que
temos e que forçosamente nos hão de dar na commu
nhão das províncias Brazileiras.

Digo acima que forçosamente nos hão de dar não
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por jactancia, mas porque o fal:tós assim (J demons
train: por desgraça sua o Sul do Império, e peeial
mente as pro -in ias d S, Paulo, Hio de Jan iro, Cor
te, íinas, Bahia e mesmo Pernambuco, possuindo 1 1

"rande numero de scra os, (1110 não será menor de
um mi rão c quinhentos mil, YC as suas principàes
industrias amea(:adas ,p a emancipação, ao passo que
a \mazonia apenas 10:::-~U' vinte c tres mil eSCI'aH1S
numero que em mui lire -o tempo estará diminuido
consideravelmente se nã\) aniq ria lo, púi' que vemos
que a I rovlncia do Par á, onde em fins oel878 o
numero de escravos era de vinte Ü" nóvé mil setecen
tos e oitenta e um, cru Junho de 1882 sú oon ava
.\ te e tres mil quatrocentos e quarenta c 118 - s-

cravos; o que dá hem a medida do rapido decresci
mento em que a escravatura vae no Pará,

S nds esta questão, como em toda a parte tem si
do obsc \ a 0, m 'aquellas caja solução r si mes
ma se vae cada . z ma's acceler ncllil senão pr. 'Ífli
taudo, á libertação por individuo; se segui á ã li e
tação por municipios e comarcas como já está aconte
cendo DO Cear á, e \}m poucos annos o Norte só conta
rá er seu seio homens livres, e cada um dos novos
idadão ao passo que ser á um elemento de progres

so p ra a provincías libertada , será tambem um ele
mento fav ra -el para a lib rta ão das escrav do
sul, a ~ e de - pêr ~ á [leia prepagan a o
[ornaes, j ' pela inflReHcia e trangeira, já pelas socie
dades libertadoras, que em toda a parte se criam, já
pela lucta entre o escravo e o senhor, já pelo au
xilio prestar o pelos libertos, já finalmente porque o

undo progride e o Brazil não pócle ficar estaciona
rio; seguír-se-ha então para o sul do Imperio uma
crise elilficil e prolongada para os seus trabalhos e ri
quesas agrícolas, em quanto que ao Pará e Amazonas
sem obstáculo algum em seu desenvol imento, parece
estar reservado a vér a sua população e commercio
augmentar, não só pela propria riquesa, como pela
emigração que naturalmente se dará durante a crise
que se prev ê no Sul, se n sabedorín do governo não
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tiver conseguido suhstituir o braço escravo pela emí
gFa~ã6 estrangeira; o que porém temos visto ha inte
annos sobre emigração não nos parece pl' agiar uma
afftueuciu de braços li .res como tem acontecido nos
Estados Unidos, embora seja cu o primeiro a confes
sal' que o ultimo anno decorrido offerece um prognos
tico mais lisongeiro para a nossa emigração.

Tudo quanto tenho escripto tem tido só por fim,
vendo quão desconhecidos somo mesmo de tantos ho
mens illustrados do S II do Império, o tornar bem pa
ten e a riquesa material, a elevação moral, a impor
tancia que devem ter na politica do Brazil estas duas
províncias, quando por meio (relias se' podem com
municar tantos pontos do Império, assegurando a sua
união, e quando em relação ao estrangeiro o Amazo
nas nos está mostrando um mundo novo nas relações
commcrcíaes, não só de grande parte do imperio, co
mo de taa . repuhlicas com a v h e civilisada Eu
ropa e a pujante America Ingleza sendo os procellosos
mares do cabo de Born e Estreito do l\Iagalllães subs
tuidos pelas mansas ondas do grande rio hrazileiro.

Não tive em vista o estabelecer parallelos que vão
monoscabar esta ou aquella província mas sim o evi
tar que nós os da Amazonia sejamos meuospresados
até pelo presidente do conselho de mini ros a quem
a sua posição e a cortezia aconselhav m mais res rva
e correcção em sua phrase,
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QlIei.'UI das provincialll do Pará e Amazona",

Emigração. N'cste capitulo que vou encetar quasi
ÓI nte me occuparei do que respeita á província do

Pará, não fallan o especialmente dos assumptos que
se referem á do Amazonas, não só porque muito do
que disser do Pará é applicavel ao Amazonas, como
porque não possuo em relação a esta ultima provin
cia dados tão numerosos como tenho á mão em re .
ção 00 Pará, entretanto quanto me fôr possivet tam
bem me occuparei d'ella.

e ha muito lavra e se robustece nas duas provin
cias a crença de que ambas são quasi completamente
olvidadas pelo Sul do Imperio, em tudo o que para
suas irmãs é concedido. Por algum tempo estas quei
xas não passaram de um murmurio que o tempo, o
engrandecimento e melhoramento que lhes davam
suas rendas províncíaes, ás qnaes tudo quanto u'ellas
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se encontra é devido, o que mais saliente torna a a pou
ca sollicitude do governo central, cada 'c' ais accen
tuava, porém este munnurio a principio indistincto se
elevou até ú queixa bem e claramente formulada, não
só contra o abandono e menosprezo, como contra a
ígnorancia que os factos diariamente revelavam sobre
as cousas da Amazonia, e mais acerbas ainda ellas se
tomaram com a pouca attenção que a, reclamações
ainda as mais justas mereciam do governo central.
Os maus resultados das injustiças, os inconvenientes
da extrema centralisação, determinaram uma propa
ganda que proclamando a necessidade urgente da des
centralisação, depois chegou a mostrar desejos da se
paração da Amazonia do resto do Império.

Nas queixas e nas reclamações contra o abandono
são unuuiiues as populações das duas provindas, as
sim como nos desejos de desccntrnlisaç âo, quanto po
rém á desmembração não creio uc a maioria dos
Arnazenienses e Paraeuses a desejem, antes a veriam
com dôr, e n'isto pensariam como eu, que desejo que
o Brazil continue unido, grande e forte, sendo a maior
nação do Sul da Am érica, podendo vir a ser uma das
maiores <lo mundo, de prefereucia a lançar-nos no
desconhecido com o risco de pequenos, sermos uma
facil pro a para qualquer petencia mais poderosa do
que nós.

A propaganda porém, e bom é que o reconheçam,
continúa cada vez com mais força, e contin iará por
que em suas reclamações diz a verdade, baseia-se em
factos que a população conhece, e que O menos illus
tnado dos nossos concidadãos aponta e comm nta.

Dos grandes problemas da "ida social do <Brazíl
com que ellc tem gasto as suas rendas qual o que na
parte que toca á Amazonia tem já merecido um só
olhar da côrte?

A emigração? Desafio que me apontem um só fa
cto, uma só ordem do governo tendente a fazer affluir
a emigração para as duas províncias do Norte. Duas
unicas tentativas houveram em favor do Pará, uma
paga pelos cofres provinciaes trouxe ao Pará tres mil
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iudividuos portuguezes e ll:panhoe~; outra de ini
ciaíiva particular trouxe cerca de 2:)0 cidadãos do Sul
dos Estados Unidos, e cumpre reconhecer que o n
tão presidente da província DI'. P. Leão Vellozo se
mostrou o mais sollicito em patrocinar esta tentativa
devidu aos srs. A. Eduardo tia Costa, F. Gaudencio
da Costa, .Ianoel Pimenta Bueno, Gama Abreu e ou
tros. Em quanto que o Sul do Imperio tem absorvido
milhares e milhares de contos, toda a região banhada
pelo Amazonas apenas lhe merec u as disposições
consignadas no contracto da companhia de connnercio
e navegação do Amazonas que d 'ram em result: o a
t nativa de co\onisação feita em Itncoatiara pela I es
fila companhia, disposições porém que pouco depois
foram alteradas libertando a companhia do onus con
signado no primeiro contracto, de introducção de co
lono'.

It sabido que I~alla que houvesse uma séria tenlati
va de colonisação na parte mais septentrional do Bra
zil, tão dillerente pela sua climatologia do restante do
Império, tornava-se preciso o estudo das diflerentes
industrias. e culturas, das suas condições meteorolo
gir:.as, fiualmenle a medição de lotes; pergunto já
houve alguma cou'a similhaute a isto na província?

S indo tão vastos e abundantes os terrenos n'aquel
la I gião e sendo uma tl;IS grandes difflculdades que
ella apresenta ú cultura, o: arvoredos enormes que só
com grandes despesa podem ser derrubados e os
terrenos arroteados até ser possível o emprego do
ar.ulo, não seria cnnvcnieute osturlar quaos os terre
nos em que estas despesas de derrubada fossem me
nores?

Se o clima é ardente e pesado para as populações
europeas, porque não se estudou ainda se dando des
c:mço maior nas horas de calor não obstante a diuii
I lição de tempo de trahalho, a Icrülidade da terra a
compensaria?

Se sem mais estudo o governo parece ter decidido
que a colouisação pelas raças allemãs é impossivel
na Pari! e Amazonas, porque não ensaiar a colouisa-
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ção pelas lahoriosissimas raça' portugueza e gallega,
cujas boas qualidades COmO elemento fll trabalho
ainda ha pOIlCO 11m recente escripto de Mr. Lavol éc
tornou bem patente?

Porque não foram aproveitados, como desejava o
SI'. Conselheiro Causausão do Sinihú os trahalhudores
asiáticos? ~ China era talvez 110 entender do aoveruo
o unico ponto de onde poderíamos obter tral)alhauo
res cm numero sufllclente para animarem as vastas
solidões do Amazonas e fazerem daquelle mundo de
serto e mudo, um novo umndo animado e cheio de
vid , porque não vieram?

estas minha' interrogações nada pode responde'
o governo; em quanto o Rio de Janeiro, Hio Grande
fio S11I, S. Paulo, Espírito Santo, Santa Cathurina tem
devorado milhares de cautos, (:) que lJI'0'a a sollicitu
de do goremo para com o Sul, pergunto o que se tem
feito para com o Norte? Por ven ru Maranhão, Pi
auhy, Pará e Amazonas não formam parte do Irnpe
rio? Se cada dia os direiias que pagamos 1I0S fazem
lembrar que pertencemos ;t ccnnnunhão hrazileira
porque os henefícios não hão de vil' despertar em nos
a mesma recordacãn?

Isto que levo dito a respeito de tsalialhadores asia
ticos entenda-se bem que o escrevi . ómeute para fa
zer sentir que os cuidados que merece a emigra ~ão

para o Sul do Imp ério, Não são os mesmos que mere
ce para o Norte, mas não se conclua que estimaria ver
o Amazonas ou o Brazil colouisado pelos trabalhadores
chiuas, e as razões ponlue assim penso são as ~e

guintes: .
O Brazil por largo tempo foi colouia, e por muitos

aunos conservou esta feição que pouco li pouco tem
perdido para se constituir uma ver~ad:ira nação.

Da colouisacão com os nossos indígenas de fact
nada deveruos esperar, não ~Ó porque o seu numero
é inteiramente insignificante em relação ao 116~SO im
menso Ierritorio, como porque se do índio adulto de
ha muito sabemos que não é possível obter uma traus
formação de habites, mesmo dos íllhos pouco ou uada
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se deve osperar , não só porque pelas leis do atavis
mo clle apresenta grande parte das íucllnaeõ es e 'os
tumcs dos paes, como porque perde as suas hoas
qualidades, como são a Indcpcudencia viril (IUO o
pue possuía. torna-se um prodncto bastardo da enti
dade nativa e da civilisação forçada, do qual nada se
p óde esperar, accrcscendo a isto que hoje é do cons
tante observação a grande mortalidade que lia nos
atdenmcntos dos nossos íudígenas.

A colonisação pelos negros escruvisados coudernnn-u
a hist ória do Brazil, c orgulhoso fico de que ú nossa
geração coubesse a gloria de fazer desapparecer essa
ímmoral exploração de uma raça exotica, apenas boa
para fazer render uma fazenda, mas nunca para en
grandecer uma nação. . ltestavam as raças asiaticas e
u estudo d'este recurso fcito pelo cx.mo sr . Sinibú
mostra quanto para elle era importante a solução do
problema (la afflu cia de braços para o Brazil. A idéa
devia sorrir ao patriotismo do digno Presidente do
Conselho, pois na As'a tinha um viveiro inexgotavel
de bruços que viriam animal' a nossa agricultura , com
lndividuos mausos, de inrlole laboriosa, sugcitando-se
a tudo sem se .eru escra vos; parecia achada a solução
du grave problema brazileiro; este modo porém de
encarai' a questão que deve sntlsfa zer os desejos dos
nossos fazendeiros, me parece não dever ser acceite
pelo ministro: os interes s das Fazendas, e o do E '
lado não são os mesmos.

.\ economia social aqui não estava de accordo CaIU

a economia particular, o que não deve admirar pois
que a riquesa social ali nacional não consisto sómen
te na riquesa particular.

Substituir o trabalho dos africanos que vinham sem
pre em pequeno numero, pelos trabalhadores asiati
cos que podiam vir em numero indiflnido, que labo
riosos, cconomicos em extremo, produziriam mais ba
rato e que pelo seu numero sempre crescente produ
ziriam muito, traria em resultado o que se observou
lia Auierica, onde as iudustrias uuclouues umas apoz
outras iam sendo iuonupuli sada» pelos chiuas, e o ele-
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meuto asiatico am açava pelo seu numero tomar-se
absorvente quanto aos lucros, Iucr . que não ficavam
no paiz mas er:1I11 transportados todos para fóra <10
~aiz quando o cliina se r tirava.

A grande afflnencia de china em YOZ de nos aju
darem a cada YCz mais nos constituirmos nação, nos
fariam por mais tempo permanecer em um estado
proximo do de colonia: o orgauisruo nacional não se
desenvolveria, e a nação ficaria esta 'ional'ia, talvez
mesmo p rdesse com essa immensa onda de uma ra
ça inferior quo Hão ora homogenea com a nossa nem
lha, e pernnte a qual se a sua uílluencia fosse consi
deravcl, o sangue hruzilciro cada yCZ se iria mais
mesclando sempre em porporção inferior, o em breve
teriamos a lutar com as difflculdades com que lutou
a Californiu, di Ilculdades taes e por ellns a ltepu
blica dos Estados Unidos teve de interromper as ga
rantias Iiberaes que são norma de sua existencia.

COl)} os chinas teríamos no Brazil lima enorme co
Ionia, mas não uma grande nação, pois que elles não
imigram, apenas viajam; alugam seus serviços por um
pequeno praso c nada mais.

As raças que lJOI' nós devem ser proferidas, as que
mais nos convem são a men vér aquellas que mais
analogia oüereccm com os nossos habítos e costumes,
e mais facilidade terão de fixar-se no 1I0:-;SO solo, cons
tituindo familias hrnzileirns, robustecendo a nossa na
cionalidade.

Tendo dado esta explicação sobre a minha maneira
de encarar a emigração chineza continuo com as con
siderações que me OCCOITelll sobre o procedimento cio
~ovel'llo central quanto ú emigração para O Pará c
Amazonas.

Talvez queiram responder ao que atraz disse que
mandando os emigrantes Cearenses para o Pará e
Amazonas deu o governo prova bastante do interes
se que tomava por estas províncias. Não é porém sé
ria esta resposta, porque a vinda dos emigrantes lhe
foi imposta pelo Ilagello que durante tres anuos asso
lou o Ceará. Se este exodo da população Cearense se
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dirigio de preferencia para as nossas provmcias, ou
tras foram as razões que não O interesse que ao go
veruo mercciamos; foi a primeira o acontecer que as
levas de emigrantes que a principio sahirarn do Cea
rá para o Sul eram compostas da espuma das povoa
ções, do que peior n'ellas havia, o que desacreditou a
emigração Cearense 110 Sul do Imperio, fazendo-a re
fluir para o Norte. A segunda foi que tendo os iri
melros emigrantes Cearenses chegados ao Pará c Ama
zonas, sido bem acolhidos, e tendo tirado vantagens
do seu trabalho mandaram taes informações a seus
parentes que estes os imltaram; e isto é comprovado
com as cstatisticas dos vapores que navegam entre o
Pará e Ceará dos quacs muitos, não obstante ha tres
annos ter findado a secca no Ceará, ainda hoje tra
zem tresentos a quinhentos passageiros em cada via
gem, pelo que póde bem assegurar-se que no Pará e
Amazonas existem talvez mais de ciucoenta mil Cea
renses. De tudo nue levo dito a cousequencia é que
do gr;Jll(le problema que importa a todo o Brazil e
com o qual no Sul tcm sido gastos muitos milhares
de contos, no que respeita ao Norte ainda não mere
cem a attenção dos gOYCl'l10S que successivumcnte tem
dirigido os destinos do Brazil.

Elll '1Sij5 fizeram-se medições de lotes de terrenos
na comarca de Bragança, e IJCIIl escolhida era a lo
calidade; mas o que se f z depois disso? Os lotes fo
ram abandonadas o matto cresceu novamente e vinte
e oito anuos são passados sem que cousa alguma se
tenlla feito.

Concedem-se terrenos, diz a lei das terras, mas tem
o indi .:duo a pagar as despesas de medi ção. E sabe
por ventura o go 'erno quanto custa ncstas l'royincias
o menor trabalho d'este genero? Já fez estudar ao me
nos se faz conta ao cultivador um terreno que antes
de render, está j;'l onerado com as pesadíssimas des
pesas de medição e arroteamento e para o qual se
não Iór situado ú beira de um rio, não haverá ostra
das, indispensaveis para transportes?

Eis só em Ulll lado da "ida administrativa o que
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motiva as nossas queixas, e entretnnto as nossas 1:0
irmãs do Sul quando reclamamos qualquer providen
cia, em vez de serem justas e nos auxiliar m, nus
gnerream com O eterno estribilho: «Peço o mesmo pa
rti a minha prooincia.»

Ainda ha pouco vimos que a imprensa de S. Paulo
em -ez de 1I0S auxiliar na pretenção de que a nossa
t!te:souraria fosse elevada a La classe, procurou diffl 
cultar-nos esta pretensão que só por conveniencia pro
pria de boa fi calisação nos seria concedida; o que deu
logar a que o jornal Gran-Pará, o que mais tem cla
mado em favor d'estas duas províncias, respondesse á
folha paulistana com um confronto entre Pará e S.
Paulo e tão interessante achei este estudo, que aqui
o transcrevo.

Detem 31 de Agosto de 1882

S. PAULO E PARA

O progresso constante da província do Pará, c a
attenção, que a attitude energica e digna da sua im
prensa tem sabido merecer dos poderes públicos co
meça a ser o pesadelo constante dos nossos compa
triotas do Sul, e especialmente da feliz e bem aqui
nhoada provincia de S. Paulo.

O Correio Paulistano de 2\) de Julho não poude dei
xar de manifestar o seu despeito, ao ter conhecimen
to do parecer da commissão da camara dos deputados,
elevando ú cathegoria de La classe a thesouraria do
Pará, deixando a de S. Paulo no de segunda. Para nós
é íudifferente que a thesouraria de . Paulo s ja de
2.a, de La ou de 2!P classe, e não é sobre este pon
to que discutiremos primazias com os 1I0SS0S compa
triotas do Sul. Tal primazia não perrnittlremos COIll
tudo que se nos dispute, quando se trata do augmento
de riquesa publica e particular, em cada uma das
províncias.

Diz o illustrado collega «que uma considernção,
que muito deve pesar no animo do legislador para uma
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classificação equitativa das repartiçõos fiscaes no Im
perio, c o desenvolvimento progres .ivo e constante
das rendas que são arr ecadadas sob a fiscalisação e
escripturnção d'essas reparti çõ es, sendo isso o que de
1I0ta os recursos da riquesa publica c particular , mos
trando ao mesmo tempo que as fontes d'cs sa riquesa
não são ephemeras ou passageiras. »

Por mais legitimo que ú primeira vista pareça este
rnciocinio, não deixa comtudo dc mostrnr-se, quando
encarado attentumeutc, perfeitamente paradoxal.

O que deve influir na classificação das repartições
é o rendimento absoluto e não o rendimento de um an
no comparado com os antecedeutes.

O augmcuto c 2G8 % cm um pcriodo de Hi an
1I0S, arranjado pclo Correio Paulistano para a renda
de sua província com o auxilio de uns methodos es
tatisticos que são exclusivos 110 collegu, não prova
cousa alguma. Podia esse augmento ser cxacto e se
rem ao mesmo tempo Os algarismos sobre que elle se
funda tão cxiguos (IUC não chegassem a igualar, por
exemplo, os da renda da alíundega de Penedo. A ver
dudeira argumentação é a seguinte; no exorcicio de
1881 -82 rend eu a alfandeg a de Belem . !)812::.ma ·íO!~

a de Santos maí:32!M8i2
Differença para menos :J295:0G:J' 8:J2

que representam os direitos achados pela conuuissão
da pri oridu le da thesoureria do Pará sobre a de S.
Paulo . -

Se porém se trata de enca rar a questão pelo lado
00 progresso futuro, e talvez seja u alvo que, sem o
singular calculo das porcentagens, visaram os colle
gas do COI'I'r.io Paulistano, 110:; lCIllIJI' :II'Clll O, ao dis
tiucto conteinporaneo que o adiantamento da sua pru
vincia é na sua maior parte devido aos grandes es
forços do poder contrai, em quanto flue o nosso é
originado apenas pelas vantajosas condições do nosso
conunercio, indopendcute da acção protectora dos go
vernos.

No Ihu de contas é esta unia discussão pueril, U que
1I0 S importa a nós, que não esperamos nomeuçâo pa-
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ra nós ou para nossos afilhados, que a thesouraria do
Pará seja de La ou de 2.a classe.

Apesar de tudo, uma rasão dos coll 'gas callou pro
fundamente em nosso espírito e anuiquilla qnasi a
nossa argumentação. Do artigo a que respondemos.
vimos que po sue a província de S. Paulo 88 carce
reiros e a do Pará apenas 37.

Oh! vergonha!
E talvez fosse isso que levasse a carnara a reparar

a injustiça da conunissão - pelo que daremos os 110 '
sos parabens ao Correio Paulistano.

