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Aos do T'e rmo da Barra do Rio Grande
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O AUTOR.
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1'E.nÇlo pULJlica du. nu (_( .l~uhu elo H.io S.
F'ranci:::;co ))' periocliuo que se imp1·üne uu1~
,-ez por sen1.ana na Cidad e ela Ban:~L elo Jüo
Grande, tlu as serie::J de artigos acerca dcL
ureacilo' da Província do Rio d e S. Franci::;c:o
c da· navegação ü o me n1.o l'io. deliberei.
a, pedido de algu1.nas p essorLs: 1·euD.il-os en1.
um volmne .
N <~LO foran1 e::;Gl'ilJto,.; GOlll el::lte :tün; caso
un1. que: con1prelu-m de-se: o estylo cTovüL
:-;er outro; serü1 preciso refunclil-os: ma::;
pareceo-1ne m elhor ctue fosse1n reiulpreoso:::;
::;ein al ten1cüo
Deve- se ·ai~c.la attencler que toram escriptos na. Cidade da B~u·1·a do Rio Grande,
os pTimeiros de cada seTie no :fin1. él.o a.n no
de 1874, c os ·seguintes no pTinOipio do corTente.
.
Em ultimo log a,r, publico tambem uma
ligeira descripção da v ia.gem que fiz poT
aquelle rio , passando r:t s celebres cachoeiTas: que ha da Villa da Boa, Vista ao Arra.i al da -,;r arzea R.ecloncla.
Bahia . •\.uril de l í375.
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. Se já houve uma ideia geralmente aceita peht
população, a que particularmente dissesse respeito, foi a da creação da Província do Rio de S.
Francisco.
I
A noticia da apresentação do projecto foi teee:bida por essa população com o maior enthusíasmo, e fez nascer as mais fundada~ e risonhas
esperanças 1 principalmente por vir acompanhada
de uma form.al · e positiva recomm~nclaçãô na falla
de throno ·- docm;nento político de alta e não contestada ímportancia. ·Este ÜlCto parecia indicar que o proj0cto não teria, a sorte de outr~~ dous apresentados eni 1830 e
em 18501 - mn dos qUaes apenas · chegou á 2" dis-

cussão, e

±oram condeinnàdos aQ esqueeip1ento.·
1

',
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Em um mez, ou menos, na Oamara dos ~rs.
Deputad os foi apresentado, um bem elaborado parecer da commissão de estatística, passou o

pro~

jecto em tres discussões e foi remettido ao Senado
em princípios de Junho do anno passado, havendo, portanto, tempo sufficieute para passar pelos
devidos tramites e ser remettido á sancção imperial.
A má estrella, porem, que infiúe nos destinos
dos habitantes do alto sertão do R~"o de 8. Frm;cisco, que os nossos Estadistas parece que não
consideram com

o~

mesmos direitos que os do lito-

ral e suas proximidades, fez com que se creassem
obstaculos, que embaraçaram a sua passagem.
Alguns Senadores de Minas Geraes, demasiadamente e sem razão ciosos da z?üegn'dade de seu colosso, e os liberaes, apresentaram-se fazendo a
mais viva guerra e ofierecendo as · m,ais futeis ob-

'·Jecções.
Uma destas, se não a principal, foi que a ideia
da creação da Proviricia não era bem recebida nem
desejada pelos morad•Jres d' este centro e que por
isso não se lhes devia contrariar, offerecendo-lhes
como um melhoramento, o que elles receberiam
como um presente de gregos ; lastimaram que s~
fosse perturbar a tranquilidade e innocencia, em
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que Viviam, trazendo·se-lhes a civilisação eom o
cortejo tle males, que costumam acompanhai-a ! ! !
Um distincto Senador, o Sr. Oansanç1'io do Sinimbú, apre,sentou um requerimento visivelmente
protelatorio, pediqdo diversas e minuciosas infor..:
moÇões, e o Governo que, ao menos apparentemente, tem mostrado interesse pelo bem-estar dos
p:-iriás de Brazil, que são os sertanejos, especialmente os d'esta zona, respeitou os escrupulos dos
opposicionista:;; d' este grande p1elhoramento e retirou o projecto da ordem do dia, afim de. no inter:..
vallo das sessões

satisfaze1~

aos que se mostravam

preven.idos contra esta ideia.
Immediatamente expedio ordem aos Presidentes
das Províncias, que erain alteradas pelo projecto
exigindo variadas. informações sobre a convenien-'
cià da creação, população, rendimentos, etc., determinando que fossem ouvidas as,Oamaras dos Municípios incluídos no prqjecto.
Todas as Oamaras Municipaes das Províncias da,
Bahia e Pernambuco, traduzindo a opinião da unanimidade de seus municipes, responderàm t0ncordandb cum o projecto -e recebendo-o como um melhoramento', do qual não se podia mais prescindir ;
a ntiica divergencia, que appareceo, foi de algu. mas Cahiàtas Municipaes da Provincià de Minas

.