Belem 10 de Setembro d("1882

S. PAULO E PAltA

Discurso do Conselheiro Marlim Francisco Ribeiro de Andrade

I

Um dos parlamentares mais notnveis do reino do
actual, 11m dos talentos mais Incidas d'esta geração,
um dos I ames mais fulgurantes da histeria da liber
dade na \U1el'il:a Autarctica, o sr. Cons'Iheiro Martim
Fruncisco Ribeiro de Andrade, occupando-se na cama
ra electiva do parlameato nacional com a questão de
prioridade (111' ulfaudegas de Santos e de Belern, trou
xe o seu contigcnte para a discussão, que sobre o 011
jacto imposemo-nos, a imprensa Paulistana e o Diario
do Gran-Pani. Não é um eavalleiro vulgar que desce
á liça para quebrar lanças lascadas numa pugna iu
gloria; é um dos chefes mais prestigiosos que levanta

a viseira do elmo de diamante

e chama-nos a terreiro, seguro da yictoria.
Acceitamos o repto.
Nem tinhamos a liberdade de rcgeital-o. Noúlesse

ouligc.
Provocáramos a questão, havemos de mantel-a, por-
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que define clamorosa- inj stiça, com a elevação de ca
thegoría da reparti ção do Pará, com preterição d'esta
pro' incia (S. Paulo).»

O argumento seria concludente n'uma justificação
de nobresas passadas para a acquisividadc de privi-

8136:059·'697
60:;5:350 '072
3020:3306532

I t224:79t ~018

S. Paulo .
Par á , ..
Maranhão .
Bahia .
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que não se trata senão de factos de que a experien
ria e a observação demonstram a realidade, e de que
as conclusões quo tiramo naturalmente, SJO ver la IN;
constantes. Explica esta declaração o arrojo com q e
defrontamos na justa o brilhante Iidador nunca venci
(!o:' E que devemos ú nossa missão toda a lealdade.
E o que a legitima, é o que a exalta, é o que dú a
autoridade com que n'esta hora do seculo pugnamos
todos por . um ideal de justiça, a que o illustre con
selheiro não pode sonegar a sua prestigiosa home
nagem.

O illnstre conselheiro disse da tribuna, que é a
apotheose de seus talentos, que- «em vez de fazer
largas dissertações para provar o progredlmento da
provincia de S. Paulo, que quer ser julgada em con
dições de igu; Idade, segundo o seu progresso, o seu
desenvolvimento, segundo os seus esforços, substitui
ria o que poderia dizer em palavras bombasticas, pe
la eloquencia das oífras.. Mas esqueceu o nobilissimo
parlamentar que as cifras não tem cloquencía, senão
quando Iazemol-as Iallar.

O que disseram ellus a sua excellencia?
Ouçamol-o: a impreu a que repete em dezenas de

n ilhares de vozes o echo de suas palavras, põe-nos
a confldencia 00 téte-a-tete.

«Do ultimo exercício liquidado (1880-I88 t) segun
do dados authei ticos, 'i rificou-se o seguinte:
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legios Iantasticos. Ias se tornasse a renda geral do
Pará de lia vinte annos-um minuto na historiá de
um povo-teria encontrado re sultados ainda Il1:1IS 111:1

ravilhosos. Toda a renda não passn"a de f 3'~7:000 OOO!
Apenas 15 % da renda actual de S. Paulo.

Mas, o illustre conselheiro sabe-o: li mondo va da
se. Em 'tez de estudarmos as COllS:lS em phenomenos
produzido por causas passadas, temos obrigação ri
gorosa de ohserval-as em suas manifestações immedia
tas. S. ex." é estadi na, foi e púde ser ministro, e quan
do euvergar de novo a clamyde do poder, ha de pe
dir a methodos mais positivos, a processos mais pra
ticas, a leis mais rigorosamente experimentaes, a
verdade dos factos. Um estadista da estatura de sua
ex.", o sr. Martinho Campos, cujos processos econo
micos ressentiam-se da velha escola dos políticos hra
zileiros, para os quaes o Catheder-Socialisten com a
fôrma collectiva do Estado substituindo-se ás ener
gias, ás iniciativas indlviduaes é o ideal economlco, no
(lia em que foi poder não se animou a perfilhar a res
ponsabilidade dos prejuizos correntes n'aquellas altas
regiões. Sua excellencia propoz que a nlfandega e
thesouraria de Bclem fossem classificadas entre as de
La ordem. Syrnpathias por nós? .. Não, até chamou
nos no Senado «cidadãos de arco e frexa.» Mas por
que impunham-lh'o deduc ões rigorosas de factos in
contestaveis, Nos oito primeiros mezes do exercício
de 1881-82 tinham arrecadado:

O Parú. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6826:01.\)6116
S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . .. 4f 92:WO." 152

Errou?
Dias depois de distribuído o relatorio de sua ex

cellencia, encerrava-se o exercicio fin nceiro, e duran
te elle tinham arrecadado, só as alfandegas:

-de Santos.. . . . . . . . . . . . . . . .. 6220:00(}.t>OOO
-de Belém 9900:000 000
ou mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3580:QOOt$OOO

a ultima.
Este é o facto que as cifras constatam na eloquen-



cia para que appellou o sr. conselheiro, O mais é
rhethorica.

E esta infla/íon, demos-lhe o nome com que cara
cterisa o facto, sir Thomas Gresharn, o doctissnnus
mercator, não é um phenomeno singular.

Manifesta-se por uma progressão permanente nas
rendas, como se evidencia da seguinte comparação
das rendas arreei dadas nos dois mezes decorridos do
exercicio corrente com os correspondentes do pas
sado:

Dando -18 . :09815994 para quociente do progresso
annual correspondente a dois mezes, ou -1086:5936964
para o exercício.

Esta é a verdade na questão das alfandega " de que
temo-nos occupado com intuitos sevéramente di cipli
nados á posição que occupamos na imprensa.

O pessoal que pOIHa bastar á flscalisação e arreca
dação de uma renda de 5000:000 '000 não póde ser
suílícíente para o serviço da renda de 1O.000:00Q15000,
quando continúa a . er o mesmo expediente. E para
nós toda a questão. Quanto ao mais...

Uma cosinheira tinha o inveterado costume de es
tripar, quando davam-lh'as para cosínhar, as enguias
ainda vivas. Exprobraram-Ihe um dia a barbaridade.

-Bal;l respondeu. Desde que ellas sabem que isto
ha de acontecer-lhes, elles ont pris leur parti!

rós tambem, em nossas relações com a alta admi
nistração o paiz, j como as enguias, en avons pris
notre parti.

Foi longe o importante discurso do illustre conse
lheiro. Na impossibilidade de contestar-lhe em um só
artigo todas as asserções-essencialmente gratuitas
- reservamo-nos para em numeros seguintes mostrar
todos os fundamentos dos «erros da apreciação do jor-
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1881

Julho , 728:Wfl15f14.7
Agosto 6\)2:36067-18

H20:520~665

"I

.882

774:397~890

827:22It)769

i 60 I:619~659
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87:8886080 (a)
85:7!l4 "716

385:196:'077
444::04,15600

5:825~OOO

17:5"24 1)66
457:6226810

f483:873,~21)2

Império .
Justiça .
Marinha , .
Guerra, .. , .
Estranaeiros .
Agricultllra .
Fazenda .

QUADIIO DA DESPESA DAS TIJESOUIIARlAS DI'] • PAULO

E PAliÁ 1\'05 DECENIOS ADAIXO MENeIO. 'ADOS

PARÁ

Bc'tm~ 12' c$e Setembro de 1682

S. PAULO E P.\H:

Dis urso do c.onsclheilo llarlim Francisco Rib 'iro de Andr-adr.

naU"1'l\O do Pal'Í1, t ndo á 811 ~ nte o Diasio do Grau-
Pa â..

'ão tom a elo [uencia que lhes attríbue, os hgaris
mos de sua excellencia.

(a) Inclusive mil e tantos conlos despendidos com a secca, des
pesa esta de naturesn extraordinaria.

o illustre SI'. conselheiro Martiin Francisco Riheiro
de Andrade destinguira-se sempre pelo estylo, pelo
sentido, pelo espirito pratico de seus discursos parla
mentares. Parece que exigiran lhe qll~ 'Dl@,'e ê 110
alrar da t atria estylo, senso, espiaito pratico. Pois
.ua excellencia homologando todas as asserções de

um artigo do Correio Paulistano, leu na cantara ele
ctiva o seguist l'
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Neste trecho, que copiamos textualmente, sem com
tudo ncceitarmos como rigorosamente exactos, pelas
considerações que deduzem-se natural ente de ou
tras asserções de sua excellencia, os a garismos que
ahi ficam registrados, afllrmou sua excellencia, que
nos H66:i5f ' \)25 incluem-se mi! e tantos contos des
pendidos com a secca. " Notem bem,-mil e tantos
contos.

Depois leu sua exccllencra:
«A emigração que para aqui (S. Paulo) tem corri

do, é toda espontanea. E um sangue novo que ainda
mais augmeutará a força do sangue velho de nossa
província.

E por isso que não invejamos a vossa emigração,
que dizeis não haver custado um ceitil ao Estado,
mas que dizemos nós haver custado mais de réis
00.000:0006000, porque é ella toda «victima de secca
do Norte do Imperio e de índios escravisados.s

De sorte que o Estado despendeu com li secca do
Norte 64.000:000:'000, dos quaes, como afllrma o
mesmo sr. conselheira, uns mil e tantos contos no
Pará. Pois dos sessenta e quatro mil contos gastou
noventa mil com os emigrantes que só procuraram o
Pará depois das tremendas decepções que encontra
ram em S. Paulo, onde queriam sujeital-os ao regi
men do vergalho das fazendas!

Ora, como estas ingenuidades, o sr, conselheiro é
capaz de provar tudo e mais ainda.

Mas a verdade é que se o Estado dispeudeu mil e
tantos contos de réis com os 60:000 cearenses que
estão espalhados no Valle do Amazonas, onde existem
fundindo-se em nossa nacionalidade com toda a eco
nomia complexa dos seus interesses, de sua moral,
de sua historia, 40:000 portuguezes, os 100:000 im
migrantes que vivem no Sul do Brazil, de todas as ra
ças, custaram 60.000:000;5000 contos. Auribuindo o
mesmo valor economico a cada homem, no Sul onde
depois de grandes labores produz uma arroha de ca
fé que vale 36000 ou 4;$000 réis, na Amazonia em
que é relativamente nnllo o esforço para fazer mna

'"



arroba de borracha que dú GO~OO ou de cacáo qn
vale !).'OüO, isto é, cnmpntarlo o valor de cada um em
800'000,-0 80.000:000 ·"000 que representam o ca
pital dos nossos iuunigrantes custaram-nos mil e tan
tos: os dos immigrantes do Sul GO.OOO:000;>000I

E não é inutil ponderar, pois que o iIIustre conse
lheiro parece tudo ignorar, que cada um dos paque
tes que nos vem do Sul, traz-nos centenares de immi
grantes cearenses, espontane s, ú na custa, o que
eleva muito a cifra que tomamos para base de nosso
calculo.

IISe S. Paulo tem só um producto, o café, vós tam
hem tendes um só, a borracha.

«Tanto um como outro tem por baze-o trabalho
escravo.. . »

O sr. Conselheiro já foi governo c ha de ser gover
no, porque o eleitor de ministros não tem muito onde
escolher. Quando Iór governo, e lia de sel-o fatalmen
te, se não quizer apressar a ruiuu do paiz, qne já vae
em docalabro, precisa eompreheudcr que a sciencia
política não trabalha no vago, não se exerce sobre a
phantasia, sobre o ideal.

Precisa comprehender porque, pesa-nos dizer-o, não
comprchende a critica positiva, o verdadeiro proces
so scientiflco da observação e da experiencia, Pois,
ministro, governo, o SI'. conselheiro poderia assumir
a responsabilidade da asserção do deputado de S. Pau
lo, que disse que o Pará só tem um producto- a
borracha- c que este producto tem por bazc-o es
cravo?

Mas quando sua cxcellencia foi ministro, a cohosão
moral, a colicsão politica, a cohosão econornica do ga
binete que illustrou, devia impor-lhe a uccessidade
de conhecer as condições geographlcas, historicas c
economicas dos diversos povos que em sua comple
xidade constituem a nação, estudar-lhes os interesses
e as relações necessarias, sob um nucleo de leis po
sitivas e sobre uma corrente enovelada de circums
tancias e de influencias de tempo e de legar. Mas
parece que não impoz-lhe tal necessidade. Sua oxcel-

00 A A~rAZONI'\



lencia foi ministro nem mais nem menos como todos
os estadistas hruzileiros tem sido ministros; e conclu
são: o mais rico paiz do mundo, sem credito, nem
capital, sem braços nem iudustria, sem sciencíu nem
escóla, consome-se na esterilidade de uma estagnação
íntellectual, industrial e economica que Ievam-n'o
n'uma corrida vertiginosa para a banca-rota.

«1'\50 ternos senão um producto, a borracha» mas te.
mos o cacao, a castan a, o oleo, o tabaco, o algodão,
a canna, os mais ricos mineraes, os mais preciosos
vegetaos dos quaes disse-o Ap-assiz, perdemos annual
mente mais de 20.000:000;>000 por falta de braços
para apanhai-os, n'uma região em Que Bates encontrou
o clima glol'ious, e em que Ilumholdt, o Aristotelos
moderno, um dos maiores vultos da sciencia do XIX
seculo, disse que mais cedo ou mais tarde ha de con
centrar-se toda a civilisação do globo.

Não temos senão um producto, a borracha; mas se
cm188 t exportamos 8.500:000 kilogrammas de borra
cha, tambem vendemos ao estrangeiro 5.500:000 kí
las de cacáo; 5.400:000 kilos de castanhas, e salsa e
algodão, e tabaco. O sr. Conselheiro deve ter ajuda
do a esbanjar o producto dos impostos lançados sobre
estes resultados de nossa actividade.

Não temos senão um producto a borracha; deseja
vamos effectivnmente não ter senão esse producto,
que não ameaça a riquesa do Brazil, e que compensa
fortemente o tr balho da exploração. Mas a grande,
a fabulosa riquesa do Valle do Amazonas não é a bor
racha. O futuro d'esta região é o cacáo,-e o cacáo
lia de expellir dos mercados europeus o café brazí
leiro, antes que o tenha feito o café do Michoacan,
«que só é inferior, ao de Moka, se é que lhe é infe
rior» que pelas fenrovias do l\Iexico em connexão com
o systerna das estradas de fQlTO americanas ameaça-o
já no maior mercadoconsumidor, o dosEstadosUnidos.

«(-j~ borracha, corno o café, tem por base o tra
balho escravo... »

Sua excellencia disse-o COlll todas as syllabas, Nem
a consideração de que a terça parte da borracha Que

A '\)/AZONIA :;1
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exportamos é produsida pelo Amazonas, em que não
ha nem üOO escravos, salvou-o de avançar dislate in
desculpavel n'um deputado, legislador, que foi minis
tro, que deve ao menossalvar as appareuciasda igno
rancia completa do paiz para que legisla, que já go
vernou, Dizer que no Pará não ha mais de 23:000
escravos, que nos districtos productores da borracha
não ha nem mil, é darmos-lhe uma resposta que tra
duz uma violencia ao nosso desejo de, por espirito de
solidariedade nacional, pouparmos a um dos homens
mais eminentes da nação, a prova de que nem sequer
lê as estatisticas n'uma questão que é tudo para um
paiz, que tem por principal factor de sua riquesa o
escravo, quando a escravatura já está condemnada
até na consciencia nacional.

«Em S. Paulo, repetia sua excellencia, a importa
ção interprovincial é o dobro da do Pará, em quanto
que no Pará a exportação interprovincial é o dobro
da de S. Paulo.» Pespegando nada menos de tres
pontos de admiração no fim d'estas palavras, para
nós d'um espirito sybillino, diz a folha de S. Paulo
que é um phenomeno que prova... que prova que o
Deus de todas as mísericordías ha de mnercear-se de
nós, que temos necessidade de digerir tudo quanto
aprouver aos nossos irmãos do Sul escrever.

Mas O que querem que importemos do Sul?
Já não é pouco importarmos governos, emprega

dos, leis iniqquas. O que se compra com dinheiro,
isso não, importarmos d'onde lia bom. Mas seja como
fôr, ou estrangeiros ou nacíonaes, os direitos d'impor
tação e exportação, que pagamos reprosentam uma
totalidade maior que a que paga S. Paulo. Se em 1880
a t881 os direitos d'exportação arrecadados em S.
Paulo sommaram em réis 2661 :633~5ü!) e os de im
portação em 3101 :313b042- e estas contrihuições
decresceram no exerciCIO corrente com a baixa do
preço de café,-nós pagamos em -1881 a 1882:

-de importação , {j855:788~319
-de exportação. . . . . . . . . . . . . . .. 2'lü6:ür,6t$161

ou 3ti58:tlü76839 mais que S. Paulo.



.\ A~IAZO:'\IA

E attenda-sc que a Amazonia tem apenas tiOO:OOO
almas e S. Paulo 1000:000. o que dá as contribuições
especificas:

-de 55762 para S. Paulo; e
-de 18~6!..2 para o Pará.
Apenas uma differença de 300 vt«. Mas enganaram

o sr. Conselheiro, quando affínuaram-lhe que é mais
notavel a progressão da exportação de S. Paulo que
a do Pará. A de S. Paulo expandiu-se até onde lhe
era licito e começa a retrahir-se porque Java e o Me
xico, e a America central começam a expellir-lhe o
café dos mercados da Am érica e da Europa. A nossa
começa apenas a apparecer na indústria, e pela dis
cussão que se levanta sobre a pormanencia dos serin
gacs, póde o sr. Conselheiro aquilatar-lhe a impor
taucial A nossa exportação apresenta esta progressão
comparados os primeiros semestres:

- de 1882 15372:907~3~8
-de 1881........... . . . . . . .11350:957,$511
-de 1880 10638:1356025
-de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7660:202t53tif
-de '1878 , 5G52:581f51Sí

Triplicou em cinco annos!

Já vae longo este artigo, de que o assumpto dos
mais áridos, presta-se ainda a grandes desenvolvi
mentos. Mas ainda não podemos dar por finda a dis
cussão. Das asserções emittidas pelo sr. Conselheiro
Martim Francisco na tribuna do parlamento, ainda pre
cisamos rectificar algumas, com o que, em que nos
pese, havemos de accentuar que sua excellencia não
trouxe para a polemica em que se envolveu nem se
quer o zelo de sua reputação. Um estadista não pó
de ignorar tudo quanto sua exccllencia revellou não
saber.

Belem 13 de Seumbt» de IS8:!.
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i1j93:217i$798
HOfl.:8216377
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S. Paulo. . . . . . • .• . ··· .
Rio de Janeiro .
Minns : .
Bahia · .· .
Pernambuco .
Pará , .. , .
Maranhão. .... ..... •... .. .. •.

Uma distincção que dcscobrio sua exce llencia o sr.
Conselheiro Martim Francisco ltibeiro de Andrade, ou
pelo menos de que acccita as conclusões, c que lia de
fazer uma revolução na scieuein ecouomica, é que a
renda que define o progredimento de uma provincia,
n'um rcgimen tributario como o nosso, não é nem ~
produzida pela importação nem a pela exportação: é
a que dá o imposto de transmissão de propriedade,
do sellos, etc. E sempre com a lealdade que o dcs
tingue n'esta discussão, traz para prova a seguinte
comparação referente ao oxercicio de 1877-t878.

-Este renda prova mais do que a da expolta ção,
1111ão ricas e ferreis são :JS fontes da riqaesa publica
c particular, quão largas e importantes são as rela
ções entre uma e outra! disse sua cxcellen .ia.. las a
um homem que já foi ministro de Estado não é licito
aventurar similhantes proposições. Bife mais do que
ningu ém está na obrigação de saber que o valor do
homem está na razão de seus capitues circulantes, c
positivamente não ha de considerar capital circulante
o escravo que explora, e que é o qne faz valer a pro
priedade - o solo.- Ora o solo, capital, e grande
capital, ás vezes, se tem uma capacidade, esta depen
de do instrumento que cultivando-o fal-o soffrer mu
danças de estado. O que, portanto, representa-lhe a
capacidade de utilidade, o valor emfi m? O instrumento
que o cultiva. O que é esse instrumento'? O escravo!
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Ahi tem a conclusão a que nos conduz sua cxcel
lencia. O escravo é um valor cconomico muito supe
rior a todos os outros valores, moraes ali physicos,
nas relações das utilidades c acquisividadcs. Infeliz
monte a conclusão é verdadeira, rigorosamente exa
da no Sul do Imperio. Dez milhões de hrazileiros
tem menos valor economico que um e meio milhão
de escravos; por outra, não tem os dez milhões valor
ecouomlco senão pelo esforço do n ithão e meio dês
cravos,-os instrumentos que desenvolvem a utilida
de, a acqulsividade da terra inerte.

Mas d'esta observação ecouomica pode-se deduzir
uma prosperidade, ainda mesmo relativa, para a pro
vincia em que ella acccntúa-se mais energicamente
na producção do imposto sobre a terra c sobre o es-
cravo? .

O sr. conselheiro, com a imprensa de sua proviu
tia, dizem (1'18 sim.

IWI'; pensamos quo não. ÜCCOlTC logo uma idóa de
divisão de trabalho. O salario do escravo é quasi nul
lo n'um esforço supremo que dá, com o café prc
parado para a exportação, :k'í000 por arrohu. Em
vez do snlario influir IlO preço do genero que consti
tue a grande. a unica riqueza de S. Paulo, é o pre ço
do gei ero que inlluc no salário. Se tal indústria fos
se possível n'este paiz com um rcgimen livre, o opc
rario não seria operurio, seria menos que mendigo.
T:l1 é a riqueza de S. Paulo.

Por isso S. Paulo precisa de auxilies para a sua la
voura, por isso a elevada sonuua de impostos de trans
missão de propriedade não prova augmento da rique
za publica c particular. Os impostos de prorlucção e
consumo, difinindo melhor as relações da utilidade e
da necessidade, exprimcm ruals exactamcnte a situação
economica dos paizes d'um rcgimen Ilnancial como o
nosso. D'estes impostos estamos fartos dc escrever,
que em quanto o Parú e Amazonas, com 000:000 ha
bitantes. pagaram \)800:000;5000. S. Paulo com um
milhão, pagou apenas 62':20:0006000.

Este li o facto. O imposto geral especifico é para:



-Amazonas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f!)!5üOO
-S. Paulo........................ 6;)220

Mas a progressão da renda prova ahi progressão
da riqueza publica e particular? O Diario de Santos,
insuspeito .para o sr. Conselheiro, diz que não. Elle
diz-nos que «S. Paulo procura ha vinte annos liber
tar o seu commercio do jugo do da córte, sem conse
guil-o totalmente. . Conseguio, porém, em parte, e

503:7616100
-1270 :038;5700
a053:6'l8J067
8 J()O: tti!l15316

009:273 '468
2092:7616645
5189;301 '758
6311:ü0667U
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S. PAULO

-18;)0-59 .
18üO-69 .
'1870-71 .
-1880-8 1 .

PARA
f 8;)0-59 .
1860-60 .
1870-7 t .
1880-81 .