-4Geraes, por motivos, que havemos de apreciar e
mostrar a sua improcedencia. , ,
Entre os appens~:JS, que acompanharam o R.elatorio do Ministerio do Imperio, viam-se no da repartição da estatística estas informações e muitos
outros dados, que seriam su:fficientes para satisfazer aos mais difficeis de contentar, se não fo~sem
levados por motivos outros, que não os apresentados na tribun,t.
~o

dia 6 de Julho foi dado para ordem do dia

o project9, e ao, tempo em que se esperava, que,
quando muito, fossem 1apresentadas algumas ligeiras obser~ações ou exigidos mais ntn ou outro esclarecimento, guc sem duvida seria verbalmente dado
ela tribuna pelos Ministros ou Senadores, que sustentam o projecto, novo requerimento appareceu
.
'
pedindo que fosse outra vez ouvida a commissã.o
de estatística. Ainda foi respeitado este demasiado
escrnpulo, approvando o Senado este pedido.
Poucos dias depois, na sessão de 14 de Julho,
apresentou a commissão um minucioso e bem lançado parecer, no qual ficou evidentemente demonstrada a conveniencia dq, creação da nov-a Província,
e como que para evitar pretextos que embaraças•Sem -a sua prompta adopção, em razão da opposição que fizeram alguns habitantes da P1ovincia de

,_
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Minas Geraes, e sua Assembléa Provincial, separou toda a parte d' esta Província.
rrudo portanto indicava que o projecto teria um a
marcha menos atribulada, e que não ~e apresen- .
taria mais obice algum, pois tinha-se feito o que
era possível para contentar e satisfazer os que se
lhe mostraram infensos, parecendo que este anuo
sem duvida seria elle convertido em lei.
Esgotados quasi todos os assumptos sujeitos á
consideração cro Senado, foi o projecto afinal d~do ·
para ordem do dia em 24 de Agosto e entrando em
discussão no dia 25 7 o mesmo illustrado Senador,
que apresentou' P e 2° requerimento, pedio a palavra, e impedio a sua passagem, oppondo argumentos já respondidos, e ou~ros que por sua improcedencia manifesta não ·eram de esperar que partissem de um cidadão tão conspícuo e que, ao p~sso
que se mostra tão interessado pelo bem-estar dotl
habitantes do Alto S. Francisco, apresentando e
sustentando com tanto empenho um proje~to para
n construcção de uma estrada de ferro de Piranhas
a Jatobá, trata sem a menor ràzão de contrariar o
mais momentoso melhoramento que de prompto se
lhes pode conceder.
Empenharam-se na discussrto· do projecto, além
do Sr. Sinimbú, os Srs. Saraiva, Dias de Carvalho, Zacharias e Fernandes da Cunha, contra;
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Candido Mendes, Barão de Cotegipe e Presidente
do Conselho, duas vezes, a favor, e enc'erraram-se '
as Camaras sem que passasse :::;equer o primeiro
artigo, sendo o ultimo discurso o do Sr. Fernandes
da Cunha, filho d' estas margens, e que tantas e
tão amargas queixas externou corno deputado contra a administração da justiça D' estas pê.úagens,
attribuindo isso, á falta de perfeito conhecimento
ào Governo da realidade dos factos, e a demora de
providencias adequadas, devida á grande distancia
do theatro dos acontecimentos.
Eis em sumrna o que _disse este nobre Senador,
como consta do resumo publicado no Jornal . do
Comrnercio - « que se oppunha formal e positivaoc mente ao projecto ; ·que será urna vergonha que
~~: elle passe, pois é nada menos do que um retalha« mento em proveito de feudos ; que ainda não ou(( vio uma proposição, que o convencesse de sua
\( utilidade ; que não é mais o projecto do que uma
« transacção parlamentar, e nã,o foi ao Senado para
( sellar transacções. Depois de largas observações
~: declarou que votará contra o aniquilamento de
<1: sua Província )).