;)6

!\Ias temos meio mais expedito de tirar a limpo esta
questão em que estamos a oppor-mo-nos mutuamen
te cifras, que não tem até agora provado senão que
S. Paulo define melhor que o Parú o seu progresso,
porque S. Paulo tem 88 carcereiros e o Pará sómen
te 7. A pretexto de que parte dos impostos geraes
que paga são arrecadados no Hio de Janeiro, S. Pau
lo não quer que a considerem pelo que mostram os
algarismos, mas pelo que deveriam mostrar, dados
uns processos de observação que não queremos ana
lysar. Diz por exemplo, o sr. Conselheiro com a im
prensa de sua provincia, que, comparadas as rendas
das duas províncias em 1850-51 a 1880-81 verifica-se
n'essc periodo um augmento de 92a % nas de S. Pau
ulo, em quanto não passa de 581 % o augmento da
do Pará, que é portanto inferior áquelía em 3!l2 vt«
E prova-o assim:



o augmento, inclusive, o que tiver provindo para
S. Paulo da emancipação do commercio da cõrte, é:

A ultima prova, na espécie, deve ser a receita pro
vincial. Nem S. Paulo nos dirá que paga os seus
impostos provinciacs na córte, nem que os do Pará
comprehendem os do Amazonas.

As leis de orçamento para o exercício corrente, fi
xam as receitas:

-de S. Paulo em.. . . . . . . . . . .. 3699:2485630
-do Pará em 3969:597~OOO

o que dá a contribuição especifica de:

-3,)(j!}!) para S. Paulo (1.000:000 hab.)
-!);$!)23 para o Pará. . . . . . .. (WOO:ooO hab.)

~7

f881·8~

6220:329~872

98J 2:3931$704.
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f850·51

S. Paulo 593:7616190
Pará. . . . . . . .. 900:2736168

-Para S. Paulo J,050 %

-Para o Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,080 %

ou por outra, a Amazonia progrediu mais que S. Pau
lo porque o que houve em S. Paulo foi sómente uma
mudança de estação de arrecadação: começou a pagar
em Santos quasi tudo o que pagava no Rio de)aneiro.

ahi está a explicação natural da rápida progressão de
sua renda.

Mas vamos agora fazer outra confrontação: a da
renda geral das duas províncias nos exercicios de
J850-51 e 1881-82. Tem mais actualidade, e temos
razões muito especiaes para preferirmos as cifras d'es
te ultimo exercicio, que merecem-nos mais confiança.

Eis a confrontação:
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Cremos ler feito a critica do discurso do illustre
Conselheiro. Considerando-lhe a metaphyslca política,
o eccletlsmu cconomico, procuramos . empre fazel-o
com factos de que a experiencia e a observação de
monstram a realidade. Apreciamos, como quem mais,
o progredimento de sua provincia, admiramos o que
tem feito para inaugurar no Sul o regimen das ener
gias e das iniciativas individuaes, que vão nos fazen
do em o Norte tão fortes e poderosos como somos ri
cos, mas porque somos justos julgando-a, queremos
que nos julgue com justiça.

Nada pedimos ao Estado. Exigimos apenas que elle
não íon e vexatorios por umas ridículas formulas de
que é duvidosa a efllcacia, os tributos posadissimos
com que nos onera. .

E não pedimos porque somos mais ricos que elle.
Nós pagamos, de impostos geraos lOOO:OOOaooO réis
e somos a ao.a parte da população do Brazil. Se to
dos pagassem como nós, a sua renda seria de réis
300.000:000t$000-ella não passa de 120:000.

O nosso commerclo maritimo é de GO.ooO:Ooo~OOO
réis, guardadas as proporções, seria o do Brazil de
1800.000:000:5000 réis, sornma apenas em 392:000.
Isto não diz que somos mais ricos?

Nada pelo Estado é o nosso ideal cconomico. Um
sentimento mais apurado de justiça, mais sciencia,
mais moralidade é o que resgatando-nos de toda e
qualquer tutela nos ha de fazer grandes. Temos no
pensamento o apophthegma de Hardernhcr:

-Tende a cousciencia de vós mesmos e sereis tudo
o que podeis ser!

Será esta a legenda do Diario do Gran-Pará, na
santa cruzada em que está empenhado.

Retem 14 de Setembro de f882

OConselheiro Alarlim Francisco, e os reprmn\aoles do PariÍ
na camara lemporaria

Concluímos honrem a contestação que exigia o dis-
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curso proferido na camara temporaria pelo Conselhei
ro ~fartilll Fran isco Ribeiro de Andràde.

Acompanhando tão de perto, como era preciso, a
proposições erronea e apaixonadas do deputado por
S. Paulo, deixatnos claro quanto são ignorantes das
cousas patrias os estadistas que nos governam. O sr.
Marfim Francisco foi ministro da justiça no gabinete
de 3 de Agosto, presidido pelo finado Conselheiro Za
charias, tem representado a sua província em muitas
legislaturas, foi presidente da camara dos deputados,
c lente da faculdade de direito de S. Paulo, era o
chefe da dissidcncia liberal, que lançou por terra o
o ministcrio Martiuhn Campos, a quem accusára pelas
mesmas faltas que havia commettido, e de que fora
membro, foi governo e aspira a governar ainda.

Um homem n'estas condições tem o dever de não
subir ú tribuna sem estar devidamente preparado, c
muito principalmente se o assumpto que o preoccupa
entende com a economia e relações domesticas, como
aquclle de que foi objecto o seu discurso.

Que esperanças devemos alimentar nós, os engei
tados do Norte, quando vemos os nossos homens de
governo fazerem praça da mais condemnavel ignoran
cia.das cousas pátrias?

E sinceramente lamentável o facto sobre que ra
ciocinamo , porém o C mais outro facto para nós de
caracter muifo mais assutsador. Referimo-nos á atti
tnde dos representantes do Para em frente ao rcpre
sentnnte de S. Paulo.

It faci! de ndmittir que a paixão cegasse o illustre
Conselheiro, mas é difficil de comprohender o silencio
dos deputados paraenses, sentados ao lado de s. ex.a

Se não era po sivel uma prompta contestação ba
seada em cifras para destruir a rhetorica paulistana,
era de rigoroso dever um protesto encrgico, que na
tribuna ou na imprensa, arredasse de sobre a pro
vincia do Pará i sinuações que ferem os seus creditos
e a sua honra.

O Pará só tem um producto-a borracha, e este
mesmo tem por base o trabalho escravo.



E mais-algodão, cachaça, cravo, folhas mediei
naes, farinhas, leites, pelles, raizes, azeites e outros
generos de menor importancia.

Santo Deus! E diz-se isso no seio do parlamento
nacional onde tem assento tres filhos 'esta provincia,
que se conservam silenciosos!

Não fazemos a injuria de leva -lhes á conta da igno
rancia o criminoso silencio, mas attribuimol-o a esse
indifferentismo que lavra na côrte pelas cousas do
Norte, mal contagioso que desgraçadamente afIectou
os deputados paraenses. E todavia era facilima a ta
refa de instruir o seu protesto.

Se suas ex." recorressem ao relatorio da Praça do
Cornmercio, encontrariam eloquente argumentação pa
ra conter os arroubos do sr. Martim Francisco, lendo
esta tabella da exportação de 1881

Generos

Borracha , .
Cacáo .
Castanha da terra .

li em ouriços .
li de sopucaia .

Couros verdes .
« de veado... . . . . .. . ..
« seccos .
« salgados , .

Cumaru .
Guaraná .
Grude de peixe .
Madeira .
Marfim-vegetal. .
Oleo de Cupahyba .
Piassava .
Quina .
Salsa , , .
Tabaco .
Urucú .
Ucuuba .

Valor nominal

20H8:57815986
3177:190/$229

699: 163/$357
t2!l~800

5:976~{)()()

234.:328~174.

166:4.31604.0
H2:129S574.
33:974.~759
94.:2776640
26:3246120

157:7076436
5:0011$950

33:!l08~OOO

68:835t>6oo
65:6t867t5

1t2:136tSOOO
59:4.58~574.

9526700
26:364.tS488

2:299tS5oo

A AMAZONIAGO



Não é sómente a borracha o producto de exporta
ção d'esta parte do Amazonas, a qual poderia elevar
ao triplo aquelles valores, se pelo menos um terço
de seu immenso territorio estivesse povoado.

Para contestar-que a extracção da borracha tem
por base o trabalho escravo-os illustres representan
tes do Pará não precisarinm de grande esforço, bas
tava-lhes recorrerem ao relatorin do sr. Saraiva, e no
annexo n.v I encontrariam os melhores argumentos.

A estatística attribue-nos uma população escrava
de 30,623 almas assim distribuída pelo zona dos se
ringues:

Breves.... " . . . .. .... .... . .. . ... 70~

Oeiras , . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . !ir;
Curralinho . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . f 22
S. Sebastião , 27'i
Portel , . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 77
J\Ielgaç.o . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Porto de Moz. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 93
Gurupá. . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 290
Sonzel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'i
Macapá ••••••••••••••••.••••••. , 398
Mazagão .. . • . . . . • . . . . . . • • . . • . • • • ·109

2,Hi8

escravos os quaes são empregados na pequena lavou
ra d'esses municipios.

Adrnittido mesmo que esses 2t68 braços estejam
empregados na indústria extractiva, elles represen
tam apenas H % da população escrava, e só figura
riam no valor de exportação d'esse producto n'essa
mesma proporção, o que daria uma somma insignifi
cante.

O trabalho escravo não concorre na exploração das
riquezas naturaes do Pará, mas só e unicamente do
cultivo da canna do assncar, c do arroz, os quaes
são assim representadas por kilos na estatística de
188~.

GIA A~IAZONI'\
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Assucar 1:l71,53~
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112:l,SGG

e esses generos estão muito longe de bastarem para
. o consumo, por quanto importamol-os emgrande quan

tidade.
Eis all,i o que é o braço escravo na zona dos seriu

gaes.
E querem o, deputados paraenses que sejamos equi

parados a S. Paulo, cuja felicidade repousa em 1GS:950
escravos empregados no café, e acariciados nas tortu
ras do tronco e do hacalháo!

Não tem por conseguinte justificação alguma o si
lencio de suas ex.".

Quando a provincia se levanta clamando contra o
systema administrativo que o esmaga, e os echos de
seu protesto repercutem na imprensa de todo o paiz,
e no seio do parlamento, é lastimavel registrar o fa
cto que nos preoccupa escrevendo estas linhas .....

catechese

Ligado intimamente com a colonisação acho entre
os 'IS~UI ipl.os de que me occupo e que constituem as
queixas da provincia de Pará, a cateche e, e algumas
palavras direi sobre ella. .

utes de tudo, é preciso saber-se que este ramo de
serviço publico obedece ao regulamento de 1Si.5, o
mais imperfeito que se póde encontrar, tanto em face
do caracter dos indígenas, como do bom senso. A base
do caracter do indio é o amor mais determinado pela
vida nos bosques completamente li Te de preoccupa-
-es pelo dia de amanhã e por conseguinte adverso

a 11m trabalho methodico e regular.
Ao indio que viveu nas selvas é inteiramente into

leravel o jugo filho: de um regulamento que lhe im
põe não só obediencia a individuas de uma raça dif
ferente da sua, e que elle olha como expoliadores da
sua terra e da sua liberdade, mas ainda o força a tra-
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halhos e a praticas que elle em sua rudosa não COIll
prehende nem sabe justificar. O regulamento em vi
gor, parece mais feito para emigrantes, embora gros
s iros, jú com um certo gTÚO de civilisnção, do que pa
ra indios boçaes, pai que a par dos onus, constitue di
reitos que os índios não pedem nem agradecem por
que constituem para elles outras tantas péas: e en
trctanto ha 38 annos . applicndo indistlnctamente :lOS

indios do Norte e Sul do Brazil embora os habitas de
1II1S e de outros sejam diílerentes.

Cria o regulamento uma série de legares alguns
d'elles devendo ser renumerados, e tem sido tão hem
tratado este assumpto no Pará que apenas os lugares
de director geral e directores parciaes é que tem si
do preenchidos, mas sem vencimento algum, d'aqui
resultam diversos inconvenientes; o primeiro é que
ninguém trabalha sem ter em vjsta alguma compen
S~Ção, e os directores parciaes que estão em contacto
com os índios consideram que do serviço d'estes é
que devem tirar a compensação dos serviços que de
veriam fazer mas que não fazem; resulta mais, que
devendo ser para elles tanto maioro lucro quanto me
nor fór a paga, os pobres índios com raras cxcepçõcs
são roubados por aquelles que os deviam proteger.

Acontece ainda que o pobre indio acostumado á vi
da independente não é facilmente que se dobra a dia
riamente traba har em cortes de madeiras ou extrac
ção de lrogas nos m tto ; a menor revol a contra as
ordens do director é puni la . everamente por estes,
com o auxilio que lhes prestam as autoridades poli
ciaes d'onde provem ás vezes em vista da cruesa dos
castigos, pois que além da prisão os índios são mui
las vezes ferropeados, o abandonar uma trihu inteira
o aldeamento e voltar para os bosques. E geral, pó
de quasi dizer-se, o reputarem os directores parciaes
que a catechese é mais feita com o fim de os locu
pletar do que de civilisar es indios. Servem-se com
elles, alugam-nos Gil cedem-nos gratuitamente aos
seus amigos, centractam-nos com negociantes os quaes
iuunediatamente tratam de dar ao índio algumas Ia-



zendas, algumas ferragens, e infallivelmente bastante
aguardente, e desde que está contrahida a divida pe
quena ou grande, e cujo valor o indio com a sua na
tural incuria não procura saber, fica elle para sempre
escravo do negociante; com a aguardente que lhe vae
continuando a fornecer vae augrnentando por tal ma
neira a conta que nunca é po sivel ao índio pagal-a.

Até aqui ainda encaramos somente o roubo que é
feito da liberdade e trabalho do indio; não se limitam
porém a isto geralmente os males da catechese como
actualmente é feita; á escravisação acompanha quasi
sempre a perversão moral do homem pela embria
guez que o emhrutece, e da mulher porque as filhas
dos indios que em vez de serem applicados aos tra
balhos de agricultura do aldeamento são aproveitadas
como creadas em casa do director e de seus amigos,
são ordinariamente viciadas e prostituídas.

Não se pense que ennegreço este tristíssimo qua
dro, fui bastante tempo para o apreciar, director ge
rai e a convicção de que nada podia alcançar em bem
dos indios com o regulamento e systema actualrnente
seguido me levou a pedir a minha exoneração d'aquel
le cargo.

Um dos principaes elementos com que o regula
mento conta para a catechese é o missionario, pois
bem: na provincia inteira do Pará existe apenas um
unico rnissionario é aquelle que existe no Baccabal, e
d'este e do aldeamento depois direi alguma cousa,
por ora consigno apenas o facto para mostrar quanta
rasão tem a provincía em queixar-se de que o aldea
mento dos índios, no Pará ainda tão numerosos, é in
teiramente despresado.

A par dos directores dos differentes aldeamentos
existe uma outra individualidade de que vou fallar: o
mission ário, e infelizmente por um Frei Egydio de Ga
rezio modelo de abnegação e virtudes apostólicas, ap
parecem-nos delapidadores devassos como Frei Peli
nio, medrosos como Frei Antonino, ou indifferentes
como tantos outros que olham a posição de missiona
rio como 11m meio de se libertarem da regra do con-

G'~ A A~I.\ZO:'\I.\



vento, tendo quem os sirva e para elles trabalhe, além
do veucimento que lhes é dado.

Se coexistem com o director, immedialamente a des
união entre ambos se manifesta, as queixas e as ill
trigas não cessam e a catechese é despresada. Alguns
missionnrios, quasi todo', não querem entender qne
estando nUi como empregados do governo de\ em dar
conta dos seus actos ao director geral, e dirigem-se
ao presidente da província e ás vezes no ministro da
agricultura: outros a ningu ém dão contas, como o ce
lebcrruno Frei Pelinio que entrando para a missão do
Baccahal e achando alli quinhentos índios, a deixou
sem habitantes quasi, e os que n'ella existiam intei
ramente depravados. Durante os annos que infeliz
mente alli se conservou tratou apenas de lisonjeando
os vícios dos indios, satisfazendo-lhes a natural ten
dencia á embriaguez, concedendo-lhes uma liberdade,
que tocava o deboche, excepto nas relações dos indios
com o exterior pois tratava de os isolar, de ao mesmo
tempo empregal-os na extracção da gomma elástica, a
qual lhe pagava por baixo preço c remeuía para a
capital debaixo do nome de terceiro á casa Cnllere
que fazia venda d'ella; quatro ou cinco remessas já
tinham sido feitas em valor de 30 a 50 contos cada
uma sem que fo sse possível obstar a tal rouho, quan
do o capitão do mesmo aldeamento ~laI'i-Baxi 'cio
queixar-se ao gov rno das delapidações do missiona
rio commuuicaudo que n essa occasião eram r metti
dos 30 e tantos mil kilos de borracha .1 mencionada
casa, mas mais uma \ 'CZ ainda foi impossivel o appre
hender n remessa feita. A audaci à porém de Frei Pe
linio cada vez crescia mais com a impunidade, nem
OI' ens do dírector, nem do commissarío geral dos ca
puchinhos, nem do presidente da provinda tinham
poder sobre o desvairado frade; a nrissão convertera
se em uma hacchaual em que a embriaguez, a pros
tituição, e o roubo disputaram a palma entre si, e a nl
lima remessa de gomma el ástica foi feita j;i descera
damcute em nome do pr óprio missionario, Então as
autoridades em vir/lide da queixa apresentada pelo
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director geral dos indios, e pelos artigos das folhas
da capital ilenunciando o facto, mandaram pôr em de
posito os generos remettidos e procederam a inqne
rito no Baccabal sobre os factos alli occorridos e n"es
te inquérito apparece o proprio l\Iari-Baxi innocentan
do com o seu testemunho o missionario de quem
pouco antes viera á capital queixar-se. O parecer do
honrado procurador fiscal e informação do dr, chefe
de policia que de sobra mostravam a culpabilidade
do frade, de nada serviram; empenharam-se muitos
personagens em que os papeis fossem rernettidos pa
ra o Rio para ser ouvido o governo, mas qual a admi
ração dos paraenses quando não obstante as informa
ções fidedignas do honrado sr. Dantas filho que fôra
o presidente que ordenara o deposito, viram que o
governo mandava que o roubo fosse entregue ao la
drão.

Eis o que é a catechese no Pará, e entretanto o go
verno sabia que este frade era o mesmo que sem au
torisação do governo fizera compras excedendo os cre
ditos marcados á thesouraria de fazenda, e que foram
pagos, que era o mesmo que estandojá exonerado das
Iuncções de missíonario, fóra á colonia e exercera actos
como se ainda fosse missíonario e dírector d'ella; que
era o mesmo que arrombando os anuazens do gover
no na missão se apropriára dos generos que alli exis
liam e os distribuir á a seu talante como prova o inven
tario e relatório feitopelo engenheiroOliveira Pimentel
actual deputado pela província do Amazonas á Assem
bléa geral.

Estes factos creio que mostram de sobra a sollici
tude do governo geral pela catechese na Amazonia e
de quão justas são as reclamações e as queixas for
muladas sobre tal assumpto.

Entretanto a catechese feita pelos mission ários, uma
vez que as posições relativas d'estes e a dos directo
res sejam bem estabelecidas, e haja um regulamento
mais racional do que aqueUe que actualmente rege
este serviço, e n'elle um ao outro sirvam de üscaes,
c reciprocamente se contenham nas raias dos seus de-



veres, é muito possível. Frei Egydio de Garesio con
seguio em mais de um ponto da provincia estabelecer
aldeamentos numerosos, e isto não obstante ser ape
nas concedida a verba de cinco contos de réis para a
catechese em toda a provincia, e incluindo n'esta som
ma o ordenado de 1:200;)000 concedido a cada um
dos missionarios. As grandes missões que tivemos no
Amazonas em tempo em que ainda éramos colonia de
Portugal foram devidos aos jesuitas e outros missio
narios, protegidos pelo poder civil, e vimos que essas
missões produziam mais do que o necessario para a
sua existencia.

Ainda hoje temos a prova completa d'isto com a
missão do Baccahal onde Frei Pelinio só com a ex
tracção da borracha pelos indios, realisou em quatro
ou cinco annos uma somma de cerca de 300 ou mais
contos, o que prova que um missionario e um dire
ctor íntelligentes applicando um pequeno numero de·
homens á extracção de drogas, em quanto o restante
do pessoal da missão fosse instruido em artes ou oID
eios e na agricultura, achariam um meio de, sem
onus para o estado, augmentar e fazer crescer a mis
são.

É porém nccessario para que as missões progri
dam que o regulamento seja completamente reforma
do; que os missionarios o sejam em realidade, que
queiram criar cathecumenos e não adquirir riquesas,
e que egual cuidado presida á escolha dos directores,
e sobre tudo que haja a maior severidade para com
os missionarios e directores que em vez ile cumpri
rem os seus deveres fazem dos índios seus escravos,
e das índias suas mancebas, e que não respeitando
os direitos da paternidade presenteiam seus amigos
com as creanças filhas dos índios. Não haviam decer
to em {807 mais elementos do que hoje no Amazonas
para a formação de aldeamentos numerosos e entretan
to hoje não ha no Pará uma só missão, e n'aquelle
tempo a povoação de Barcellos só por si, contava qua
tro mil índios, fabricas de panno ordinario de algodão
c vastissimas plantações d'esta mesma planta assim
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Dh'ltlüo e acqullll«;üo de terralll

Ligada essencialmente ás duas questões de coloni
sação e catechese 110 Pará e Amazonas, se antolha a
legislação sobre divisão e acquisi ção de terras; em

A MI,\7.0;'1.\

como da de tabaco, hoje Barcellos não conta duzen
tas almas!!

N'aquella época ou pouco antes os rendimentos lIa
capitnnia do rio Negro todos devidos ao trabalho 11m:
indios aldeados, chegavam para que o governador da
capitania Manoel da Gama Lobo e Almada a susten
tasse por annos, sem pedir auxilio ao Capitão General
do Pará ao qual era suhordinado, mas com quem es
tava em desintelligencia.

Se alguma causa póde exuberantemente provar a
nenhuma importancia que ao governo merece a cate
chese nas províncias do extremo Norte. é de certo o
vermos que determinando o regulamento de 'l8!l5 que
cada missão ou aldeamento deverá ter lima certa aren
de terreno destinada ás necessidades d'aquella povoa
ção, não ha comtudo nas treze directorias de indias
110 Pará uma só missão ou aldeamento que tenha o
terreno que lhe é pertencente demarcado c nmito me
IIOS ainda dividido em lotes destinados a cada familia:
rl'aqui resultam as continuas luctas com os proprieta
rios de terrenos proximos á missão, daqui resulta filie
os dlrcctores abusando da sua posi ção cortam larga
mente madeiras das maltas nacionaes as quaes são
vendidas, lucrando o índio por todo o seu trabalho
alguma dospresivel somma que na sua ignorancia gas
ta em aguardente que lhe é fornecida quasi sempre
pelo pr óprio director a quem comem conservar aquel
les animaes de trabalho no mais completo embruteci
mento.

Eis o que é a catechesc, e é por isto que clamamos
e gritamos contra a indifferença e desídia do governo
central, e mais que tudo contra a centralisa ão que
nos força a nem as nossas proprias forças e bôa von
tade podermos utillsar.

68



A A~IAZONIA

1882 quando o governe central pedia ás prcsidcncias
do Pará e Amazonas o seu parecer sobre um ~ lbeto
publicado pelo ex.?" SI'. Pimenta Bueno relativo ú ex
tracção da borracha no valle do Amazonas, nos diíle
rentes escriptos e pareceres publicados se chamava a
attenção do go .eruo sobre a maneira porque são oh
tidas as terras e a necessidade de providencias quan
to ú medição e rectiflcação de posses.

Temos uma lei de 18tiO que prohihe pelo seu arti
go 1.0 a acquisição de terras por outro meio que não
seja o de compra, entretanto no Pará e Amazonas on
de a maior parte dos terrenos são da nação, acka-se
em pleno uso a acquisição de terras pelo systema que
se póde chamar primi capientis.

Nestas duas proviucias acontece que um qualquer
individuo que deseja um trato de terras pertencente
ao governo, ou seja para d'elle oxtrnhlr os productos
espontaueos da natureza, ou para n'elle estabelecer
lima cultura regular, começa por, sem mais Iormuli
dade, roçar uma parte d'clle c estabelecer alli uma
cabana de palha. No primeiro caso quando lhe pare
ce que o terreno jú lhe não dá as vantagens que a
principio obtinha, abandona-o, e vae procurar outro;
no segundo caso po -ém, se a cultura é regular, dá
maior solidez á sua cabana e estabelece alli a sua mo
radia; as auctoridadcs ordinariameute ou não tem co
nhecimento do facto, desapercebido IlO meio d'aqncl
las vastas regiões deshabitadas, ou se d'elle souh rum
não dão providencia alguma pois são elles tão consu
etudiuarios que quasi constituem lei e se veriam ohri
uadas a levantar conflictos com o maior numero dos
proprietarios de terras. Além d'isso ver-se-hium em
baraçados peta politicagem, pois que o lado político
a que pertencer o detentor das terras tornará logo O
caso a si, e o pobre sub-delegado de policia ou juiz
supplente se arriscará a perder o seu prestigio para
tom os seus amigos se atacar um correligionario, ou
ver-se-lia atacado pelo partido contrario, sp fôr tocar
em um dos seus membros,

Se porém a autoridade ~ euergica e cumpre o seu



dever começa 3 chicana aprese tam-se duzias de
testemunhas provando que o réo já existia nas terras
antes da publicação da lei que regulou a maneira de
as adquirir; d'aqui sentença Iavoravel, requerimento,
para que as terras sejam registradas, parecer da ca
mara a favor e a ladroeira fica victoriosa: ora este
estado de cousas não é licito a um governo serio dei
xal-o perdurar.

verdade é; que a lei das terras de 18~O, o regula
mento de i854 e o decreto de Junho de 1 jq. procu
ra melhorar o estado actual, e o melhorariam, se as
me ' as governativas podessem ter igual resultado
qua .o applicadas ao Rio de Janeiro, ou ao Amazo
nas, não acontece porém assim; as cOlldiç-es de exis
tencia do Sul e Norte do Brazil ão rnm:til ir rentes,
como diflerentes são o clima, o t rreno, as PTQ,Q,ucções
e os caracteres da população, é esta uma verdade que
não me cançarei de pro lamar, mas de cuja ígnorancía
muitos males nos tem vindo.

As lels e decretos citados que devem produzir C
produzem decerto, grande bem para o Sul, applicados
ao Norte apenas produzem quasi lnsenslvel melhora
mento, e n'isto não censuro ó governo, lamento ape
nas o pouco conhecimento que a cõrte tem (resta'
duas irovincias tão distantes d ella.

O grande melhoramer to !]uauto :) s :1 rrenos da
Amazonia é ele facto transformar o expio dor em la
vrador, a cultura nomada em cultura localisada, e is
to só póde, como bem entendeu o legislador, ser obti
do tornando obrigatoria a compra dos terrenos, ligando.
o homem ti terra pelo vinculo da propriedade. As leis
que acima citei facilitaram a venda e o p:.l[amooto dos
terrenos comprados, mas não é n: v nda e 110 paga-.
mento do preço das terras (lue existe a diíllculdade,
esta acha-se na sua medicão e demarcação que nas
províncias de (1110 trato importa ás vezes em mais do,
que o valor da compra.

As enormes distancias, o imperfeito systema de via
ção, as distantes viagens, a falta de pessoal fazem
com flue ao agrimensor ~e um terreno de uma ou.
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duas leguas se pague ás vezes um, dois e tres contos
de réis, a fóra as despezas com o restante do pessoal,
transporte e comcdorías. Além disto o pessoal te
chuico deixa bastante a desejar e d'aquí resulta que
um comprador depois de gasta em todo o processo
de demarcação e medição nma somma que muitas ve
zes é obrigado a obter pagando grossos juros, vê o
processo annulado e acha-se sem meios para o reno
var, ficando além de tudo onerado com uma divida.

Será impossível ao governo melhorar para o Pará e
Amazonas este estado de cousas? Creio que não, c o
encontro possível e mesmo Iacil; e com isto alcançaria
a provincia um grande beneficio par. a sua coloni-
sação. -

Se o governo quer em verdade occupar-se d'este
assumpto, que lhe custará a formular as disposições
legues, neccssarias para que sejam respeitadas as
actuaes posses dos terrenos nacíonaes, e em cada uma
das provincias crear uma commissão formada por
um conunissario geral e tres ou quatro agriraeusores
h ábeis, que com os trahalhadores necess ários fariam
cada um d'elles serviço em um município? As despe
zas seriam pagas ~1O governo em prestações annuaes,
de modo que 110 fim de ;; annos estariam todas satisfei
tas. Ao mesmo tempo deveriam ser impostas penas se
veras a <lnem em. um praso fatal previame úte aunuu
ciado não, apresentasse o seu requerimento para a de
marcação. das terras que possuir, todos estes e emen
tos seriam uteis, como dados topogrnphicos, e muito
para a formação do cadastro que é necessarío para o
conhecimento da riquesa publica. ,

Estes meios que tão pouco diffícies são para o go
verno seriam de um grande bem para o Pará c Ama
zonas e a final para o Estado tambem; o (1I1e vejo
n'estas regiões parece autorisar a crença de que a
população no extremo Norte vae tendç sensivel au
gmento, e por tanto também com ella augm utarão
os rendimentos provinciaes e geraes, aproveite o go
vemo este ensejo que lhe é Iavoravcl, proteja o de
senvolvimento das provindas do Norte, agora mais do..
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qne nunea, que o decrescimento do valor do café pa
rece indicar uma diminuição nas rendas das previn
rias do Sul, regularise e facilite a acqnisição das ter
ras, que terá dado um grande passo para a transfor
mação da cultura extractiva em verdadeira agrícr \lura,
e para a conser ação da principal riqueza da provin
da a gomma lastiea, terminando tamb ém as luctas
por caus a d08 errenos que tantas, ezes eusanguen
tam a. aguas fIos nossos rios.

Será ouvido este meu pedido? Não o creio, pois vo
zes bem mais auctorisadas do que a minha o tem já
formulado: O' Pará e o Amazonas estão muito longe da
cõrte, onde o r. Martinho de Campos nos proclama
em sua erudição, cidadãos de arco e frecha.

,1.U(;mellto de Fel)re"en.nçüo pnrlnmen.nr

É um axioma 110je para o brazileiros e especial
mente para os do Norte que á sua custa o tem visto
comprovado, que a irnportancia das províncias nu 01J
tensão não só dos favores como mesmo do que C jus
to, está na proporção dos votos que pode dar ou ti~

rar ao governo nas votações da ;r:ssclllhléa geral. E
assim que l\linas, Bahia, Pernambuco, Ceará, ele. se
rão muito mais attendidos do que o Pará e o \ma:w
nas que só podem dar, a primeira tres dep lados e
um senador, a segunda dois deputados e am senador.

O Par;', tem hoje a mesma representação que tinha
em 1824. Isto é: temos gasto 50 annos em augrnen
lar a nossa população, em dar expansão ao nosso com
mercio, em illustrar pela cultura do espírito os nossos
coucidadãos, em fazer-nos conhecidos da Europa pe
los 11 11111eI'OSOS productos que exportamos e a sua hõa
qu lidade, em aformosear as nossas cidades, em ex
plorar até os confins do Irnperio e além d'clles in
nurncraveis e desconhecidos rios, em elevar o pouco
ou nada que produziamos em beneficio do Estado, até
sermos a li. a proviucia, na quota com quo concorrem
ellas para o orçamento geral do Imporia, o nada dis
to nos é levado em conta; continuamos a ser quan]o
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á nossa importancia politica no parlamento brazileiro,
uma das ultimas províncias, continuamos a ser, apezar
de nossos esforços, para o governo e para a maior par
tc das proviuclus do Sul uns parias, uns scmí-sclvagcns,
e cremos mesmo que para muitos como por CXC111plo
o ex-presidente do conselho o sr. Martiuho de Cam
pos ainda andaremos nas ruas semi-nus ou mesmo
nus, e serão para elles verdades as mentiras escriptas
por Julio Verne na sua obra sobre o Amazonas, A JM\

GADA em que se encontram jacarés atrelados a puxar
jangadas e outras tabulas que fazem com que esta
obra deixe esquecidas as celebres Aventuras do Caval
Iciro Monchauson.

As diffículdades postas de lia muito a que o Pará
possa ter uma representação em relação com a sua
importancia, tem sido um dos motivos que mais pro
fundo desgosto tcm feito lavrar entre nós, pois a
par de ser uma flagrante injustiça, é um manifesto
absurdo.

Em uma das sessões de f856, se bem me recordo,
o chorado senador Visconde de Sousa Franco, fez
apresentar um projecto elevando a deputação Paraen
se ao numero de ;) deputados, esse projecto dorrnio no
pó dos archivos do senado não obstante as tentativas
c esforços dos srs, Drs. Tito Franco d'Almeida, Do
mingos Antonio Raiol e Concgo Sequeira por longos
c dilatados anuos, sempre ou o desprezo com quc o
Pará era tratado ou a iguoran ia do que a elle dizia
respeito, ou mais do que tudo, o elle só di. pôr de
ires votos na camara temporaria, Iizernm com que não
tivessem seguimento as discussões a esse projeclo re
lativas. Foi então, cm f881, que reunidos cm casa do
Barão de _I:trajá alguns influentes liheraes, resolve
ram de aceortle com a camara municipeí da oapital,
flue tsla tomando a iniciativa, dirigisse ao souado
lima reclamação sohre este assumpto e convidasse tu
das as municipalidades da provlncia a acompanharem
n'a n'esta tentativa, :1 moção foi apresentada na ca
mura ninnicipal C approvada, c os que tinham to
mado ti ~i esta empresa se dirigiram a diífcrcutcs
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deputados e senadores e especialmente ao ex.mo sr.
Mc'ra e Vasconcellos a quem a província deve muita
gratidão pelo calór com que abraçou a sua causa e a
maneira brilhante porque a defendeu.

A esse tempo já no senado se fallava em dar anda
mento ao mesmo projeclo, creio que de 'ido isso a dl
ligencias dos deputados do Pará então na côrte. Qual
não foi porém o espanto dos Paraenses, vendo na dis
cussão do assumpto havida no senado, sustentando
brilhantemente os direitos do Pará os srs. senadores
Leitão da Cunha e Meira de Vasconcellos, apresenta
rem-se combatendo um projecto em si justo, alguns
dos mais notáveis senadores, que em seus discursos
aUingiram até á violencia, tomando-se notavel quo
muitas d'essas orações revelavam pouco conhecimento
do que é, e do que póde vir a ser a Amazouia, de
quaes eram suas indústrias e como eram exercidas.
Nisto sobresahio o então presidente do conselho, em
parte por ignorancia e em parte porque tinha só um
voto de maioria no senado, e temia que o novo projecto
fizesse entrar dois senadôres mais, que lhe fossem
adversos. Não conseguindo porém que o projecto ca
hisse, alcançou comtudo que voltasse emendado ú ca
mara dos srs. deputados, onde sabe Deus até quando
dormirá o somno do esquecimento, se a populaçãoPa
raense não entender que se deve fazer ouvir pelos
meios que tem ao seu alcance.

Na exposição que a camara municipal da capital le
vou ih) senado era cabalmente demonstrada a justiça
flue assistia a provincia em sua supplica. Se encarar
mos como base da pretensão para o augmento da de
putação, o corpo eleitoral, vemos que é elle mais nu
meroso do que o é em outras províncias do Império,
cuja deputação é dupla/d'aquclla que tem o Pará; a
nossa mais proxima visiuha, O Maranhão, tem um me
nor eleitorado do que o Pará e entretanto tem seis
deputados e tres senadores, em quanto O Para apenas
tem tres deputados e um senador: a Parahyba cinco
deputados e dois senadores; o Ceará oito de putados e
quatro senadores, c entretanto entre o corpo eleitoral
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d'esta ultima e o do Pará não existe a proporção de 8/3
como seria necessario que houvesse; quanto á Parahy
ba nem precisa é a demonstração. ,E devemos observar
que o corpo eleitoral do Pará é muito menor do que
deveria ser, se em J88J a Relação do districto então
de feição conservadora não tivesse excluido do corpo
eleitoral perto de quinhentos individuos no caso de se
rem eleitores, mas que eram liberaes.

Se olharmos a questão da deputação em relação
~ população, ainda ella não póde deixar de se resol
vida de accordo com os desejos da provincia, não só
porque a sua população é maior do -que a de muitas
províncias .que dão mais considerável numero de de
putados, como porque analysando a proporção em que
está a população do Pará com o numero de seus de
putados e analysando da mesma fôrma esta relação
entre as populações e deputações das outras provin
elas, encontra-se uma injustiça clamante, pois que o
Pará dá um deputado por cento e quarenta e tantos
I,Ui! IlillJilautes em quanto que provincias ha em (ijue
um deputado corresponde apenas a pouco mais de cin
coenta mil habitantes.
L Se ainda se olhar a questão pelo lado da frequencia
escolar, ainda a victoria é certa para a nossa provia
cia, pois que tanto em relação ao numero de escolas,
como em relação ao que com ellas é despendido co
mo ainda com o numero de alumnos que as frequen
ta, é o Pará uma das províncias que está na vanguar
da, pois conta cerca de treze mil alumnos em suas
escólas de -J. o e 2.o gráo, e gasta com a instrucção
publica mais de seiscentos contos por anno do seu 01'
çnmcnto provincial.

Se quizennos estudar a questão sob o ponto de vis
ta de importançía commercial das províncias, vemos
que corno elemento de renda ella só tem acima de si
cinco províncias no Imperio, podemos mesmo dizer
que só tem quatro pois que tomando os tres exerci
cios de -J878-7D,187D-80, i880-81, a importanua to
tal da importação e da exportação só é maior para o
Hio de Janeiro, Pciuambuco, Bahia e S. Paulo, pois



A marcha progrcssiva do rnovimcnto marítimo do
porto de ~Ianáos pode-se avaliar com exactidão pelos

i6

que para e Ilio Grande do Sul e sonuna já é me-
1101'.

\eresce ainda que, olhando para a tahellr do rcla
torro do SI'. ~inistro de Fazenda, se vê que para as
províncias da Bahia e S. Paulo se a importação tem
ido sempre em ungmeuto, a exportação no ultimo au
110 vae em diminuição, o que não acontece com o Pa
rá, onde ella tcm sempre crescido.

E não se queira dizer que este florescimento da
provilicia de que íallámos é epheruero, porque é de
vido a um só geuero de producto ti gonuna elastica,
pois que além destc temos muitos outros generos,
nus resultantes de cultura regular, outros Iructos es
pontaucos do nosso territorio, os quaes todos concor
rem com a. gomma clastica para a prosperidade üa
província. E assim que só o cacáo foi exportado do
Parú na quantidade de W6~,üt.i(j k.' só no 1.0 tri
mestre de f88~, e além (reste os gcueros abaixo euu
merndos que representam um valor ollicial que me
nor de certo que o real ainda assim chega a réis
!l55:!IU8,H::W referente só ao LO trimestre de 1882.

A tabella apresentada pelo SI'. ministro da fazenda
no seu relatorio ultimo, e o pequeno quadro da ex
portnção do ultimo trimestre (Ille ambos julguei dever
apresentar ao leitor dão os elementos precisos para
um estu lo comparativo entre as díffcrontes proviu
cias, e o l'ará, bem como o topico do ullimo relatorio
do actual presidente da provincia do Amazonas, em
que se trata do conuncrcio (reli", c que em seguida
reproduze, habilita a um egual trabalho para esta
esperançosa parte do lmperio.

Dados estutisticos sobre a lJruvilH:;ia doAmazonas ex
trahulos do relataria do e,T. mo 81'. Presidente da Pro
oincia apresentado em Maio de 1883 á Assemblé« le
gislativa prooincial,
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seguintes quadros, relatívos ao ullimo decenni flnan -:
ceiro c ao 1.0 semestre do exercício corrente.

As entradas foram:

6~81 13M,

324 I 71
201..8 21í
3246 I 25:3
'..t061 259
WH Hi2
21i:1O I 1;:;8
W70 I 2fl::!
49!H I 389
--9(} I -98, ,.. rz
8281 I 489

~:STIIAl'iG E/II OSI\ACIONAES

5;; I 2G2t.ii I 20n I 9 I í:lGG I 429

'lI I 2Hl90 I 1529 I 4 I 404 I 5G
77 141376 I 2754 I 6 / WIG I ·188
82 3:3589 I 2755 I 6 3025 I f 78
85 I 3H 12 I 3329 i 9 I '..000 /251
'..7 I 22559 I -li90 I '.. 1522 f 22
57 I 23804 I 1713 I 8 2797 I 240
85 , 3890G I 3o:m I 9 5030 I292
92 !..0(H3 I 32GO I f I I 4g81 380

10;; ;;0596 I 3iU'12:l IHiOS/857
118 ~032(j I 4034 20 1258i 726

Ex ercicios

1872-t87:3 I !l:; I ~:JOOO 1 1821 I 6 I
1873-1871,. , 81 I "23GI I 288í I I
18i-í-187;; 8:J I :m226 I 287013
1875-1876 I 88 I :JMH;O I 3399/ f2 I
1876-1877 I "fl /207H3 I ,1662 6 I
1877-1878 I G:J 2G800 1·'lfl21 I G I
1878-187fl I sn I 'lOGIG I 313G !) I
f870 -1880 fl41 ".0887 I 35;-j2 I 12
,18 0-1881 I ioo ;-)0 96 I 3740 , 2J I
1881-1882 I W9 I lH722 I '..277 I -li I
f. o semestre
f882-1883 I 60 I 30003 I 2172 I 10 I

As sahidas foram:

" ~ I ~ ~ I.~ II
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I <J) ~ I § I '" I
Ex ercícios I"~ ..s I g> I'~ II ~ ~ I ·e- ;; I

I %; ~ I &I ~ '

1872-187:J
'873-1874
f87!..- 187:;
1875-1876
1876-1877
-1877- 1878
1878-187fl
1879-1880
'1880-1881
1881-1882
f .o semestre
1882-1883 I
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A grande diminui ão que se nota nas embarcações
entradas e sahidas no exercicio de t876-t877, é ap
parente, provindo de não terem sido contempladas
nos mappas senão as entradas e sahidas do 2.° se
mestre do exercicio.

Os dados relativos ao exercício corrente t882-t883,
como disse, referem-se só ao {.O semestre.

O movimento do porto em cada um dos mezes do
anuo de J882 foi o seguinte:

78 A A~IAZO:"iIA
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Os vapores são pertencentes ás companhias do Ama
zonas, de Manáos, de Liverpool, de Now.)ork, á em
preza )Iarajú e Tocantins de Belem, as casas commer
cias Iteyes & Ilermauos, Elias, Pinheiro e outros.

Não estão aqui incluídas as viagens realisadas dire
ctamcute do porto de Bel ém no Pará para o Purús,
ladeira Solimõcs, sem escala por ~Ianáos.

Vê-se pelo mappa que a navegação a vapor tem eli
minado, pôde-se dizer, as pequenas emharcações á
vela cujo numero no anno de f852 se elevava a 60
entre esta capital e a do Pará, e a mais de 2000 en
tre esta provincia e a de Matto Grosso, e a república
da Bolívia pelo rio Madeira, a republlca de Venezuela
e a Guyana ingleza pelos rios Negro e Branco; as re
publicas de Nova Granada e Equador pelos rios Japu
rá e Içá e a república do Perú pelo Solimões.

Actualmente a pequena navegação por embarcações
é feita de Matto Grosso e Bolívia até o ponto militar _
de Santo Antonio no rio Madeira, de Venezuela até
esta capital ou até os portos do rio Negró, da Colum
hia e Equador, muito pouco, até TelTé.

A navegação de longo curso, subsidiada pela pro
vincia desde 187'., faz-se regularmente entre Manáos,
e as praças de Liverpool e New-York por duas com
panhias inglezas.

Completam-se hoje nove annos, que no dia 25 de
março de f87!., a população d'esta capital viu anco
rar em seu porto o primeiro navio mercante á vela
vindo directamente de Hamburgo com o carregamen
to para uma casa allemã aqui estabelecida. Era do
porte de 263 toneladas e trazia bandeira dinamar
qneza.

No dia 30 de abril do mesmo anno ancorou o pri
meiro vapor, que inlciava a navegação directa de Li
verpool, com escala pelo Havre, Lisboa, Vigo e Pará
até Manács, conforme o contracto celebrado pelo go
vemo da provincia com o commendador A. Paulo de
Brito Amorim. Era .do porte 'de 5!)!) toneladas e tra
zia bandeira íngleza.

De então para cá, o movimento commercial tem

~o A AllAZuNIA



Exportaçüo

augrnentado sempre, e a passos largos, com especia
lidade 110 ultimo trieunio. Para poder avalial-o basta
attender aos seguintes algarismos.