O Sr. Preside)lte do Oonselho fallou duas vezes,
declarando afinal, q ne cc estava tão convencido das
c< vantagens da CI·eação da Província, que a não
(( ser approvado o projecto a opini~.o publica ha de

7

« se pronunciar em favor de seus defensores, » o
que denota esmorecimento de suá-parte ; e na falla
imperial do encerramento, enumerando-se os projectos que ficavam dependendo de approvação, e
cuja adopçã.o era de necessidade, hão se fali ou no da
nova Província, que, como os outros, tambem já
mereceo esp~cial menção, e particular recomm~m
dação em Maio de 1873, e que agora foi posto de
parte e preterido.
Parece pois que a grande opposição de uns, a
indifferença de outros, e o esmorecimento de não
·poucos trará em resultado, se não a rejeição do projecto, ao menos a sua condemnação ao silencio.
O ministerio, que se mostrava tão interessado,
sem duvida descuidou-se, talvez de caso pensado
parecendo ter algum~ procedencia a allegação do
clistincto Sr. Conselheiro Zacharias, ele que s6 apparentemente mostra interesse, mas que não deseja a passagem do projecto. De facto, no principio
ela sessão não havia materia alguma importante
sujeita á consideração no Senado; tendo-se dado
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vando-o para o fim da sessão, , devendo prézumir que haviam ·de surgir embaraços á sua pas'
sagem.
É 1Jreciso pois que os habitante:l deste c.entro
ponham de parte quaesquerr esentimentos, e unamse para m·ostrar os grandes males que resultam da
não adopção do projecto, não só para si, como para
o Estado, afim de que a sua voz seja ouvida,
quando se reunirj3m os Representantes da Nação
em 1875.
Estarrios convencidos de que seremos attendi. dos, não só pelo Governo, como pelos proprios
Senadores, que se tem mostrado tão infensos á
ideia ; de seu patriotismo e generosos sentimentos
nao é de esperar que se deixem levar pm; caprichos ou motivos políticos com sacrificio de uma
população de mais de 220.000 Brazileiros.
Os habitantes das Uomarcas de Mamíos e Coritiba, tendo fran cas c faceis communicações e?m o
resto do mundo, foram mais felizes, pois tiveram
o prazer de ver o seu territorio elevado á cathegrn:ia de Pro ·incü~ com a maior facilidade; os
das margens do S. Francisco, trancados no centro
do irnperio, sempre esquecidos, veem a mesma
ideia impugnada como ainda não foi outra por liberaes, conser,radores, e até por um . seu conter- ·
raneo!

-IJ-

'A v ante pois ; o esmorecimento de nossa parte
será por dem~is censuravel e pr~iudicial.

n
O projecto, nos termos em que fo{ apvrovado
pela Camara dos Srs. Deputados, merece tt approvação do Senado. As reclamações ~tpresentadas
pelos Senadores Mineiro8, secundados pela Asse~n 
bléa Provincial e algumas Camaras :Municipaes, e
que foram julgadas procedentes pela connnissão de
esttttÜ;tica., só tem uma justificação- o demasiado
zelo dos lviineiros Í)elu seu colosso,. que não qnerem ver diminuído, ainda 111esmo cru: se trate da
commudidade e interesses da população~ que tiver
de passar para outra Província, ou com parte de
outras constituir um ct nova.
c<

O que inspirou· o projecto, como bem :se e.x-

prime a Jita Assembléa Provincial em sua repro-(( sentaçã.o, foi o patriotico pensamento de se es~
lC tabelecer um centro administrativo n'estas remo(( tas paragens, onde a acção official quasi sempre
C( cheg·a tardiame11te ou já privada de sua efficacia ~) ;
portanto, tudo quanto tender a embaraçar a sua
realisaçtto é uma falta até de caridade púra com ON .
Braz-;i]eira:; a quem ol!e iu teressa.
l(