A exportação pela alfnndega de }I;máos durante unt
decenio completo, faltando apenas a parte dos valo
res relativos ao segundo semestre do exercício de
lB76-1B77, que por tal motivo apresentam uma diffe
rença para menos do exercício anterior, foi a seguinte:

Ri

26:iJI9i$340
94:81415215

155:1586340
U.6:366~0~

75:039;$(fH
253:5666750
~1 :63';)6110
942, '3 560

L I 73:1')31t5305
1.563:321-' 405
1.035:6616575

A AMAZOl';IA

f872-1873 .
f873-f874 .
f8i1.-1B75 .. , .
t875-f 876 , ", .
t876-t877 , .
1877-·1878 .
1878-1879 .
i87!l-1880 .
i880-18 I .
1881-18 2 .
f882-1883 (L Osemestre) .

No mappa annexo, encontrareis mais desenvolvida
mente as quantidades e os productos exportados com

s respectivos valores. .
Foi durante o exerciclo de 1872-J873 que e fez a

primeira exportação deste porto para o estrangeiro,
pelo interposto do Pará, na falta dc vapores directos.
Os productos exportados foram: borracha fina, entre
fina e sernambyl5: 182 kilogrammas, rep escutando
o valor de 26:42~;)830, que pagaram na alfandcga de
Manáos 2::jJS;S2W, importancía de 9 Ofo de direitos
geracs.

Pelo quadro acima vê-se que o valor da exporta
ção no exercício de 1879-,1880 quasi que egualou o
total dos sete exercícios anteriores, na importancia de
f. t70:099I5H 6, quantia esta que entretanto foi excc
dida no exercício seguinte de t8S0- '18St, em que os

6



1878-1879 3.üiJ4:t;80;5590
1879-1 80 5.480:560 060
1880:-4881 '" 5.894:!l76;5264

Durante o periodo decorrido d sde o começo do
exercido financeiro de i876-1877 até o fim do LO se
mestre do exercício corrente, foram exportados pela
recebedoria provincial os seguintes valores officiaes,
cobrando-se os respectivos impostos:

A AMAZONIA

valores ascenderam a f. 173:531 "305, continuando
empre a crescer em proporção tal que parece deve

rem attingir a 2.000:000iSOOO no excrcicío corrente.
O commercio de exportação para o Pará, repr 11

ta os seguintes valores, nos exerciclos seguintes:

82

EXERCICIOS VALORES OFFICIAES IMPOSTOS

1876-1877 2.980:26ü6400 3H:16966ü5
1877-1878 3Jd7:to46815 401:222620 I
1878-1879 !dt3:1976024. 4.71:2826!l62
1879-1880 7.403:060-'067 687:532r$3 I9
1880-1881 7.32t :9036682 6t2:193~976

1881-1882 to.342:i076üOO 905:82ü "{no
t882-1883 7.299:9006585 6t6:258b218

S01IWW, ••• 4.2.877:;,40 173 !l.O44:485;5007
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I

ExpOtrL\ ~:i\o BIP0RTAÇAO I I -TOTAL DIFFERENÇA SOBRE AEXP~RTAÇAO

PROVINCIAS I
~

i Si S - i 9 tSiO- SO itlSO- SI HliS-iU i~i9-S0 i 880-81 IMPORTAÇÃO EXPOI\TAÇÃO MAIS ~IE~OS

-
!);i:01:700,5000

,
Rio de Janeiro . . . . .. 106.G()!l:300>5000 112.0!l0:0006000 115.:1:12:400;)000 !.)4..O::W:300;)000 fJ(Uj4·i): !lOObOOO 282.500:fJ006000 :1:1:1.'l8G::1006000 50.88G:000iSOOO l -~-
Pernambuco .. . . . . .. 12.fJGG:000iSOOO 1!l.:.lGl.=4.00;>000 24·.:1 Hi:400;5000 21. 108:000;>OUO 2:H~7:000;;;000 ~W.{):W :000;5000 70.07i'i:0006000 ;j(j.67;;:800;5000 -1$- f3 .fJfJ9:200;5000
Bahia . ..... . .... .. ·1ü.:H 7:200;$000 18.1:1O:800iSOOO 15.G08:000,s()OO 18.710:200;$000 20.~lj :800t\OOO 2 ,1 .000:0006000 5!l.!li !l:0006000 50.0SG:000;5000 -6- 0.828:bo06000
Hio Grande do Sul .. 7.5\)0: :100'>000 !) .:378:~00 6000 s.coo.eoosoo» !J.703:GOO6000 W.!'j, () :300;$000 fJ .;jOO:000;5000 2D.70!l:D006000 25.tiü!l:8006000 - 6- 4. .230:800i$000
Par á.... ... . ... ... 14.610:200;>000 H .fi'l!):200;5000 1G.03G:000;$000 7.U72:200;>000 8.017: 700>5000 8.420:00015000 2'4·.4.19:5006000 Mi .lfl5:.W06000 20.775:9006000 : -/$-
Maranhão . ..... . . . . :3 .702:0006000 :UiI ;i:üOO,$OOO :l.üOO:200:5000 /l.742:'lOO6000 4.rj 7ü:200J5000 4..ü58:8UO;$000 Ia.!l7ü:4.00J5000 10.818:iOO;5000 --1)-. 3.HJ7:700i$OOO
S. Paulo ... . . ..... . 31.08'diOO;5000 2!). 77\1:iOO;$000 2U.:mi::100;$OOO ;Uj Vi:30015000 o. ~d3 :800JOOO 7.828:iOO:5000 lfJ.19i:800:5000 !.l0.23!}:;iOO;5000 71.0fd :i08;$000 ,- r>-
Parahyba ....... .. . 281:200;5000 !liO:200:5000 fJiO:2006000 8 1::3006000 2;j3:GOO,$000 ·IS'l :1006000 ri 1!l:0006000 l. fJ 'lfi:;iOO;5000 L4 26:;j006000 -1$-
Ceará .... .. ....... 2.722:000,$000 2.aH2:000;5000 2.;i52:000;5000 2.G8 1:000;5000 2.07!): iiOO{,lOOO 2.!I!l8:300;5000 8.:108:800;5000 i .G:i{j:00015000 - ($- 652:800/$000 ,
Alagoas......... ... a.;j!)(i:1OO~OOO /L:nH:400;5000 !l . :178 :400 .~OOO 42:1:000;5000 i80::10015000 1.202: I00;5000 2.'1.!)(j :000;SOOO 14.408:000;5000 11 .012:000;$000 ! - I)-
Sergipe.. , .. . . . , . . . 2.820:000;5000 2.'l8H:500;,OOO 2.4·88:;>00;)000 /l1:0006000 ~'l :OOO;)OOO 48:500;5000 I'/.:J:;i006000 8 .22G:400~000 2.082:!)00f,lObO -1)-

2:~4.:200;$000
I

Paraná . ... . . . .. . .. 3.009:000;5000 2.:W8:9006000 2.(i8fJ:00ObOOO 2G2:000;5000 2'18: I006000 744::1006000 8.0GG:!JOOI5000 7.322:üOOaOOO I -~-

Santa Catharlna . ... . 276:800{)000 :WfJ:riOOJOOO . 2:)(; :400;)000 !l'!9:!l00;5000 fJ!f3: 100;5000 tií5:2006UOO 2.MiG:200:5000 8'l2:iOO;)OOO :""-f,l- '1.623:Õ006000
Rio Grande do Norte. OOi :700;5000 1.228:iOObOOO I:O(i8:2006000 27:800jOOO 1 ~:100:5000 GG:;jOO jOOO IfJ!):400JOOO :.l.20~· :üOOl\OOO :1.005:2006000 b-t5-
Espirito Santo . . ... . -{)- -()- -6- (i1:1006000 18:!lO06000 39:7006000 11fJ:2006000 -()- -1)- fi !.l :r OO;5000 ,
Piauhy " . . . ..... .. 256:;)00;5000 4.G8:600';;000 se2:MlO6000 1:17: J00;)000 12td 00;5000 254:700;$000 ti15:900;5000 1.227:5006000 711 :(iOOilOOO , - ()-
Amazonas .. .. . . .. .. 420::100;5000 !l !18: ·í~06000 i iJ2:800;5000 :J:IG:DOO;>OOO /l ''1~;5006000 428:8006000 1:211:200;5000 2. 121 :500;5000 910:300;5000 1- /$-

207.055:00015000 I 222.:Hi I:i006000 228.8 15:200;5000 1G6:i82:IOOf,l000 173.8f:3006000 ·1i9.589:000;$000 I;-jW. iOG:0006000 G59.770:600jOOO 170.07!l:708;$000 33 .G " I:~006000
I

l
I
I

~.

O calculo para 1880- 81 foi feito sobre as medias dos tres exercícios anteriores, pois que o governo não tinha recebido senão um pequeno numero de balanços e orçamentos das províncias.



8:1A '\~I.\ W:'\L\

Cac áo ......... . •WG2:656 k.' v. ofll." . 601:700;)120
Castanha ...... .. W65:85G « « « . 150:000 '18í
Couros verdes... . 21UHSI « « « 77:!l ;;7 "3GO

« de veado.. f8:G87 « « « !l5:.H>G "U 6
Grude de peixe ... 8:056 « « « 20:51.2;$000
Salsa ........ ... 0:538 « « 12:233r583G
Oleo de Cupahyha. 6:481 « « « lI :!l3Ü1>!l42
Guaraná......... 6:670 « « « !l:ijô2;)715
Ucuúba.......... 84:660 « « « 8:45ô~OOO
Urucú...... ... . . 28:150 « « « 6:!l17~!lO I
Cumarú ...... .. . 2:GO() « « « ü::W!lt5200
Couros seccos . .. . GOl « « « 2:ô;;0/533i;

« espichados 321 « « « f :G0515 176
Algodão ...... ... 2:0Gí « « « 1:030;5500

Vi>5 :4!l2;5205

1882-1.° trimestre; generos exportados pelo POI'
to do Par á:

Sirvam estes quadros para responder áquelles que
dizem com o intuito de' deprimir esta província,
que só ;í borracha é devido o seu engrandecimento.
E este argumento um d'aquelles qnc nada prova por
provar de mais, pois que não ha província alguma
que não tenha um ramo de produc'ão que constitua
a sua principal renda, como para S. Paulo, Hio e .Ii
nas acontece com o café, para o Rio Grande do Sul
com a sua inrlustria pastoril, para Pernambuco c Ba
hia com o assucar, para o Parun á com a herva mate.
E dizendo que aquelle argumento nada prova por pro
var de mais, não me engano, pois que elle provaria
ao mesmo tempo que para o nosso florescimento bas
tou um só ramo :J explorar, restando' ainda, não um
mas muitos outros ramos a promctterem não menor
engrandecimento ú Amazonia. Não dú o cacáo a ri·
quesa a tantas regiões da America central? Pois bem
o cacú o da Amazonia é o unico que quasi obtem o

. mesmo preço que o de Caracas, que e o melhor do
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mundo, e todos sahem que o cacào produz e floresce
até espontaneamente no nosso territ ório.

O que faz a riquesa do Rio Grande do Sul, não é
por ventura o seu gado? Pois hem, temos campi]
que vão desde as serras de Monte Alegre até á Guya
na franceza, as margens do Tocantins oflercceru cam
pos de pasm sa extensão, Obidos, Villn-Frauca, San
tarem offerecem vastos e optimos terrenos á crenção
de gado, os ca pos enormes do rio Branco oflerecem
-astissimo horisontc á industria pastoril, recommen

dada alli pelo optimo e corpulento gado que produz,
sem trabalho; quasi como a herva do campo cresce o
gado nas nossas campinas.

S. Paulo, o Rio e Minas orgulham-se de serem as for
necedoras do .caré para grande parte do mundo; no
Pará produzem as plantas o café em I ão menos con
sideravel abundancin, mas em superior qualidade em
relacão ao do Rio de Janeiro.

Pernambuco orgulha-se do seu algodão, e como a
sua rival a Bahia, da sua producção de assucar: nós
recordaremos a nosso turno que no Valle do Amazo
lias o algodão produz de fórrna que o governndor da
antiga capitania do rio Ncg o, hoje província do Ama
zonas, Manoel da Gama Loho e Almada, tendo tido
desintelligencias com o capitão general do Pará e não
querendo pedir-lhe recursos, mostrou poder sustentar
aquella província só com o producto do seu algodão.
Se o fabrico do assucar dá riquesa a Pernambuco e
Bahia onde só se póde trabalhar l/esta indústria du
rante seis mezes em cada anuo, mais a poderá elle
assegurar ao Pará onde se póde trabalhar em todo o
anno, e onde os canaviaes nos peores lugares duram
tres a cinco annos, e nos melhores vinte, vinte e cin
co e trinta annos. Assim poderemos ser, logo que
o governo queira promover no Pará a emigração,
gastando como tem gasto. com as outras provincias,
mas com melhor senso, productores de assucar e al
godão como a Bahia e Pernambuco, cultores do café
como Minas, Rio e S. Paulo, productores de gado co
mo o Blo Grande do Sul.



Já demais me tenho estendido sobre este assumpto,
o que levo dito basta para levar aos ( limos ímpar
ciaes a convicção da injustiça que é feita ao Pará ne
gando-lhe aquillo que a constituição política lhe au
thorga, a egualdade de direitos políticos a par com as
outras provincias.

Mas tendo a discussão na camara tomado a feição
de uma campanha contra o Pará, e tendo da camara
passado ã imprensa das províncias, das quaes algu
mas se julgaram feridas nos seus direitos, por nós
reclamarmos os nossos, terei de reproduzir algu
mas consldernções que já foram apresentadas no Pará
pelo jornal que tem tomado a si esta campanha, e
cujas idéas me são syrnpathicas, supposto que não
acompanho a digna redacção d'aquclle jornal na parte
que nos ultimos numeros escriptos publicou referente
ú separação da Amazonia. .

Entre as províncias do Iuiperio que se tem occupa
do de nós, e de nossas queixas, tres são as que pela
imprensa tomaram a si o verberar a nossas aspira
ções a sermos como ellas representadas: o Município
Neutro, S. Pauro e Hio Grande do Sul.

Se a algucm póde ser extranhada esta aggressão
a nosso respeito, é de certo aos escriptores do Muni
cipio -eutro, pois bem sabem que em favor da cõrte
são esgotados ou copiosamente sangrados os cofres
das províncias. Concordo que á capital de um Impe
rio como o Brazil, compete o possuir monumentos,
obras de arte, edificações de ltlx0, e uma ordem a
que ás capilaes de província não é licito o aspirar
pois que uma deve representar a grandesa do Impe
rio, em quanto as outras só tem que representar a
da provincia, e é necessario que as capitaes, sempre
mais visitadas por estrangeiros do que as provincias,
doem uma idéa lisongeira aos visitantes. A persisten
cin da cõrte lia cidade do Rio de Janeiro a existencia
das carnaras legislativas, tribunaes superiores e re
partições geraes e mil'outras rasões impõe ao Rio de
Janeiro a necessidade de ser uma grande e formo
sa cidade, comtudo, isto não autorisa que em quan-
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Corl'cio

Disse o ministro de agricultura Padua Fleury na
camara dos d putados, que quanto ás emendas re
lativas á elevação de cathegoria nas administrações
de correios do Hio Grande do Sul, ~ iuas, Paranú
e Pará, as acceita, mC:10S li que se refere ao Pará
que .ó pôde ser elevada a 2.a classe, pois que as ou
tres apresentam renda correspondente á elevação que
se pretende.

Isto disse o ministro, isto foi asseverado perante a
representação nacional, entretanto é exactameute u
contrario, IJlIÜ é a verdade.

A A~IAZO~IA86

to a côrte engrandece e emhellesa, se toma luxuosa,
sejam as provlncias expoliadas in totum para aquel
le luxo sem que tenham o díreito a tambem gosar
uma pequena parte das rendas geraes para que con
correm.

Em quanto o Rio gasta milhares e milhares de con
tos nas obras da alfandegn e seus caos, docas, e pon
tes, nós paraenses durante trinta annos pedimos a
construcção de uma ponte por onde a alfandegn po
desse receber suas mercadorias, e só no fim (leste
longo período é que nos ministerios dos srs. Sinibú e
Saraiva, tendo a pasta da fazenda o sr. Affonso Celso
podemos ohtcr esta concessão que aproveitava ao go
verno gera! mais do que a ningucm.

Em quanto na córte é edificado o snmptnoso cdifi
do em que a amplidão se allia ao luxo, com destino
ÚS repartições dos correios, existe no Pará idcntica
rcpart ição ha trinta annos cm duas salas, uma que
pertence ú alíandega no primeiro andar, e outra que
pertence a uma irmandade no segundo, e tudo com
tal falia dc espaço que quando ha aíllneucia grande,° publico fica na rua, faça solou chuva, porque não
cabo lá dentro, e entretanto as linhas que "OU cs
cre 'er em seguida, mostrarão a justiça das reclama,
çües que a província tem dirigido a tal respeito ao go
verno ger: 1.



Poderá a despesa feita por aquellas tres adminis
trações postaes ser maior do que a que é feita pelo
Pará, mas o que vou mostrar é que nenhuma <relias
dá para a sua de. pesa, ao passo que a do Para dá
um lucro de ~O % em relação á despesa que faz.

O relataria sobre correios do Imperio diz a pago
192 o seguinte:

O que mostra que para as tres províncias ha uma
diílerença par menos, de 19:725/5H2·-86:!iIH6287
- ·11:8196940 réis, em quanto que o correio do Pará
apresenta uma differença para mais em favor dos co
fres geraes de réis 22:0496802.

Em vista disto toma-se incomprehensivel a phrase
do sr. ministro, «pois que taes aâministrações apre
sentam renda correspondente ti elevação que se preten
de menos a ultima (Pará) que sú púde ser elevada a 2. a

classe mas não a 1.ali

Se encararmos a questão pelo lado de rendimento,
o Pará sendo a uuica que o produzio, seria a unica
que poderia ser elevada; se o ministro entende como
renda correspondente, o valor maior da quantia que
transitou por aquellas reparti ções, então sendo a som
ma que transitou pela do Pará maior do que aquella
que transitou pela do Paraná corno poderá esta ser
eleva-da e o Pará não?

A unica conclusão a tirar das palavras do sr. mi
nistro é, como bem disse o redactor do Diario do
Gran-Pará, que para elle a manifestacãomais culmi
nante do progresso, é o deficit; o povo, Jlorélll, do
Pará tinha outra conclusão que exprimo pela phrnsc
tantas vozes repeliua: «o Sul 11110 uos Ijuer.»)
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Despesa

110:33115885
19~:8!l26f07

3I:W8;5140
3I:21O~W8

Receita

90:60MH3
108:3!l815t20

20:34815203
53:2661$000

Províncias

Rio Grande do Sul .
Minas .. , , .
Paraná .. , .
Pará .
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InllJh'uc')ão publica
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Para que cançar-me? Para qualquer ponto que diri
j a esta comparação acham-se sempre provas da pouca
conta em que são tidas as duas províncias do ·orte.
Na córte no largo d'Ajuda, no largo do ~Iachado ele
vam-se sumptuosns escólas, verdadeiros palácios orna
dos de todos os arrcbiques da arte, arreliiques dis
pensavei ' ou seja perante as leis da architectura quan
to a decoração de edifícios, ou seja em attenção ás
necessidades exigidas pelo uso a que taes edificios
eram destinados; com o dinheiro que podia servir
para ser creada uma nova escóla, se arrebicaram as
tres existentes gastando de uma maneira pouco uLil,
e em quanto por tal fórma se gastam as sommas que
são fornecidas pelas províncias, sendo o Pará uma
d'ellas, vamos vér o que ahi acontece

Como em outras província do Impcrio havia duas
vezes por armo exames geraes de preparatorios para
a admissão nas academias, com o que, o governo ge
rai, deduzindo-se o que recebia das íuscripçõcs dos
examinandos, gastaria de i00;5000 réis a i :OOO~OOO,
pois bem, esta somma exigua unica que çastoca °go
verno com a instt ucçõo publica 1/0 Pará, ainda foi
julgada pelo sr. Martinho de Campos demasiada para
ser ga ta em favor dos cidadãos de arco e frecha da
Amazouia.

Foi supprimida.
Pois para que? De que serviria gastai' alguma cou

sa com essa gente sem industria, que vive honrada
mente de seu trabalho colhendo o que a natureza pro
duz, e de que o Sul se aproveita'!

Para que attcnder á instrucção d'cssa gente só bwa
para nos dar i 2:000 contos por anno?

Para que ter attenção com quem só nos manda tres
deputados á camara temporária?

Parece que o SI'. Martinho estava bom para ter vivido
e ser rniuistro d'uquelle imperador de Austria que di
zia «Nada de ensino, quanto menos illnstrados os po
ros mais [aceis de qooernar,» A má vontade do minis-

•
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11'0, porém, em nada nos foi nociva, pois que todos
os examinadores declararam que se prestavam gratui
tamente, a fazer o mesmo trabalho que até alli tinham
feito sendo retri iuidos. Esqueceu entretanto ao mi
nistro que se não nos queria facilitar a instrucção,
tambem não a devia difficnltar, e se não queria pagar
examinadores, devia tambem nlliviar os estudantes da
quantia que davam para serem inscriptos, como po
rém era restituir esqueceu-lhe esta disposição no seu
memoruvel aviso.

Alguns orgãos da imprensa periódica da cõrte, não
só se pronunciam contra a propaganda que se n a
no Pará e Amazonas para flagelar o procedimento o
governo ceutrul do Imperio como aconselham uma
fórte centralisução para a vencer. Não quero entrar
na analyse d'este termo, f6rte centralisação, que não
comprehendo quando nos queixamos da que existe
actualmente em todo o Imperio, e do abandono e des
preso em que a nós particularmente deixam, quan
do fallamos das causas mais essenciaes á província, e
o que é mais, ao Império, como por exemplo o esta
do do nosso arsenal de marinlJh.

Arsenall de Dlarlnba

Quando oramos ainda colonia, os homens de Por
tugal compreheudeudo O valor da Amazonia manda
vam diversas couunissões para não só estudarem a
topographia do paiz como todas as suas riquesas, e
tanto tomav II a peito o resultado d'estes estudos,
que tenho ú vista um ameia da metropole em que era
asperamente reprehendido o chefe de uma d'essas
couiruissões pelo pouco zelo que mostrava: O grande
Marquez ele Pombal, mandava para capitães generaes
do Pará os seus mais pr óximos parentes e os homens
mais couspiquos; o grande sr. Martinlw de Campos
lhe nega um conto de réis por anno para a instruo
ção publica.