' -
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Qualquer dos povoados do territorio destinado
a fazer parte da nova Província dista de suà actual capital mais de 100 legoas de pessimos cami. nhos e communicações difficil,imas, ao passo que,
creando-se um 1iovó centro administrati vo na cidade da B~rra, s6 os pontos extremos terão da Capita1 aquella distancia, porem com uma grande difterença, 'e é, que presentemente a communicação é
feita s6 por tetra, em costas de animaes; e para a
nova Capital, além deste meio, tem a via por agua,
_que é muito 'mais commocla, o estabelecendo-se,
cómo ha de acontecer sem duvida, a navegaç:1o a vapor, ainda será nut~s rapida e conveniente. Januaria, S. Romão, Guaycuhy, Pedras
dos Angicos se communicarão muito mais facilmente com a, Barra do que com o Ouro Preto ;
qualquer providencia, ele que se tenha urgente precisão, tambem chegará com mais presteza e não
tw·diamente eJá [J?'Ú:ada de S'lta e.fficacz·a, o que de
certo succederá mestno antes de estabelecida a navegação <{ vapor, indo P?r expressos ou positivos
em cano1.1s que, bem tripolaclas e dirigidas, caminham com grande rap idt)z.
· A consequencia de, com os limites marcados' no
pr~jecto, ap_parecerem tm·rito?'Íos.não sz~fez'tos á .furisdz'cçã.o alguma, a Í1we1·teza ~- CO?~fasão ele competendas, apontada na referida representaçào, é nm

l l --

mal que se potlu rcmedia,r faci lrrieute, tJt t alteraudu
apenas os limites marcados, que aliás, como se lê no
'
·I
mesmo docun;úmto, acompanham os traçados pela
natureza, ou unindo-se estes territorios aos municípios op freguezias a que ficarem annexo~ . Estes.
pequenos inconvenientes muito naturaes, quando
se trata de alterações estatísticas, n~o devem. absolutamente contrabalan,,;.ar .as conver;liencias, que
cl'ahi resultarão, e servir de argumento para impedir um melhoramento desta ordem.
Ainda realizada a hypothese prevista, de ficarem
algumas povoações um pouco mais distantes do
novo centro administrativo, a maior facilidade ele
communicação traz o resultado de fazer desapparecer os E:fteitos d' esta pequena differença de distancia.
Creando-se a Província n' estas margens, é tambem de alta conveniencia que a parte navegavel
do S. Francisco 'fique sujeita a u~na só administração para evitar conflictos e tornar communs e não
antagonicos os interesses de seus habitantes.
Presentemente, nos limites da Pro~incia da Bahia com a de Mina.'l Geraes, ha uma barreira, on
repartição ele arrecadaçãs0 de impostos de importação e expor,tação creada por esta, na qual se cobram direitos · de tudo quanto entra e sabe, ou sobe
e desce pelo rio ; c.reada a nova Pro\rincia, ella tmnI

-

]2 --

l>elll, ('orno ~~ ra.;~,oav c l c nnlmal ; cRtn.belecenl, ch' -

trnntc a sua

barreira~ tr.>~7.e1JClo

com isso não pcf[lleliOS embaraços á navegaçti.o, qtJe em vez de um
Jhge ll o terá dous, C]_U e aug montarão o preço elo ·
I

productos, ronsum iriLo não .pouco tempo c vexarão o eommercio; ao pas, o que se a Província
abranger toda a parte nayegavcl elo rio de. appar eeerá a act.uàl barreira, não se creará otJtra, e em
Yoz le ciumos e rivalidades do Províncias ditfercntes banhadas pel-o mef;mo rio teremol'l a mais completa harmonia.
A propria commissã.o de estatistica, que j u lgon
conveniente attender a estas reclamações, loYacln
pelo patriotico desejo de afastar qnalqner obice'
pnr1css·· embaraçar :t aclopçüo do projecto, é
a primeira a reconhecer que a (C Província de Mil( nas Gentes pela sua extensão c crescida popufacc ção não pode ser bem adrniuistrada e em um filcc tmo proximo deve , er divirlida, attendendo-sc
1C devidamente á commoclidade e interesses dos poCJUC

cc vos r espectivos em suas r elações politicas, com -

(( merciaes e j udiciarias )J .
Se -fOr approvada a emenda offerecida pela comll1 issüo,

estamos certos de qu e se ba de verificar o
qnc muito sensatamente preYio o Sr. Barão de Cotegipe- em pouco tempo os territorios pertencentes ú Provinci:t de Minas Ger:tes hão de pcclir a

]

·)

J-

Cll COrporaçã.o á Dova Provincia ; será nma untra
luta, qne pelo menos demorará. o que

se pode fa-

zer agora com granel~ proveito.
Se alg uns Cidadã.os residentes n'aquelles territori<?S representaram contra essa ideia, não passou
isso das camadas officiaes c dos pretend"entes a predonrinio em suas localidades, que assim julgaram.
cahir er~1 graça dos honrados Senadores, que se .
interessaram por essa manifestação, especialmente
o ~e neraudo Sr. Vü;concle de J aguary, actua.l Prezidente do SepadoJ qu~ levou o seu interesse a
ponto de interpellar as Camaras Municipaes de sua
. Província, sendo portanto muito natural que, at- ·
tepdendo á sua merecida importancia e serviços,
fossem levados pelo, aliás louvavel, desejo de corresponder á8 suas vistas, e não abandonai-o ; mas
nao duvidamos afiançar que a maioria da população
a.lm ~jac faz er parte da nova Província, e o tempo
lh e ha ~l c dar razão, porque, quando certas clivisões sào traçadas péla natureza, difficil , se não im.possível, será contrariàl-as por rnnito tempo.
Longe e bem longe de nós o pe11samento de julgar censnraveis estes sentimentos, aliás dignos d·~
respeito, dos Senadores Mineiros ; mas tratando'
se de uma questão que envolve interesses de uma
'parte de nossos coneidaclãos, estamos ce1tos qu e
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uão se nos 1cYari a mal que manifestemos com
franqueza o nosso modo de pem;ar.
Demais, n.::; Províncias da Bahia, de Pernambuco,

e principalmente a de Minas Gemes, pela sua
grande extensã.o e população, nã.o podem cuidar
com verdadeiro interesse, effic~cia e proveito da
população, qúe com o projecto lhe é tirada, o que
.
.
tem dado cauza a que seus Administradores, com
raríssimas excepções, só se tenham occupado dos
melhoramentos dos lugares mais proximos á Capital, cuja voz e interesses por isso mesmo são mais
facilmente ouvidos e attendidos. Com a e1·eação
porem da Província nestas margens, de certo seus
interesses serão mais considerados, e assim esta
parte dtt Província de Minas, de rtne trata o projecto, terá de auferir mais Yantagens.

O territorio compreheudido

projec:to approYado pela ·amara dos Srs. Deputados ou me~mo
com as emendas offereciclas no Senado está. no caso
de ser elevado á cathegoria de Província? São
procedentes as razões e argumentos, que se tem
apresentado contra essa creaçã.o ? Supposta a existencia de alguns inconvenientes, não serã.o ellcs
sobrepujados [)elas conveniencias?
110

São estes os pontos, que nos propomos a exammar:

III
Descoberto o Brazil em 1500, foi o sen terri~o
rio dividido em Capitanias e estas concedidas a diversos donatarios.
Por carta regia assigu'ada por D. João III, datada de Evora, em 10 ele Março de 1534, foi. feita a Duarte Coelho Pereira a doação da Capitania ele Permtmbuco, entmndo na dita terra e de11Wn:ação cl' ella todo o Rz"o ele 8. F-rancisco.
Ou pela distancia em que ficava este territorio
da Capital, ou pela el~fficulelade ele communicações
e talvez 11.useucia J e estradas, ou porque, pelas
diversas ann~xações que foram tendo posterioi·mente lugar, pertenc~sse tambem ·a esta Capitania os territorios, de que se compoem hoje as Províncias do CearA, Rio Grande elo Norte, Parahyba
e Alagoas, volvess~m o clonatario e depois ~s Govemadores a sua attenção pnra tão extenso litoral,
e abandonassem o centro, do qual HOuco pro'veito
p0diam tirar, ou por outro qualquer motivo, o
certo é que a Bahia conquistou e col9nisou este
territorio, e baseada no uti p ossz.detis jnlga.va-se
com direito a elle, como de facto governou-o até
1718, em que o Capitão-general de Pernambuco ·
obteve a auncxa~ão ao eu govenw de tOL1o u

-16alto ·ertão do Rio de S. Francisco, até então
sujeito . á Bahia.
ERta annexaç~o, porelll 1 toi só quanto êW administrativo, porc1ue qnanto ao j udicia 1 continuou sujeito á Bahia.
O decreto de 15 de ,T aneiro de 1810 elevou er:;te territorio á cathegoria de Comarca com a denom~naçã.u de Coma1·ca do Se1·tão de Pernambuco ..
comprehendendo as Villas de Cimbres e Barra do
Rio Grande, Julgados de Garanhuns, Flores na
Ribeira de Pajaú, Tacaratú, Oabrobó e as Povoações de Campo Largo, Pilão Arcado e Carnnhanha.
Por decreto de 3 de Junho de 1820 foi esta Comarca dividida em duas, creando-se à elo Rz'o de
S. F?'Wlcisco, da qual deviam fazer parte a · \ i llas d<t Barra do Rio Grande e de Pilão Arcado e
as Povoações de Campo Largo e Carunhanha, ficamlo o restante pertencendo .á Comarca do Sertão de Pernambuco.
Aquella Comarca, que era tambem conhecida
vor Alto S ertüo do Rz'o de I . Fmncisco on S e?·tü o
de Roclellas, hoje muito subdividida, pel.tence á
Provincia da Bahia ; a , egunda, que t em r:;ofti'ido tambem diversas alterações, pertence a Pernambuco.
O t erritoriu ela Cowarca, l1u Sertã.u de Perur_ttu-