A metr ópole creou o arsenal de marinha do Pará, e
nelle foram couslruidas a charrua S. João Ml/[JI/ani-



1/10, a fragata Pcrola, c outras de igual porte, c dei
XClU nos estaleiros, em construcção, a fragata Leopol
dina; IIUS o que temos construido?

iada. Tem ucabámos mesmo a fragata começadn
que deixamos apodrecer e desmanchamos; c corutndo
ainda ha pouco, sendo alli construída (foi excepção)
uma canhoneira de 50 cavallos de força, viu-se que o
seu custo fóra muito rnodico, não obstante serem em
pr gadas n'ella as melhores madeiras do mundo.

Um ministro porém houve moilemumeuto que com
preh mdeu a iiuportaneia do Pará sob o ponto de vista
n 'ai foi este o sr. Ribeiro da Luz, infelizmente do
p ano de obras adaptado a unica parte executada foi
a destinada á habitação do inspector, e é digno de
nota 'que n'estcs trinta annos em quanto se não tem
feito uma só carreira de c nstrucção ou oflicina, se
tenham feito duas casas para inspoctores.

Oar seual de marinha do Pará parece fadado para ser
o primeiro do Jmperio, pois é situado em uma pro
viucia cuja riqnesa em madeiras não é exce ida nem
egunlada por nenhuma outra; das mil e tantas varie
dades de madeiras ai oveitaveis notadas por Agnssi»,
duzentas e quarenta cspccics que em amostras tem fi
gurado em difler nites exposiçôes i uernacionaes, são
cspe .ulmente Ilroprias para as constru 't:lles navaes
e urbanas e para a mar neria. Da provincia sae an
nualmente para a Europa grande copia de madeiras,
e de manas não muito distantes da capital foram ti
radas muitas das principaes peças (lo madeira neces
sarias á constru 'vão da canhoneira Mtlllâos, sendo
obtida por um preço relativamente m ódico. So mo
não falha a mem ória, as magnifica poças de pau de
arco de mais de cem pés de extensão, destiuadas ú
quilha e so re quilha (l"allucllc vaso não importaram
em mais de quatrocentos mil réis.

Em quanto que o goveruo tem comprohendido li
necessidade da existeucia !lO Pará de um arsenal ma
ritimo, jú pela cxistencía de uma flotilha no Amazo
nas, já pela facilidade que ahi encontra para as CüIlS

trucçôes ucccssarias ú armada imperial, não SOll lJC
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on uão quiz compr hender [ne s ndo o Pará tão rico
em madeiras, o seu ars 1 I deveria ser um vasto de
posito d'ellas, onde se abastecessem os outros do Im
perio, Acresce ainda que é cousa bem reconhecida
que a população Paraense e Amazoniense tem grau
des disposições para a vida marítima, e o grande
numero, extensão e volume daguas de nossos rios
lhe proporcionam uma escóla de marinheiros onde
poderiam ser adextrados antes de os lançar para o
mar alto.

O que não tem querido fazer o governo tem-n'o
feito a ióf dustria particular, as magniflcas offlciuas de
carpiuteria, fundição e serralh ria da companhia do
Amazonas e mais tres ou quatro de diversos indus
triaes facilitam a moutagem e reparos dos vapores do
conunercio, e n'ellas são fundidas jú :IS peças princi
paes para vapores de grande lotação como ainda ha
pouco acoutee u com o vapor Lisbonense, (} isto em
quanto que o arsenal de marinha, a obra, a creação
do governo, aqu 'lia qu d 'veria servir de modelo a
Iodus-e-não póde fundir uma p ça que passe de duas
ou tres toneladas do p 80.

Vergonha é dizel-o, o arsenal de marinha, aquelle
que é encarregado dos reparos dos navios do terceiro
disuicto naval, não possue lima simples serra movida
a vapor, mas o que é mais aludu não possuo uma
carreira para xmstruoção de 111Vios! E ohama-ss a is
to lHH arsenal!

Quando tere de s r construída a canhoneira Ma
tulos, foi pro 'iso organisar com madeiros uma carrei
ra que não podendo ter a solidez neccssaría ia pl'O
dnziudo -o mal/o 1'0 da operação de lançar o navio ao
mar

A estação uaval compôe-se de quatro ou cinconavios
dos quaes um, pequeno 'apor, o Lamcqo; com muito
custo poude chegar até ao Maranhão e de lá não pó
de sahir, o mesmo acontece COHil outro pequeno vapor
que foi p.u:a o Amazonas, e que talvez a estas horas
jú Jl~O exista; a correta Paruense navio chefe, estava
em tal_estado quo seudu llredsu ir em connuissãn aus
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baixos de Bragança, na imprensa se suscitou larga
questão se, aUento o seu es ado tanto de ma -hinas co
mo de casco, ell a poderia executar.

Eis aqni estão as provas de interesse que de ha
muito tempo merece o arsenal e estação naval do Pa
rá, ao governo central.

Não era muita ° pedir que no Pará houve'se uma
escola naval, não só petas facilidades ex iepcionaes
que allí se encoutram para crear homens do n ar co
mo porque para as tres ou quatro proviucias do Nor
te do Brazil é extremamente ditfícil o sustentar seus
filhos a tão grande distancia como se acha o Rio de
Janeiro, ao passo que em lima província mais proxi
ma as relações são naturalmente mais frequentes e as
providencias mais fáceis de tomar, mas é inutil o Ial
lar n'isso.

O que é facto, o que é incontestavel, é que o ar
senal do Pará não póôe eontinuar como se acha. E
uma vergonha que se diga a um estrangeiro que ha
um arsenal de marinha e elle não encontre aUi nem
um dique, nem uma mortona, nem uma doca de qual
quer naturcsa nem uma carreira de eonstrucção nern
uma fundição nem uma serraria!l

A-r.enal de guerra e Eof.erm••la milHar

Se do arsenal de marinha d svio as vistas para o
arsenal de guerra o quadro aiuda é mais, desolador,
e como o que "OU dizer sobre o arsenal militar se
acha ligado ao (IIW tenho a referir sobre enfermaria
do exercito no Pará, cnjo edifício elle oe upa actual
mente, tratarei de ambos os assamptos simultanea
mente.

Existia em outras épocas o arsenal de guerra ins
tallado em parte do antigo eonvento dos ~Iercenarios,

do qual a parte mais moderna servia á a íundega. de
pois de ter sido repa-rada; passados alguns auuos, já
porque a parte do edifício que elle occupava tinha de
ser entregue á alfandega, jà porque estava extrema
mente arruinada, foi transferido o arsenal de guerra
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para um ediflcio outr'ora construido r Portugal pa
ra enfermaria militar, pob que n'essa época existiam
sempre n'esta provincia tres regimentos, um de ar i
lheria e dois de i ifanteria, e a enfermaria militar foi
transferida para uma casa particular no bairro de S.
João, a qual segundo a phrase de um commandante
de armas, era mais pr ópria para fazer adoecer os sãos
do que para curar os doentes.

Como era de prever, a enferma i-a militar que para o
fim para que tinha sido creada tinha dois grandes sa
lões e alént d'estes alguns commodos menores, é intei
ramente impropria para n'ella caberem além do local
para os arnanueuses, a resideucia do director, o ar
mazens de di/Terentes a igos fabricados, os das ma
terias primas, as cinco oíflcinas, e ainda os alojamen
tos de oitenta a cem aprendizes.

D'aqui, o que é íacil de pre .er, resulta que temos
um arsenal militar sem uma só condição das que são
recommenrladas 'em taes es aI elecinreutos, começando
por ser elle situado á beira mar no angulo m is sa
liente que offerece o local em que está situada a ci
dade, e por conseguinte bem á vista e á mercê do
primeiro navio inimigo que lhe queira lançar uma
bomba; ainda mais, contíguo a diíferentes edíflca
çõe: entre' outras o hospí ai da Caridade, o m-ait>r da
cidade, que está sempre em risco com o seu perigo
so vi sinho. As oífícinas, que só por epigramma assim
pódem ser chamadas, estão situadas em uns comodos
arranjados com madeira para o lado do mar.

Digamos a verdade, o arsenal como está, sem ser
culpa dos directores, é uma indecencia para nós.

Se o ar enal está n'este estado a enfermaria ainda
está péor, pois collocada em um terreno haixo e ala
gado, em uma ca a velha, sem canos de esgoto con
venientemente preparado , ella só é própria para fa
zer adoecer com intermitente os qNe n'ella habitam,
e contra tal estado de cousas tem reclamado quasi to
dos os medicos que alli clinicam.

..\. que S~I';í devido isto? Com razão, só ao pouco
cuidado do governo geral pôde ser attrihuid o, pois
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em 1 m longo período de annos, tendo já uma com
missão escolhido um logar proprio para a construo
ção de um arsenal de guerra, porque não se tem con
cedido uma verba annual de vinte ou inte e cinco
contos para essa edificação? Por esta fórma já estaria
sati feita esta neces idade urgente sem grande ouns
para o cofres puhlicos, e a enfermaria teria voltado
para a casa que para ella foi constiuida, deixando
também os soldados de soffrer como hoje aggravação
em vez de melhoras para os seus males, quando a ella
são recolhidos; o obituario das praças recolhidas pa
ra tratamento mostraria um menor numero de óbitos,
e não seria o governo accusado, como tem sido tan
tas vezes pela imprensa Parãense, de deshumano pa
ra com esta classe de servidores do estado.

Cae8 de DlRrinba

Fazendo esta enumeração de nossas queixas, citan
do as faltas em que o governo tem incorrido para com
as províncias é occasião asada para demonstrar a in
justiça de alguns[ornaes da côrte para comnosco, con
tinuando a por em parallelo o que se encontra no Hio
e o que se encontra no Pará. O Rio de Janeiro pos
sue IOIll os extensos caes ue ri alisam com os das
grande cidades europeas, '3S sommas que com elles
se tem despendido e com seus embellesarnentos gas
to, nem eu as procurarei calcular, basta saber que
com ellas tem sido dispendidas av ultadissima som
mas. Não só no Rio como em outras províncias tam
bem tem sido dispendidas sommas fabulosas com
obras analogas, Pernambuco, Bahia, Maranhão, o po
dem auestar: vejamos agora qual a quota com que o
governo geral tem cencorrído para o longo caes que
circula a capital €lo Pará? Ainda está por cunhar a
primeira moeda para esta somma, e como se não fos
se bastante o não ter dado um real para uma obra
que nos tem custado cerca de tres mil contos, ainda
é o cofre provincial quem paga obras puramente ge
raes.



A AMA7.0i'íL\

Ta linha do caes ha uma parte em frente ú alfan
<lega que ao go "er o g ral .ompetia fazer, assim co
mo o aterro relativo a estn parte sobre a qual tem
de a sentar Oi: trilho desünados ú conducçâo dn mer
cadorias de. emb: r 'Ida: no caes e na ponre :lté o in
terior da alfundega; pois mesmo esta pequena parte
dos trabalhos que não importaria em sonuna conside
ravel, o governo central entende que a não deve in
dcrnnisar aos cofres provinciaes.

O mesmo ac nte e com a ponte que a provin
cia mandou construir 1)ara serviço de passageiros e
bagagens, pois que a alfaudegu nenhuma para tal
fim possuía,

Dir-se-ha que estas obras são de pequeno valor,
não obstante assim não ser, pois que sempre montam
a cerca de uma centena de contos, não foi o seu va
lor que me induzio a euumeral-as, mas sim o propo
silo firme que a população enxerga n'esta recusa cons
tante a todos os seus pedidos grandes ou peque
nos, de lhe embaraçar °desenvolvimento, pois que
ha trinta annos, exactamente desde que a província
começou a ser conhecida pela riquesa de seus pro
duetos e começou fi ter consciencia do que é, e con
fiança no que vale, parece terem os governos que ~e

têm succedido no Brazil, tomado por divisa nada con
ceder é tudo negar aos povos Amaz icos.

Por ventura já staremos esqnecídos do combate fe
rido nas eamaras a propos o da subvenção dada ú
companhia do mazonas, nãt> hstante ser ella no pro
jecto reduzida como de facto de ria er? Por ventura
ignoramos nó' os Paraenses e Amazonienses q . I TIo
foi em atteação á sua utilidade para com as duas pro
vincia mas sim em attenção pedidos e sollicitações
de alguns eollegas e personagens influentes que por
nós se interessavam ou pela companhia, que foi ella
concedida?

ão quero porém ser injus Cil, e tas queixas que for
mulo, como ecco da duas provincías não devem ser
applicadas indisti1 tamente, os ultimos ministerios,
Sinibú e Saraiva parecem, pela attenção que lhes me-
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receu a construcção da nova ponte e trapiche da alfan
dega e augrnento ordenado de commodos internos pa
ra a mesma, ter encetado uma nova época mais propi
cia; infelizmente porém os íact s ultimamente dados
em relação á estrada de Bragança me fazem pensar
que estas ídéas justas não proseguem e que voltamos
aos erros que motivam as queixas de que me estou
tornando eoco.

A capital do Pará, assim como a provincia toda,
tem tido um grande desenvolvimento como de sobra
tenho mostrado com o que fica escripto, no meio po
rém da sua riquesa ha uma condição de vida na pro
vincia em que ella é fraca entretanto é uma condi
ção importantíssima pois diz respeito á boa alimenta
ção publica.

lia falta de carne e de peixe, a primeira tem he
gado a vender-se até a 11$000 réis o kilo e o segundo
só em muito pequena quantidade se apresenta e quasi
todo de agna doce, attingindo preços impossíveis, e
entretanto as nossas costas maritimas são píscozis
simas.

Esta difficuldade é devida não só ao grande au
gmento da popuação como a ter-se applicado grande
parte d'ella exclusivamente á extracção da gomma
elastica e outros produc os naturaes cuja prompta ex
tracção dá mais rapidamente fortuna do que a crea
ção de gados, ou a pesca.

estrada ferrea de Bragança nos prometra um me
lhor provir, pois nos poria em 7 horas em contacto
com a parte da pro .incia em que mais se tem esten
dido o fabrico da farinha que para as classes pobres
ubstitue o pão, ao mesmo tempo que chegando á mar

gem do oceano nos promittiaum abastecimento di ário
de peixe de agua salgada, e atravessando logares em
que abundam campos proprios para pastagens offere
cia reaes vantagens á industria pastoril. E por isto que
por vezes tem sido tentada a realisação de uma via
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férrea entre a capital e Bragança, cidade não mui dis
tante da província do Maranhão; esta linha poderia
ser o primeiro tl'OÇO da grande via férrea que deve
ria ligar entre si as províncias do Império protegendo
a sua unidade e cohesão. Accresce ainda que esta li
nha se recommendava como a mais pr ópria para nu
cleos coloniaes.

Em 18i9 a presidencia celebrou um contracto com
um cavalheiro doRio deJaneiro ao preço de 30 contos
de réis por kilometro no máximo, incluindo n'este
preço toda e qualquer despesa inherente a uma via
ferrea ou seja de seu estabelecimento ou de sua ex
ploração. A província concedia ao capital empregado
os juros de 7 %, com a garantia do governo, a qual
era declarada condição indispensavel e inherente ao
contracto, para prevenir no caso de difflculdade finan
ceira da provincla, o pagamento pontual dos juros sal
vaguardando assim o bom credito da província, que
deve estar acima de tudo.

Submettido este contracto feito por um presidente
liberal á assembléa provincial, então unanimente con
servadôra, foi elle, não obstante partir d'um adversa
rio politico unanimemente approvado sem uma só
emenda e sem que a imprensa pelos seus numerosos
órgãos, pertencentes ás differentes cõros politieas fi
zesse a menor censura ao contracto proposto, ou ao
assentimento da assembléa.

Sollicitada logo a garantia de juros do governo ge
ral, tanto pela presídencia da provincia como peloEm
presario, este juntou um memorial justificativo mos
trando que a estrada em questão estava no caso con
siderado pelo decreto de to de agosto de {8i8,
acompanhando-o o projecto da mesma estrada.

Este memorial veio a informar á Presiden ia da
prevíncia a qual restringindo as promessas in rian
tes de enormes lucros da estrada, n'elle apresenta
das, mostrou que não obstante ella estava completa
mente no caso de lhe serem applicadas as disposições
do citado decreto, sendo-lhe concedida a garantia.
Aqui começam as difflculdades do governo que infe-
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lizm nte der:1I11 em resultado contrariedades ao actnal
a lministrador da provincia, e ohstaeulos a que esta
podesse CIO curto espaço de tempo gosar os beucli
dos da obra projectada.

O despacho do ministro de obras publicas foi o se
guinte:= Os planos que foram presentes ao goremo
não preenchem as condições do ~ l.° da clausula I. a

das que acompanham o decreto 1. 0 6:!>!>i) de 10 de
agosto de 1878. Peste caso a concessão de fiança de
garantia, postergaria a lei; o goremo porém não du
vida conceder permissão para fazer os estudos neces
sarios com a promessa de que, se taes estudos forem
approvados, onthorgará fiança de garantia nos lermos
do decreto N." 7:960 de 29 de dezembro de 1880.

Para isto, caso os peticionarias acceitcm, cumpre
aguardar as concessões que se tem de fazer proxi
mamente para as estradas de Sergipe e Espírito San
lo, a fim de vcriflcar se pelas tros estradas em ques
tão é possível, o distribuir o restante do credito de
cem mil contos da lei N." 2:450 de 2/! de setembro
de 1873.=

Foram feitos os estudos de accordo com a exigou
cia do goremo, e foram approvados; e conseguinte
mente de accordo com o despacho acima, os couce 
sionarios julgaram concedida a fiança. Mas o governo
na ultima parte tinha reserv ado um meio para iuuti-'
lisar a concessão, caso achasse que o Pará não devia
entrar na partilha d'esses cem mil co tos, e por isso
em de pacho posterior disse o mesmo goveruo.eel)e
clarou-se á Presidencia do Pará que por em quanto
não dispõe o governo de credito para garantir juros
na construcção da estrada de ferro de Bolem a Bra
gança, de que são concession ário o desembargador
Izidro prges Ionteiro e Francisco de Sequeira Quei
roz.=

O que se soguio d'ostes despachos sibylinos foi que
o concessionario julgou que devia dar começo aos tra
balhos pois pelo primeiro despacho considerou conce
dida de facto a fiança de garantia, embora pelo se
gundo não fosse desde jú tornada etlectívu.
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=«Tiveram garantia de juros de 7 % as seguin
tes estradas;

A Presidencia ligando-se 'i expressão terminante do
coutracto declarona o concessionario que julga 'a aquel
le caduco, salvo de .larn .ão que desistia da fiança do
governo, e contracro addicioual.

A Assemhléa provincial publicou uma lei marcando
prazo para a obtenção ou desistencia d'aquella fiança,
a qual veio dar legar a discussão e tomar mais con
fusa a questão qne se debatia entre a Presid ncia e
concessionario, relativa a poder este ou não começar
jú os trabalhos. ,

A quem a culpa (leste estado de cousas? A repu
gnancía do governo central em conceder ao Pará
aquillo que tem concedido ás outras províncias do Im
perio, ú pouca vontade a que da enorme verba de
cem mil contos o Pará podessc aproveitar a que era
relativa aos juros de seis mil contos, e isto só quan
do a província os não podesse pagar, o que não era
prov ável, attenta a sua prosperidade, e quando a es
trada nada rendesse, e ainda n'este caso o onus seria
de fl20 contos e dividido por varios ann s á medida
que fossem entregues ú circulação as diflerentes sec
ções da estrada. De tão pequeno encargo o qual só
nas mais extremas circumstancia poderia vir a pesar
sobre o thesouro nacional, resultaria comtudo um real
beneficio para a província, que veria melhorar as con
dições de alimentação publica da capital, e por isso
serem facilitados o Ioru cimentos de gado para as
outras cidades.

O sr. DI'. Cantão, deputado pelo-Parú, em um dis
curso fez bem sentir a injustiça de um tal procedi
mento, pois que tomando por comparação o pedido
que fôra indeferido da caução do governo ú garantia
ds juros de 7 %, aos 6120 contos em que no maxi
mo importavam os 204· kilometros da estrada entre a
capital e Bragança, enumerou as outras vias íerrêas ás
quaes do mesmo credito Iôra concedida caução. Eis a
enumeração feita por aquelle deputado.
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•
S. Paulo e Rio de Janeiro, (S. Paulo) sobre o capi

tal de 10.650:000·"000 para 231 kilometros; Conde
d'Eu (Parahyba) sobre o capital elevado a 6.000:0001$
para t 21 kilometrus; Recife ao Limoeiro (Pernambu
co) sobre o capital de 5.000:0006000 para 72 kílo
metros; D. Thereza Christina (Santa Catharina) sobre
o capital de 3.300:0005000 para tt2 kilometros;
Campos e Carangolla (Rio de Janeiro) sobre o capital
de 6.000:0~000 para ·150 1/1. kllometros; Natal a
Nova Cruz (Rio Grande do Norte) sobre o capital de
;LM)6:ooo~000 para 120 I/'!. kilometros; Paranaguá a
Coritiba (Paraná) sobre o capital de H .!~92:0!~2~OOO
para tOn kilometros; Central da Bahia (Bahia) sobre
o capital maximo de 13.000:0006000 para 302 kilo
metros; Central de Alagôas (Alagôas) sobre o capital
de !dJ53:oooaooo para 82 kilometros; RioVerde (Mi
nas) com a taxa de !l % sobre o capitalde 16.150:0001$
para 163 1/1. kilometros.

Baixou o geverno a taxa de garantia a () % para
as estradas de Bagé a Cacequy, e de Cacequy a Uru
guayna (Rio Grande do Sul), e deu-a em concurso a
quem se propozesse construir as estrádas de ltaqui
(Hio Grande do Sul) e Victoria a Natividade (Espirito
Santo) sobre o capital de 6.000:000 '000 para a pri
meira e 13.000:000aOOO para a segunda.

O Pará pedio para a estrada de Belem a Bragança,
não garantia, mas simplesmente fiança á garantia de
7 % dada pela proviucia sobre o capit de 6. t 20:000
p:lr:l 20~ kilometrosl í ••••••••••••••••••••••••••

........................................... .
E assim foram apenas agraciadas doze províncias

dando oito garantias de jUI'OS ás respectivas empre
S:lS, das quaes sete represe tam capitaes inglezas,
duas nacionaes e uma Iranceza; e quasi todas sobre
carregando o estado com o pagamento dos juros que
lhes garantio. Lemos hoje o orçamento do ministerio
de agricultura: parece que ainda d'esta vez fomos es
quecidos, pois as estradas contempladas foram, Pe
dro 11 (Rio de Janeiro) com 7.000:0006000; Sobral
(Ceará)com 215 contos; Baturite(Ceará) com 230:oo0~.



Autorlsou-se O governo a fazer operações de credito
para garantia de juros na fónua da mesma lei 11.°

2:4tiO, para as seguintes estradas: D. Pedro I, Hail
way limited, sobre o capital de L.' 4.000:000, pro
longamento da do Natal a Nova Cruz (Hio Grande do
Norte), sobre o capital de 2.000bOOO; prolongamento
da do Conde d'Eu, com 800:0005000.

A estrada de ferro de Belém a Bragança, que ligará
a capital do Pará a uma cidade importante, e mais
tarde a um porto de mar, passando por uma zona <Ias
mais Iertcis para cereaes, etc., ainda não mereceu ser
contemplada!!=

- Como poderão deixar os Arnazonlenses de acreditar
no pouco caso que o governo faz d'estas <luas provin
elas longiuquas, quando, a par de tantas provas como
as que tenho apresentado, vé que para a Bahia acaba
de ser concedida li garantia de juros a l!~ engenhos
centraes (tantos quantos são os deputados [01' aquella
proviucia), além da garantia de juros ás suas estra
das, que j;'l não pouco tem onerado os cofres do the
souro nacionl ? Para Pernambuco favores similhantes .
são feitos, ainda que em menor escala; para Sergipe e
Espírito Santo é obtida a garantia para as suas estra
das ferreas, e para o Rio Grande do Sul, que tanto
tem obtido, que até gosa de uma tarifa especial, são
concedidas as sommas que quer, já para uma estrada
de ferro para Santa Catharina, já para melhoramen
tos da barra, Já a verba de 170 contos para compra
de uma ilha para lazareto. Como deixar de comparar,
como deixar de pensar, como deixar de acreditar que,
com rasão, as nossas populações repetem desanima
das: «O Sul não nos quer!l)

Se, da enorme verba de iOO.000:0005000, não
poude tirar uma pequena quantia que iria mudar as
condições de salubridade da nossa capital, onde foi o
sr. Avila buscar a somma necessária para estas des
pesas que autorisou para o Rio Grande.

A par da tristeza, a par do desanimo produzido
pela desigualdade que em nosso desíavor lia na divi-
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são do orçamento, :i calma e bom censo da nossa po
pulação, succede uma justa irritação quando vê que
nós que pedimos, nós que solicitáruos, nós que, obe
dientes, damos os nossos milhares de contos, de que
somos despojados em beneficio unican nte das pro
vincias que tem grande deputação, 011 daquellas que
lhe estão filiadas, não somos auendídos, somos vili
pcndiados na discussão das cantaras pelas influencias
do Sul, somos ridioularisados pela pouca delicadeza
de um ministro ignorante das cousas do seu paiz, em
quanto que o Hio Grande, que não pede, que não so
licita, mas que reclama, exige, impõe, tudo obtem e
tudo alcança.

Então os Paraenses e Amazoniensos, pela logica fi
liação das irlóas, concluem que o meio de alcançar
não é o pedir e solicitar, mas sim exigir, impór e
ameaçar; não porque se lhe afflgure que poderiam
luctar sós com o resto do Imperio, mas porque bem
sabem que uma tal lucta traria tão grandes sacriflcios
(lUe só o receio delles no animo prudente UO gover
no poderá mais do que todos os seus icdidos.

São estas e ontrns análogas conclus que podem,
pelos unimos exaltados, chegar muito longe, que re
ceiam nquelles que, como cu, desejam a integridade
do Império e o seu progresso, sem o abalo das com
moções e luclas fratricidas, E para fazer bem saliente
es te perigo que a propaganda que se faz 110 Pará,
que a população vé com olhos fuvoravcls, cada vez
faz avultar mais, e que cada acto do goremo negan
do um pedido justo torna mais immincntc, que são
escriptas estas linhas, que nãe tem outro merito, a
não ser o de ter reunido as nossas queixas tornando-as
bem sensiveis, para (IUC o governe as onça e attcnda,
pois ão justas, e com seus beneficios feche as feridas
que a altivez e o justo amor proprio das províncias
tem recebido.

E' minha convicção individual, quc o pouco que
temos merecido dos governos em troca do muito que
damos é devido, em grande parte, :i pouca energia
que t')ütll mustrado as deputações gcraes e JlI'OY in-
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claes do Pará e Amazonas em reclamar em prol das
suas provinda s, de que são os legitimas ropresenlan
teso Não teem feito sentir bastante ao governo o que
vae por estas regiões, e o sentimento doloroso que 1.:0
mcca a fazer-se sentir, e os perigos que podem sur
gir de 11 1 tal sentimento exacerbado. Infelizmente
lias enfraquecemos nas lucras da pequena polilica
provincial, esgotamos as nossas forças em alcançar
algum IogaI' lia Assembl éa provincial ou na Cantara
municipaI, em vez de nos unirmos para reclamarmos
pelos grandes interesses da provincia, para que nos
d úém a liberdade e os meios para que possamos cres
cer, pois que com o 1I0SS0 engrandecímouto engran
dece a patria, engrandece o Brazil. .

EfiIlh'ntln t"cl'rca )lntlciI'u c JllunoI'é

Antes de acabar esta longa enumeração dos prin
cipaes motivos de queixa que mos pelo abandono e
desprezo em que estamos dos cuidados que devíamos
merecer ao governo, seja-me licito dizer alguma cousa
sobre a estrada de Madeira e Marmoró, que parece
que finalmente poude dispertar a atlcnção do ultimo
ministerio, pelo convencimento a que chegou, graças 
aos esfo rço' do eX,mo SI' , Leitão da Cunha, do seu va
101' ; e, 1Ia verdade, para admirar é, que com a im
portancia política e commercial que esta ernpr 'za tem,
não tivesse ella podido, ha mais tempo, dernover o
animo do governo para tomar sobre si o seu prose
guimento.

Ou seja olhado em relação ás duas provincias de
que me occupo ou em relação á totnlidnde do lmpe
rio, a sua imporumcia se revela ao animo menos prcs
picaz, pois ' (;) com ~iOO : OOO habitantes esta região
tem um movimento commercial de cerca de 100:00l)
contos, a quanto não se elevar á elle quando, pro .tada
Iacil commuuicação aos generos da Bolivia, o numero
dos productos crescer c o dos consumidores for ele
vado a dois milhões '!

O cununercio com 'a Bolivia , não ohstautc ti dislau
cia entre os centros da população d'aquella rcpublica



c OS portos da Amazonía ser de cerca de 700 l éguas,
das quaes um bom numero, interrompidas por ca
xoeiras, oflerecendo abaixo d'estas, desde a primeira
caxoeira de Santo Antonio até ao Pará '120 léguas, e
acima d'ellas uma extensão superior n 200 léguas do
curso navegavel livremente, é de bastante irnportan
cía já hoje, e muito maior se tornará quando as via
gens entre as capitaes do Pará e Amazonas c o cen
tro da Bolis..ia, com a estrada ferrea ficarem reduzidas
a onze e a quatro dias de navegação, e a da cidade
de Malta Grosso a nove; estas simples considerações,
sem mais uma palavra que as explique, provam de
sobra a vantagem da estrada férrea para augmento
do commercio, e a facilidade que ella dá á deíeza do
Império, pois que o Sul e o Norte vem servir-se por
este lado, defendendo-se reciprocamente; e tudo isto
graças a algumas legoas d inha Ierrea, que reduzi
rão a nada os ohsta los, té hoje insuperáveis, do
rio cortado por 17 quedas d'água, algumas de enorme
altura.

De ha muitos ;lIlIlOS que a população da Bolívia
tem conservado as melhores relações com a do Ama
zonas, os indios bolivianos chamados .Mojos vem aos
centros de população amazoniense empregar-se em
differentes misteres; um crescido numero de cidadãos
bolivianos se teem tomado possuidores de terras e
seriagaes, trazendo comsigo muitos engajados, 'cujo
numero é calculado em cerca de cinco mil. Esta emi
gração. que espontnnea se esta dando para o nosso
territorio, tomará, com a maior facilidade de commu
nicações, maior desenvolvimento, c as provincias do
norte, para onde a emigração europeu se torna difli
cil, pela differcnça de clima, verão este problema,
senão totalmente resolvido, ao menos Iacilitado em
sua solução, sem di spendio dos cofres publicas.

Cresça o Pará e o Amazonas com a linha ferrea do
Madeira c Mamoré, que ningnem ganhará mais com
isto do quo o governo central, que verá os seus ren
dimentos geraes augrnentados em espantosa propor
~ão. Gaste u governo alguns milhares de contos C011l
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esta linha, e verá que o commercio dos portos do Pa
cifico, feito até hoje ou arrostando com as tempesta
des do Cabo de 1I0rn, ou com os perigoso=, parceis e
rochedos do estreito de ~Iagalhães, será todo deslo
cado para o Allantieo na sua parte menos bravia, e
para as bonançosas aguas do Amazonas, e o Pará e
Manáo=, serão em pouco tempo duas das maiores ci
dades do Império.

Esta questão já velha de que as camaras por vezes
se têm occupado não podia por mais tempo ser adia
da, como bem o mostrou o apoio que n'ellas achou
na sessão de 21 de outubro de 1882, e merece o meu
elogio o acto do governo mandando uma conuuissão
completar os estudos; teria, porem, preferido que
fosse acceíte a proposta do sr, Bustamante para,
sem dispendio para o governo, fazer os estudos, (111e
seriam sujeitos á apprm'ação administrativa, de 20
em 20 kilometros, assentando ímrued íutamente os tri
lhos, pois que um rival importante e activo procura
chamar a si o commercio boliviano e é elle o governo
argentino; e para receiar que eom a nossa costumada
demora em tudo que é administração, vamos tarde, e
quando chegarmos já achemos estabelecida uma linha
rival, a qual ao contrario, se andarmos com a maxi
ma brevidade n'este assumpto, faremos desanimar.

N'este facto tão para admirar, tão contra o que es
tamos no Pará e Amazonas acostumados a vêr nas re
lações entre o Sul e o Norte do Brazil, queremos,
tfesej:lmos vér o prenuncio de uma era nova, de uma
época em que sendo attendidos os nossos interesses
a par eom os das outras provincias, nos convençamos
quando nos sejam exigidos sacrifícios, que em compen
sação teremos as vantagens que a justiça impõe, de
maior representação parlameutar, e de alguns melho
ramentos materiaes, e que não poderá no parlamento
orrtra vez fazer-se notar, como com rasão o fez o sr.
Dr. Cantão que á província que dava doze mil contos
por armo para o orçamento do Imperio apenas eram
concedidos no orçamento do ministcrio d'obras publi
cas no exercício de 1883, cinco contos de réis!'



Esta cifra irrisória de cinco contos, ainda mais digna
da admiração dos Paraenses se torna, quando no or
çamento geral de 1881 a 1S8i vemos Pernambuco
concorrer com H.2íô:080'·Ül 8, mas ter tido em com
pensação em despesas eílectuadas por conta dos di
versos miuistorios LlOmesmo período, a somma respci
tavel de ;jJ~5ü:080i);j8() isto é. ao Pará foi concedi
da além das despesas constantes de empregados ci
vis e militares uma Iracção de suas rendas representa-

~)

da por 12000 em quanto que a somma recebida
por Pernambuco póde ser representada pela Iracção

1i olilfi :080~:iIlG . to é • I d I d
1 UíG:080$G18 IS o e, quasi me a .e t o que ren eu.
Ora eis os motivos porque conüuuamonte se ouvem

queixas e se diz entre nós que o Hio nos considera
COlIJO uma gente á parto, como sei o-harhuros em re
Iação aos quaes estão exemptos de observar as leis
de igualdade perante o direito: e eis lambem os mo
tivos porque nós clamamos e clamaremos sempre pe
la doscentrnlisação, e que outros mais impacientes ou
iusoílridns lembram a desaunexnção na qual um espi
rito prudente não p órle deixar de vér fundados receios
pela própria independcncía.•\las se temo esta exalta
ção de unimos que ameaçaria a iutegridade do Impe
rio e se me repugna o ir por discordias intestinas
ahrir campo a arnhi çõ es e a causas imprevistas de
dcsaccordo entre nós mesmos, não devo deixar de re
conhecer que com justiça se queixam as duas provín
cias, e que só ao Itio de Janeiro é devido este estado
de quasi animosidade para com o governo cenual, c
prnza aos ecos que pondo elle um paradeiro a este
seu menospreso pelas populações Amazonicas faça co
mo parecem indicar alguns actos dos ultimes minis
tcrios, r aiar uma nova época de prosperidade para os
poros do extremo Norte tia terra hrazileira.

Autes de terminal' este capitulo devo chamar a at
tenção do leitor sobre um fucto que importa uma gra
vc censura em que tem incorrido os governos que tem
regido o Brazil, censura e falta que não só em rela-
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ção ú região de que me occupo, como em relação a
lOÚO o lmperio Ó merecida e grave.

TCl'.'CIIO ncuC.'o do ~t. n.apá

É conhecida n antiga questão de limites que o JJII 
perio tem com a França sobre as terras do Caho do
Norte, E sahido que não contentos COlll a pequena

. porção de terrenos que elll1ü3;l tomaram aos caste
lhanos, e da qual foram por duas vezes lancados Ióra,
tem os íruucczos por vezes procurado estender seus
rlominios para o lado Sul (lo Cabo do Norte, chegau
do a sua :uilhição snccossivarnento angmcntada, a pre
tender que as suas terras alcancem ató o riu Amazo
zas com o filo de por esse lado se jtllgarem com jus
ús terras nas margens do rio até o Hio Negro, Snsci
tada por vezes esta questão, sem que nunca o nosso
governo a tomasse vordadeírameuto a peito, perdeu
clle com li morte de Luiz Filippe a melhor occnsião
de terminar satisfatoriumente esta conten la.

Começada em .J(.i78, tem esta pretensão dl1:racló ató
hoje, ha dois seculos (/110 ella existo e que os nossos
visinhos procuram Ú custa de territ órios do Parú <111
gmenlar a sua Guyana. Eml8UI este assuinpto fui
tratado pelo nosso compatriota J. Caetano de Souza
na sua obra L'Oyapoc et IAnuizone, com tal claresn e
proflciencia, que estand a questão n 'aI po scgun
do os desejos de Napoleão UI, scripto do 1I0S. o
compatriota a reduzi ao silencio, alé qu ~ (111 uno
Julio Favre, então no governo da Fran 'a, por lIJ11a in
dicação chamou a attenção sobre este assumpto, a sua
sahida porém do miuislerio de novo o levou ao sileu
cio e esquecimento. Não creio porém que o governo
Irancez mais c do ou mais tarde deixe de o trazer 110

vamcnte ú discus ão, especialmente agora que inau
gurou uma politica colonial de rapina, e por i SQ eOll~

vem que estejamos ao facto do que se vae pa: sando
alii.

O terreno considerado contestado do Amapá no qual
existem alguns poucos Irancezes e mais de quiuheu-



tos brazileirus, é con.iderndo [leias francezcs de Caye
na como seu de facto, e mais ainda o consideram
assim as autoridades daquella colonia, que se julgam
autorisadas a n'nquelle territorio exercerem netos só
proprios a autoridades constituitlas em territ ório não
considerado neutro; é asssiui que os seus padres alli
'em exercer o seu ministeriu haptisando e casando
os cidadãos brazileiros, e sendo os registros feito em
Cayena, como se fossem de cidadãos fraucezes.

Ainda mais longe tem ido a uudacia rl'estes invaso
res; estando alli ha seis ou sele nnnos o cruzador
brazileiro Souza Franco, o bispo de Guyana alli se
achava fazendo a sua visita pastoraI, como se tal ter
ritorio estivesse sob a sua jurisdicção prelatícia. Os
brazileiros alli existentes reclamam coustuntemente
para alli um padre e um professor de sua naturalida
de; o governo que d'este facto ftJi inteirado por um
folheto que publicou o então guanla-ruór da altaudega
Gama e Silva, e sobre elle consultado por um dos ul
timas presidentes do Pará, sobre tal assumpto nada
resolveu, de modo que para o futuro (~Ilt quanto os
francezes poderão argumentar trazendo em favor da
sua posse todos esses netos que nós, couhecendo, nem
procurámos embargar, nós não poderemos apresentar
argumento algum pois tudo temos cuusentido, sem
um protesto se quer ter feito. Entretauto esta questão
é de algum pes ão só pelo lado do direito como pe
Jo lado do facto, ois "e os Iraucezes a despeito de to
dos os argumentos e provas cunseguil'l'1ll fazer trium
phar as suas sempre crescentes pretensões, que j á se
estenderam até o rio Amazonas, Ilearâo senhores de
uma grande parte de uma lias melhores. margens
do Amazonas.

Se se tratasse dos limites do lmperio pelo lado Sul
já o governo de ha muito teria dado seria attenção a
este assumpto, como porém assim não acontece, fica
elle no silencio para no futuro talvez nos trazer gra
ves difílculdades, abstendo-me eu de mais nada dizer
sobre este assumpto, pois o que fica escripto é bas
tante para mostrar a sua importancia.
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Del!lil(onldnde de iJnpo.tolll

Desejava pôr aqui ponto ás minhas queixas que são '
as da Amazonia, mas um ultimo facto passado nas al
tas regiões legislativas c administrativas, veio ainda
mais fortemente accentuar a má vontade que, temos
pleno direito a dizer, existe para comnosco, e me
obriga a continuar: refiro-me á lei que creou novas
taxas addicionae para todas as provinctas.

Parece á primeira vista que a nova lei assim an
nunciada é justa quanto á egualdade com que é im
posta a todas as províncias, entretanto assim não é
em relação a Amazonia como é facil de provar, e bem
provou .a comrnissão da praça do commercio do Pará.

A assemhlóa geral legislativa elevou o imposto ad
rlicional cobrado pela all'andcga, de cincoenta a ses
senta por cento, elevando tamhcm o de armazenagem
a uma taxa tão exagerada que certamente virá diffi
cultar a venda das mercadorias de interposto para as
republicas visiuhas; mas se esta nova lei creava m
onus para as províncias do Sul como para as do Norte,
para estas se tornava elle mais pesado, pois que a as
semblé eral decretara a reducção sobre o café, assu
cal', algodão c herva mate. em quanto não contemplou
o cacáo unica producção da nossa lavoura de alguma
importancia que é exportada. Injustiça esta ainda mais
sensível por ter o art. 5.° do orçamento geral exce
ptuado de todos os direitos de exportação os generos
da tabella .A, onde além de muitos outros artigos de
producção das províncias do Sul, está incluido o xar
que, sebo ou graxa em rama, coado ou em vélas, e
a herva-mate despachada para os portos da Europa
ou Estados-Unidos.

Porque esta desigualdade, porque estes favores pa
ra os generos produzidos pelas provincias do Sul, ao
passo que para o Pará e Amazonas se conservam os
antigos onus, e os agravam com novos impostos? Com
que principio se justifica esta dilJ'crença? Não seremos
nós todos brazileiros?



Cheguei ao fim d'esta longa cnumcrnção, (1110 não
deixa para mim de ser penosa como hrazil iro; mas
era preciso Iallar, para que as folhas da córte, sem
couhecimento do estado da provincia, não .ouüuucm
como até aqui a cstygmatisar as nossas queixas acon
selhando até, contra nós, uma forte ceutralisação. Di
rei tudo, c cruamente, porque quero crer (111e alguns
(restes inale são ignorados do gOYCI'110 central ou
porque uão ló os relatarias e commnnica ções dos seus
presidentes, ou porque estes não tem sido bastante
claros: mas conhecendo a justi ça que nos assiste, co
nhe udo um por um os nossos males, poder á dar a
elles algum linitivo, olhará com mais hcncvolencla ou
interesse para estas proviucins, c assim cortará qual
quer motivo que de lagar aos queixumes, dos' quaes,
.não sendo aucndidos, podem nascer os desejos d'uma
separação. Como, porém, não a desejo, como quero o
Bruzil unido, grande e forte, e não desmembrado em
Iracções, de que a primeira nação poderosa ou ambi
ciosa, n'esta época em que se proclama o principio
de que a forra prevalece sobre o direito, lance mão
'unnexaudo-as ou tomando-as sob asila protecção,
tanto quero previnir O governo sobre os riscos que
ha na sua incuria, como os meus comprovi iciauos
nos perigos (IUC haveria em sc deixarem levar pelo
despeito que se poderia tornar mau conselheiro.

E não ó por isso me pronuncio contra os que, le
vados por excessivo ou mal entendido amor pela sua
terra natal, não duvidariam arriscar 110 imprevisto de
uma divisão política a sorte da sua província, mas
tambcm porque uma desannexação traria comsigo o
grande risco de uma transformação lia I" rrna gover
nativa, em que as ambições mais se fariam sentir en
tregando-nos :1S lucras filhas de adias partidarios de
cornprovincianos, sem a acção superior a elles de um
poder imparcial.

Além d'isto não é quando nos achamos a braços
com a solução do gravisslmo problema da abolição da
escravatura, que tanto deve influir na sorte de grande
numero de provincias do Sul, que é occasião asada
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para crear maiores difflculdadcs ao governo do Bra
zil. E' contra este cancro da escravidão, é contra esta
maculá quo existe nas nossas instituiçôes tão liberaes,
e cont ra esta putretac ão que se inocula em todo o
nosso modo de viver, que desmoralisa as nossas Ia
milias, que cria uma classe de individuos, que são
homens sem ser cidadãos, e dos quaes se exige que
não tenham um só sentimento elevado: nos quaos se
quer que a honra seja substituída pela hypocrisia, a
abnegação pelos seus, pela dedicação por nquello que
o fustiga e avilta; uma classe, finalmente, de indivi
duos que, para serem chamados bons, é preciso que
n'elles estejam obliterados e prevenidos todos os sen
timentos nobres; é contra este estado de cousas que
devemos agora dirigir os nossos maiores esforços; é,
acabando com o que nos avilta , que nos cuobrecerc
mos ; é, acabando com esta causa de ruiua, que nos
engrandeceremos.

Façamos, pois, o que podermos em prol da santa
causa da liberdade dos escravos, que tanto tem de
moral quanto de conveniente para a nossa futura pro
speridade, e fa çamos, ao mesmo tempo, ouvir com
voz bem clara, ao governo geral, as nossas queixa'
filhas das injustiças que soffremos, e que não devem
continuar; exijamos que :JS liberdades que nos foram
dadas não sejam por mais tempo restringidas por leis
lnterpretati 'as em inteira opposição com ellas, oxijâ
mos uma maior autonomia. uma maior descentralisa
ção, e o goveruo, concedendo-a, terá mais solidamente
unido o Sul ao Norte, do que nunca o poderá conse
guir pela violencia.