-17buco, que depois constituio a do Rio de S . .Francisco, por decreto de 28 de Maio de 1817. foi pela
primeira vez annexado _á Capitania de · Minas
Geraes, decreto que não produziu effeito algum,
porque foi logo revogado por outro de 22 de
J tilho do mesmo anno.
Quando nos declaramos independentes da me- .
tropole contavamos apenas dezoito Províncias.
O pouco cuidado, que sempre merecem as colonias,
deu lugar a que a divisão existente não fosse a
melhor e a mai·s adequada aos interesses dos habitantes do novo Estado. ·

·O primeiro defeito que se reconheceo, e que se
tratou ele remediar PROVISORrAMENTE, foi o que
diz~a respeito ao territorio sito á margem elo Rio
S. Francisco. A Comarca cl'este nome, que começava do Pau da I-Iistoria e terminava no rio Carunhanha ( 130 lego as pouco mais ou . m'enos de
margem elo rio) e comprehendc hoje os Termos
ele Remanso de Pilão Arcado, Barra do Rio Grande, ~anta Ritta . do Rio Preto, Campo Largo da
Constituiçãd; Nossa Senhora da.Gloria do Rio das
Egoas e Carunhanha, pertencia, como já vimos,
á Província de Pe~;nambuco, mas uni8amente na
parte administrativa e ecclesiastica, pois gue na
parte judicial era da Bahia. Por este facto já se
\
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p6de ver que a nen_huma destas Províncias devia
pertencer ella definitivamente.
Era tal a difficuldade de communicações com a
Capital, e tantos eram os in conveni~ntes d'ahi resultantes, que o Governo resolveo remedial-os, e
por decreto de 7 de Julho de 1824 desligou a dita Coma1·ca da P1·ovznda de Pernambuco e mandou que ficasse annexa.da PROVISORIAMENTE á de
Minas, emquanto a Assembléa p1·oxzrna a installa?·-se nã-o O?yanz"sasse um plano g'eral de divz'são
convenz'ente. Eis a integra do decreto, na parte que
diz respeito á questão de que nos occupamoe :

« E considerando quão importante é a bella Co;« marca do Rio de S. Francisco, que faz parte da
cc Província de Pernambuco, e a põe em contacto
« com a de Minas Geraes, e o grande cuidado
« que me devem merecer os seus habitantes, pela
cc constante fidelidade e firme adhesão que t!;lm
cc mostrado á sagrada causa da Inclependencia e
cc do Imperio, e até pelos sacrificios qüe tem já
cc feito a favor della:
cc Hei por bem, com o parecer do Conselho de
cc Estado, ordenar, como por este ordeno, que a dita
lC Comarca seja desligada de Pernambuco e fique
« desde a publicação deste decreto pertencendo á
cc ele Minas Geraes, r1e cujo Presidente receber~o
« as autoridades respectivas · as ordens necessa-
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cc rias para seu governo e administração PROVIc< SORIAMENTE, emquanto ·a Assembléa proxima a
« installar-se não organism: um plano geral de
<< divisão conveniente. Ficará, porem, a dita Co..:
« marca sujeita como até agora em ~eus recuross
«judiciaes á Relaçã.o oa Bahia. ))
Nesse tempo as Provil1cias do Amazonas e Paraná eram tambem Comarcas das Províncias do
Pará e S. Paulo; mas a seu respeito não se davam
de uma maneira tão saliente · os inconvenientes
apontados, tanto que ninguem ainda se lembrava
de que deviam ter um governo á parte.
Reuniu-se a Camara, de que falia o decreto de
7 de Março, e, tendo outros assumptos a tratar e
que foram consid~rados mais importantes, não se
occupou do plano geral da clzvisão convenz"ente.
Logo que poz-se em execução o referido decreto, reconheceram-se os inconvenientes resultantes
do mesmo, e que não era possível que este teHÍtorio pertencesse á Minas Geraes, de' cuja Capital
tanto distava. Pouco mais de tres annos tinham
decorrido, quando foi publicado o decreto de 15
de Outubro de 1827, encorporando o territorio em
questão á Bahia PROVISORIAMENTE, até que se
fizesse a organisação das Provincia:s do Imperio.
Eis o decreto:
cc Tendo resolvido a Assembléa Geral Le;)gis'la-