O Imperador é respeitado e querido dos hrazilei
ros, e mais ainda , o Brazil, sem que ás vezes o queira
confessar, tem orgulho de vér que o seu rnonarcha
brilha pela sua illustração, patriotismo e moralidade,
entre os monarchas mais illustrados da Europa, não
é, decerto, durante :J sua vida que alguma. cousa fia
a receiar pela integridade do Brazil, °momento peri
goso é aquello em que, perdendo-o, se não houver
quem inspire ao Brazll eguaes sentimentos aos que
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inspira o Imperador. e não existindo maior descentra
lisação, isto de motivo e base para luctas e dilacera
ções perigosas. E' isto que muitos pensam e poucos
dizem; é este o perigo que convem conjurar, e que
só o Imperador no Brazil o póde tentar e conseguir;
só elle póde levar ao cabo esta obra de reorganisa
ção liberal, em que as provincras dirijam os neg ócios
que lhes sejam peculiares, em que esteja bem fixada
o quantum do seu rendimento ellas deverão dar para
o orçamento geral do Imp ério, observando-se para
todas a mesma proporção; finalmente, fixando-se a
relação em que deve estar, ou a população ou o elei
torado com o numero dos seus representantes nas as
sembléas legislativas.
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Não se creia quc no que vou escrever tenho em
vista o depreciar o Brazil, não é talo mcu fim, antes
pelo contrario procuro a par do que mo parece sus
ceptivel de ser melhorado, fazer conhecer o que já
entre nós existe de bom, pois quo para nos desacre
ditar existem e bastam os Lallemands, os Biards, os
Carré, c tantos outros escriptores, especialmente Iran
cezes, que sem estudarem a nossa sociedade, se jul
gam aptos com uma viagem em que demoram horas
ou dias nas Bossas provincias a clamarem contra os
nossos costumes e as nossas instituições, cujas leis,
quasi sempre, nem uma só vez consultaram.

Temos muitos elementos para sermos uma nação
poderosa, a população das differentes provincias é \)0

mogenea, todas tem grande analogia em seus costu
mes, a mesma lingnagem, as mesmas crenças, a mes-
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ma origem, não ha entre nós, como em muitas nacio
nalidades da Europa, rivalidades d origem, diversida
de de raças e de hist ória, antinomia de costumes, não
ha dominadóres e dominados como na Austría, na AI
lemanha, na Inglaterra, na Turquia; gosamos de li
herdade individual (personal liberty), ha longos aunos,
a paz interna parece firmada, e uma guerra exterior
veio mostrar que o patriotismo e o amor da gloria
não eram sentimentos desconhecidos aos brazileiros.

Na nossa organisação interna se tem s muitas dis
posições flue devem ser melhoradas, temos em com
pensação muitas outras de que os povos mais cultos
se acham privados; a liberdade de imprensa, essa gn- •
rantia contra os excessos de qualquer genero, é entre
nós um facto; a liberdade de pensamento e de cons
ciencia são gosadas por nós em quasi completa pleni
tude, e a segurança individual se não é tal como seria
para desejar tem comtudo melhor ado muito, deixando
de existir em cada província um certo numero de
quasi senhores feudaes que com os seus capangas, ou
peitos largos, renovavam as façanhas dos senhores me
dievaes, e se tornavam uma ameaça contra os fracos
e uma injuria ás leis por elles impunemcme desres
peitadas.

Vimo finalmente a grande medida da abolição da
escravatura tornar-se Qão só uma lei que illustra o
nome do seu auctor, mas o de toda a população para
a realisação da qual trabalham pobres e ricos, o que
glorifica o nome brazileiro.

Para maior' orgulho nosso vimos que a Gran-Breta
nha com seus numerosos cruzeiros não poude vencer
a torpe ganancía dos negreiros, e só nós quando por
medidas ancrgicas de policia interna, pela applicação
rigorosa da lei resolvemos extirpar este cancro, é que
cons gulmos que o trafico deixasse de existir.

Assim como a extincção do trafico foi só devida á
energia dos ministerios brazileiros, tamhem o acaba
mento da escravatura só pode ser attribuido á inicia
tiva dos nossos homens de Estado, como Zacharias,
Marqnez de S. Vicente, Visconde de Rio Branco, seu-
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do a este que coube a gloria de com o seu nome fir
mar a lei que não consentia que mais na'cessem es
cravos no livre territorio do Brazil .

Sem abalo, gradualmente, mas cada vez com maior
rapidez, vai progredindo a obra da libertação, e essa
nodoa que não tínhamos creado, mas que nos linha
sido legada, em breves dias findará .

O Brazil vive e cresce, tem-se feito conhecido, é
hoje a segunda nação da America, mas crescerá elle
tanto quanto lhe permittem suas riquesas naturaes e
a sua população? Não de certo: pois a par da unidade
e descnvolvímonto nacional, a iniciativa provincial é
pequena, porque a centralísação demasiada a mata sem
a substituir.

É este o escolho ao grande progresso hrazilei1'0, é
este o pretexto que ha de ser invocado em qualquer
emergeucia pelas ambições individuaes para uma mu
dança de fo rma politica, é este o pretexto que come m
ser arredado pelo Imperador a bem dos interesses da
nação, a bem dos interesses da sua dynastia; só elle
que tem crescido com o Brazil, cujo bom nome se re
Ilecte no lmperio, assim corno a grandesa deste a seu
turno o eleva, só elle que tem a sympathia da nação,
a cujos cuidados ainda menino foi entregue, poderá
realisar a obra de dcscentralisação, que por si mes
mo se impõe e se torna necessária á na ão. Só assim
poderão ser conjurados os perigos que cercam esta
monarchia, unica na América, contra as ambições dos
politicos do interior e as ambições das políticas do ex
terior.

Não está ainda de certo firmada a monarchia no
Brazil com cincoen annos de existenoia, com a soli
dez que desejam aquelles que a consideram necessa
ria á grandesa do Império, ao menos ainda por largo
periodo.

O Brazil até agora tem existido para a monarchia,
e a ordem, é preciso que comece a viver para a li
berdade. Tempera mutantur et nos mutamur in illis.

Se tentasse descrever a nossa vida política e social,
fazendo a critica dos erros e <las praticas abusivas



que entre nós existem, iria muito além rll' minhas for-
as c eonhorimcntos. (' alteraria as dnncnsócs que quiz

dar a I'stl' folh eto rujo fi m é sómeute procurar mos
trar a desigualdade com que são tratadas as dua pro
vincias do 1'ar te, dr signnldadc que deixaria de existir
se não houvessem leis contralisadorns deturpando a
instituiçã la: assembléas provinciaes como ella tinha
sido tracadn.

I~ indisp nsavcl o achar meio de conciliar as attri
huiçõe do: dois poderes, geral e provincial. .\ inde
pendeucia administrativa das províncias que parece
terem lido em vista os legisladores com a creação da..
nssembléas provinciaos, tal como hoje existe, é lima
cousa irrisoria . A ccntralisação de todos os poderes
na mão do governo geral tem sido no Brazil n causa
dR perversão do systema representntivo.

ltapidamcn!o vejamos se isto é ou não verdade.
exame este quasi rlcsncccssar io, pois não ha um sú
hrazileiro que não saiba que o principio estahclccido
de quo todos os poderes politicos reconhecidos pela
constituição são delngações da nação; está bem longe
de ser uma realidade: assim como illusorias são a in
dependcncia rlns poderes e o respei o pelos direitos
mdividuaes, embora alguns ministerios tenham havido
quo tem querido tornar estes principi s uma rea li
dade.

. las COl IIO o será em quanto n;1O fúr posta em exc
cução uma boa Ipi de conscripção, que fa l.:n com que
os regnlos do interior da.' provincias Il TIo fu çam pesar
sobre o: seus desalfectos a possibilidade de ser feito
soldado 011 de vér um fi lho, parente on protegido , PlI,

ser aproveitado soh 11m motivo es cioso para ser lan
çar o no quadro dos aprendizes marinheiros ou mili
tares? Dir-mc-hão que hoje são volnntarios os que
compilem o exercito; de facto assim é, mas nenhum
de nós ignora (11l C esta razão não milita para os aprcn
dizes mititarrs e marinheiros e que quanto aos solda
dos terminado o tempo do seu engajamcuto são clles
ás vezes retidos no exercito o dobro do tempo. porque
se tinham engnjado, e isto tanto nos corpos de I." li-
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nha couro nos corpos provinciaes. Eis uma primeira
muueira de actuar do governo central, pois que as
baixas são dadas pelo governo geral para o exercito,
c pelo presidente delegado d'esse mesmo governo ge
rai, para os corpos proviuciaes.

A guarda nacional. Eis um outro meio de acção do
governo. Além de que os postos acima de capitão são
todos confer idos pelo governo geral c a baixo d elle
pelo seu delegado Preside nte, assim é IlIO as refor
ma', baixas e passagens de corpo, podendo assim li
sonjear as amhlções dos que desejam vér-sç ornados
de dourados fardamentos, gosando pequenas regalias,
tcmos que os serviços a que são obrigados os guardas
uacionacs pela lei, são sempre exagerados pelos man
dões do interior que em muitos pontos chegam a em
pregar os seus subordinados no serviço de correios c
ordenanças, meuenrlo-os sob Iuteis pretextos em con
sclho» de iscipliun, cuja par te penal na: províncias
fronteiras é extremamente pesada, c clles applicam
quasi a seu talante. Isto tudo fónna um meio de ncção
de que o govcruo centra l por iutcnuedio dos Presi
dentes pú de usar e abusar, e de que o' politicos da
roça sabem fazer ruagnitico uso cru tempo eleitoral.

.\s nomeações para os diífereutes empregos eis a
grande alavanca com que o governo tudo alcança;
desde o mais ele 'ado cargo ató o oLJ curo lugar de
de carcereiro de qualquer cadéa, todo: dependem do
go 'CrIlO geral: desde o chefe de policia até o supplcn
te de suh-dcl gado, desde O bispo ,tú O capellão do
regimento, desde o Presidente da Hei' ção atú o es
crivão, desde o iuspector da thesoura ria até o escri
pturnrio, tudo est á directa ou iadirectamentc sujeito
ao governo central e ao seu delegado, ou seja pela
nomeação ou pela dernissão, pela remoção, pela rc
fo rma, pelo provimento de recursos, púdo dizer-se que
lodo o brazilelro empregado geral, prov incial, OH 1l1U

nicipal depende do governo geral, e s: hemos todos
(InTIo grande e o numero de empregados no Brazil.

N;IO ó somente ali: empregado: de loda: a: rlnsscs
c I'.lLll egil r ia,; II IIJ a a",:ãu do pod 'r ccntrulisador se
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faz sentir, mesmo áquelles e áquillo que parece de
ver ser-lhe extranho, esse poder estende a sua in
fluencia.

Se quereis explorar uma linha ferrea, se a tiverdes
contractada e quízerdes gosar da' vantagens que as
moderna ' disposições de lei vos concedem, quando jus
tificardes que a linha projectada dará mais do que
uma certa percentagem, ahi estaes cahido sob a in
fluencia cent alisadora que vos despensa ou nega os
favores que sollicitaes, que vos faz participante ou não
tias verbas do orçamentoconfo rme lhe sois íuvoravel ou
adverso. i Ias mesmo para as associações para as quaes
foi não exigido favor algum a não ser a approvação
dos estatutos, ainda estaes sob a mesma acção, pois
vos poderão exigi r alterações que vos farão abando
nar a tentativa, on demorar a approvação indefinida
mente. Tendes um banco, elle floresce, pretendeis
augmentar a osphera de suas transacçõe augmentan
do o capital, ainda é do governo central que isto de
pende. Quereis uma subvenção da provincia para uma
linha de navegação que vos porá em contacto com um
paiz que é importante consumidor de vossos produ
dos, quereis uma simples linha de nnvegação costei
ra, lá estão as consultas do conselho de Estado. lú
estão os avisos do governo a prohihlr, suhmetteudo
tudo ao governo central.

A mesma independencia do poder judicial, que pa
rece segura com a inamovibilidade, não existo tal co
mo parece, pois para tudo tem armas o governo ge
rai quando queira ferir . Aos juizes municipacs pode
não reconduzir inutilisando-lhes o tempo que perde
ram na judicatura, forçando-os para não soffre rcm pri
vações a iniciarem uma nova carreira, assim como pó
de querendo conserval-o no seu lagar ou fazel-o subir
na hierarchia jurídica.

Ao juiz de direito póde conservar indefinidamente
em uma comarca sertaneja na qual o isola, na qual
não pode educar os filhos ou casal' as fil has, ou pode
tiral-o de urna comarca em que eslava para outra mes
mo de superior iustaucia, mas para a qual a mudança
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é para elle a ruina. Pórle promptnmcnte Iazel-o de
sembargador, e mesmo desembargador mandal-o pa
ra uma comarca que seja um bem, ou para outra que
seja um desterro para elle.

Se um presidente fôr um pouco exaltado por este
ou aquelle partido político, a acção do governo cen
tral torna-se então sensível até nos menores detalhes;
peli}. acção das autoridades locaes, pela recusa ou pe
la concessão de favores, muitas vezes transforma a
expressão do voto de qualquer locali ade; se foi no
meada uma camara municipal cuja feição lhe desagra
da, lá está a suspensão de um certo numero de verea
dores ou de todos elles, como meio para dar entrada
aos immcdiatos que ordinariamente são de outro cre
1I0 politico.

Quem poderá negar o poder da centralisação no
Brazil, tanto mais forte quanto o governo central é
obrigado a obrar muitas vezes por informações, ois
que, é causa notável , o hrazileiro viaja mais no es
trangeiro do que no seu propno paiz, e onvergonhan
(lo-se de dizer que ainda não foi a Pari ', confessará
sem o menor pejo que não conhece província guma
do Imperio. Dos pr óprios Presidentes bem poucos vi
sitam as provincias sob sua jurisdição, quando ellas
são extensas o 1 não oífe recem facilidades para a lo
comoção; d'aqui resultam informações erroneas que o
govcrno central sem o saber saucciona.

Sejamos francos. Quantos hrazileirns do Torte co
nhecem as províncias de Minas, S. Paulo, Santa Ca
tharina, 1':1 I'all :'l , Itio Grande do Sul'? Quantos brazilei
ros do Sul con hecem ~larallhão, Pará Amazonas? E
quantos hrazíleircs do Sul e Norte conhecem Goyaz
e l\la tto-Grosso'? A r esposta será a mesma para as tr es
ierguntas: «Apenas um pequeníssimo numero.» D'is-
to resulta que quando o governo legisla, o faz sem at
tender ás necessidades das províncias que desconhece,
c julga que todas ellas são o mesmo que o IUo de Ja
neiro.

As attrilmições prcsldcnciaes podem atrophiar e au
niquillar ClllllplcLallwlltc a iniciativa das assemblóas
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provmciaes, isto mesmo quando os presidentes não
estão ClIl lucta partidaria com as assembl éas, mas sim
plesmente em divergencia no modo de encarar este
ou aquelle assumpto, E regra quasi geral que um pre
sidente novo, O que mais tem em vista é crear uma
institui.ão ou elevar um monumento que lhe illustrc
e perpetuo o- nome, ainda mesmo com detrimento de
outros 1 10 menos uteis jú começados pelos seus an
tecessorcs: e o peior é que as asscmhl éas provinciaes
para não entrurem cm lucra com os presidentes con
cordam com estes caprichos, o ás vezes até mudam
de opinião.

Qual do nós não tom "isto quo quando uma assem
hléa est á em opa. i~ão ao presidente (o que infelizmen
te é frequento), surge em breve de ambas as partos
o despeito, e se de uma parto apparecern os interes
ses )arlid: rios c as protccçõcs pcssoacs mascaradas
em verhas do orçamento, da outra O pretexto de in
constítucional idado muitas vezes serve para anniquilar
uteis medidas?

Devemos confessar que a attrilnrição presidencial
dc co eder ou negar sancção ás leis provinciaes,
quando exercida por um presidente pouco prudente,
pátio inutil isar todos .os trabalho: de uma sessão lc
gi: lati 'a, I oi' que não ha disposiçào alguma que mais
ou menos lo, lmente não pos'a ser collocada sob a ac
I:ão d'aquelle art igo 16.° do acto addicional o artigo
7.tl da lei de interpretação.

Ainda mesmo quando a lei se refere a interesses
de proviucia, e que o presidente lhe 10m negado a
S:U1CÇ;}0 , é pre ' :0 quo ella passe pelos dois ter~o,' pa
ra vigor: r, e 11 'e 'Ies dois terços tios deputado: pro
vinciacs quantos não lia que directa ou indircctamonto
dependem da prcsidencia?

E sabido que é ainda aos presidentes a quem com
peto dar regulamentos para a execução das leis pro
vinciaes, o com este regulamento quanto não pú dem
elles torcer 0 11 desnaturar as disposições logislativas
on intorpecé l-as esperando que uma nova a::emlJ lóa
provincia l a' venha derrogar.



Do pouco que levo dito é clara a con equencia: no
Brazil o governo é tudo, e a sua aCI:ão directa ou
indlrecta entorpece ou destroe completamente a in
depcndencia, a acção, a iniciativa das assembleas le
gislativas provinciaes, assim como destróo a de todas
as classes e indivíduos, pois que é elle o unico poder
real, dando-se no Brazil o facto extravagante de em
vez de o governo ser a expressão do paiz ser este filie
é a expressão do governo.

As linhas que acabo de escrever justificam a neces
sidade de uma dcsccmralisação a qual a meu ver é tão
necessarin quanto o é para a integridade do Irupcrio
a couservacão da fórma monarchica. Itocorrendo ú his
toria, o seu criteria nos dú a prova da vantagem que
ha na alliança destes dois principias, pois se [lOI' IIIll

lado desejamos que o pupillo se vú pouco a pouco
emancipando, tamhcm a seu turno desejamos filie as
responsabilidades que hoje são atíribuidas e com ra
zão ao gOVCl'l10, passem a ser responsabilidade: do
paiz.

Esta delegação continuada da vontade e do entcu
dimcnto de uma nação, só póde trazer em resultado
o abaixamento moral proveniente da perua da sua di
gnidade e da absiensão do emprego da sua iutelligcu
ria uos negocias públicos, e este ainda como conse
qucncia a perda do amor pela independencia, tia cora
gem civica, do interesse pelo engrandecimento tio paiz.

As I circumstaucias que se davam quande nasceu o
Brazil são bem diflcrontes tias que se dão hoje, 11'a
quella época era bem de receiar que uma desmem
bração das provincias tornasse impossível a sua du
ração, todos os e: forças deviam tender para uma forte
centralísa ção, mas n'esse tempo nas proviuciasuão
havia quasi insuueção alguma, mesmo elementar; os
homens que mereciam o_nome de illustrados eram em
pequeníssimo numero; o seu pequeno e infesndo com
morcio apenas se fazia com a metr ópole; hoje porém
o paiz tem caminhado mais rapidamente no descnvnl
vimeuto moral c material do que muitos paize« da
culta Europa; o IIÜSSO conuuercio ostentlc-se ao ruuu-
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do inteiro; a instrucção publica acha-se derramada
em todo o lmperio, a nossa população tem-se tor
nado tripla ou quadrupla do que era, todas as pro
viucias tem mandado e mandam um grande numero
de mancebos para o' paizes mais cultos do mundo,
todas as provindas commerceiam com os pontos mais
longínquos do Universo, as viagens repetidas e Iaceis
que as linhas ferrcas e os barcos a vapor nos per
minem, nos tem feito conhecer, que se muito nos te
mos adiantado ainda muito mais nos resta a fazer,
pois que a divisa do nosso seculo se symbolisa na
palavra-Progredio/', e que as instituições que faziam
que o paiz depositasse a sua vontade e a sua intelli
gencia nas mãos do governo não podem mais durar,
cumpre que sejam profundamente modificadas, e que
ás provincias hoje crescidas e illustrudas se lhes não
negue o que se nega ao homem quando chega á idade
adulta, o trabalhar e engrandecer-se . pelo pr óprio es
forco. Se estas modiílcaçõos se não derem na nossa
legislação acontecerá que a distancia entre o governo
e os governados cada vez se tomará maior, os inte
resses de um e dos outros se tomarão antagonicos, e
ou o governo por si terá de ceder aos desejos das po
pulações das províncias, ou o Bruzil em um arranco,
d'esses tão communs na histori á das nacões, rebenta
rá os laços que o comprimem em demazia.

Felizmente o discurso da coróa, que agora acabo
de ler, pronunciado na abertura da sessão legislativa
de 1883 parece ter previsto o perigo que aqui apon
to e faz surgir em mim a esperança de que uma bem
entendida descentralisação faça nascer para o Brazil
uma nova época de prosperidade.

A transição de um para outro reinado quando ella
tenha de dar-se, será uma época de receios para to
dos os brazileiros. Os sentimentos que o Brazil tem
pelo Imperador o Senhor D. Pedro 11, e que são para
elle a maior corôa de gloria, pódem SOl' considerados
individuaes. O Imperador é brazileiro pelo nascimen
to, nasceu com o Império c com elle se desenvol
veu, com elle se identificou, tem sido os mesmos os,
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perigos porque tem passado o Brazil e o Imperador.
A histeria do seu reinado mostra que todos os parti
dos que tem governado o Império o respeitam, do mes
mo modo que a população, a quem a guerra do Pa
raguay mostrou que o hrazileiro que mais alto punha
a dignidade do Imperio era o imperante.

Os seus estudos nas viagens que tem feito lhe tem
dado na Europa o renome de illustrado entre os
actuaes monarchas. o esta sua illustração foi toda ad
quirida no Brazil , e por isso d'ella nos orgulhamos.

Tínhamos uma mancha que se projccrava sobre a
nossa sociedade, a escravatura, ao Imperador deve
mos o apoio que acharam os difTerentes ministros que
d'este importante assumpto se occuparam; mas estes
sentimentos aflectuosos, talvez de gratidão, estender
se-hão até ao segundo reinado?

Eis o receio, eis o perigo que é preciso conjurar e
destruir por meio de medidas liherues e que tirem os
motivos para queixas, e receba a nora Imperante o
Imp ério, quando o destino marcar o termo do actual
reinado, sem ter que cnmprimir agitações e castigar
rehellíõcs.

Iteceba-o no remanso da paz e que esta dure até
que ella possa pelos seus ne tos ter grangeado a afleí
ção que não se impõe, mas se adquire.

Se á liberdade individual de que gosamos eom tan
ta amplitude, se vier juntar uma verdadeira liberdade
administrativa para as províncias no que fOI' compa
tivel com a forma monnrchica, teremos UIl1 governo
em que a ordem e a liberdade se acharão couvenieu
temente ligadas.

FIM
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