-
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te t1va que a Comarca do Rio ele

S. Francisco,

cc que se acha_ PRovrseRIAMENTE encorporacla 'á
cc Província ele Minas Geraes em virtude elo clecrecc to ele 7 ele Julho de . 1824, fique PROVISORIACC MENTE encorporada á Província da Bahia, · até

•'

cc que se faça a organisação das Provindas elo Imcc perio: Hei por bem, sanccionapdo a referida Recc _solução, que ella se observe e tenha o devido
cc cumprimento. ))
Ainda nessa occasião ninguem se lembrava do
Amazonas e Paraná, e se haviam inconvenientes,
elles não eram tão preponderantes que chamassem
a attenção elos altos poderes do Estado ele tÚna
maneira tão formal e positiva. N' aquélla 'epocha
o espírito de partido não estava desenvolvido, e,
permitta-se-nos a expressão, tão estragado; tinha-

se em vista apenas o bem publico, e estas mudanças não significavam interesse algum occulto;
era o bem-estar dos povos que as aeonselhava;
por conseguinte não se pode dizer que motivos
outros autorisa:vam o Jogo de ernpurra, em que
anelou este territorio de um lado para outro, sem
achar uma posição definitiva.
Estas alterações, todavia, só se referiam ao
administrativo, porque quanto ao ecclesiastico,
ainda continuou sujeito á diocese de Pernambuco,
até que por decreto n. 693 de 10 de Agosto de

-
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1853, e decreto consistorial de 25 de Maio de 1854,
passou a pertencer á da Bahia.
Em 1830 nova providencia se quiz tomar, porque os inconvenientes continuavam a aggravarse; mas cansados, oh convencidos da improficruidade do PROVISORIO, já se tratava do DEFINITIVO.
O Deputado por :Pernambuco, Luiz Cavalcanti,
apresentou um projecto . creando a Província do
Rio de S. Francisco, tendo por Capital a Villa de
S. Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande.
Tambem ainda não tinham merecido attenção
as Comarcas de Manáos e Curitiba.
Este projecto, porem, não passou do protesto
de um Deputado, que comprehendia verdadeiramente os seus deveres e não levava o seu provincialismo ao ponto de não querer que sua Província diminuísse um pouco, embora sofhessem os
interesses dos que, morando a grandes distancias
da Capital, são considerados apenas para fazer
· numero: pagar impostos, dar votos e recrutas;
~:;em compensação alguma, e sem ter as vezes
uma igr~ja ohcle se celebrem os officios divinos,
uma casa onde se reunam seus immediatos represePtantes, uma estrada ou picada que communique com os seus visinhos, uma autoridade dotada
dos meios sufficientes para garantia de sua honra,
vida e propriedade! Nesse projecto eptrava
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grande parte das Províncias da Bahia, Minas
Geraes, Goyaz, Piauhy e Pernambuco, más não
teve sequer as honras da discussão, porque appareceram outras questões, qt"Íe p~enderam a attenção de nossos legisladores, ~ por sua importancia
e escandescencia deram causa a que ninguem se
lembrasse de um logar central e cujos interesses
podiam ser attendidos em tempos mais calmos.
Em 1850 a deputação da Bahia, de accordo
com a de Pernambuco e do Piauhy, apresentou
novo projecto creando a P1·ovzrwz"a do Rio de S.
Francz'sco; mas infelizmente não passou da 2" discussão. Outro tanto não aconteceu com a Comarca do Rz'o Neg1·o, que foi separada n'esse anno do
Pará e elevada á cathegoria ~e Província, succedendo o mesmo com a CO?na1·ca de Curz"tiba; em
1853, que foi separada de S. Paulo e passou a ser
Provzrwz"a do Par·ancl; e o Alto seTtão do Riu de
S. Frandsco, apezar da prioridade da ideia e dos
vaiveiíE por que tem passado desde os tempos coloniaes, ainda continua no estado PROVISORIO!
Em 1866 a 1867 a ideia ela creaç.ão desta Província mereceu a attenção da deputação da Bahia,
chegando .a dizer-se que estava tudo combinado
para ser ella levada a effeito ; haviam apenas· pequenas divergencias acerca do ponto que se devia
escolher .p ara Capital. A guerra do. Paraguay,

1
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porem, absorvia todas as attenções, e seTia considerado até uma falta de patriotismo cuida~-se de
outra' co usa, pr-incipalmente de uma que tinha de
trazçr _alguma déspeza; todo o dinheiro, qum; proveniente de impostos existentes ou novamente e
a ·proposito creados, quer de emprestimos no interior e exterior, era considerado pouco p~ra gastar-se nas margens do Prata. Por esse motivo o
partido liberal poz de parte esta ideia, assim
como fez com outras - a reforma da lei de 3 de
Dezembro, da Guarda· N acionai, do recrutamento,
de el~ições, etc., aguardando-se para tempos melhores, no que (seja dito de passagem) teve razão,
sendo sem fundamento a accusação que lhe fazem
de esterilidade do ultimo quinquenio, em que doos nossos brios offendidos tãoI ruminou, porque
.
demente reclamavam esforços immediatos, e a sua
desaffronta não podia ser adiada .sem descreditó
para ·o paiz, ao passo que aquellas reformas, se
bem que necessarias, poderiam ser espaçadas.
Diz-se hoje que o partido liberal oppõe-se a
essa creação; as apparencia~ parecem çonfirmar
esta asserção; mas nós estamos certos que o par'
.
tido que: considera a vontade do povo acima de
tudo, convencenclo--:se de qu.e o povo elo Rio de S.
Francisco quer a creação ela Provincia, não contrariará mais as suas aspirações, a pretexto de que
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p~ra elle é isso um mal. Ainda que assim seja,
se elle quer, faça-se; contrariem outros a sua vontade, mas não encarregue-se desta missão o partido liberal, que assim condemna n~ pratica a base
principal de sua razão de ser.
Outras ideias essencialmente politicas tem sido
apresentadas pelo partido dominante; os liberaes
se· tem opposto a ellas ou protestado contra os
meios por que se procura realisal-as; mas afinal
conformam-se com a sua posição de opposicionistas em minoria, e deixam .passar sem protellações,
eximindo-se da responsabilidade, que recahe toda.
sobre o Governo.
O mesmo devem fazer com a creação desta
Província, que ·é até uma ideia mais administrativa que política; não elevem crear mais embaraços á
sua realisação, e sim faze!· tambem jus á gratidão
e ]:econheciinento ele ·n ina população até hoje sequestrada do mundo civilis:;tdo, e que da civilisação s6 tem sentido os effeitos dos espinhos.'
Não antecipemos porem a apreciação dos argumentos, que tem sido apresentados contra o projecto.

. .,

...

IV
O territorio, de que nos occupamos no artigo
anterior, e que fica na margem e;querda do Rio de
S. Francisco, unido - ao da margem direita, que
sempre pertenceu á Bahia, é o que, segundo as
emendas propostas pela commissão de estatística
do Senado, deve for~ar . a nova Província. Comprehende actualmente 9 Comarcas, 19 Municípios,
26 Paro.chias, ~mais de 225.000 habitantes; tem de
margem de ~-io ou comprimento 240 leguas, pouco
mais ou menos, e 60, em alguns lugares menos e
outros ·mais, de largura; podendo-se portanto sem
exageração calcular em 10.000 leguas quadradas.
Se bem que a extensão, p0r si s6, não seja
argun;ento para justificar a creaçãÔ projectada,
comtudo não pode deixar de influir, nem é fóra
de proposito tornar saliente, que ficará maior em
territorio do que as Províncias do Ceará, Rio
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito-Santo, Rio de J aneiro,
Paraná; Santa Catha-J.<ina, e Rio Grande elo Sul.
Quandu · á populaçào, excederá, segundo o resultado du ultimo recenseamento, fazendo-se um ·
calculo aproximado das freguezias que faltam
4
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apurar, ás Províncias do Amazonas, Piauhy, Sergipe, E spírito Santo, Paraná, Santa Cathp,rina,
Goyaz e Matto Grosso. Terá maior população do
que a~ Províncias ele Amazonas, Matto Grosso e
Espírito Sai1to, reunidas, elo que as de G_oyaz c
Matte Grosso, do que a de Sergipe unida ao Amazonas ou Matto Grosso, do que a do Paraná unida
a qualquer destas:
No ultimo recenseamento feito no Imperio v e-·
rificou-se, segundo se vê no parecer da commissão de estatística do Senado, fazendo-se como dis. semos,, Íup calculo das fregüezias por apurar,
que a população da nova Província será de mais
de 225.000
habitantes, ao passo oue a do Amazo1
·nas pouco excerlérá de 60.000, a do Piauhy de
:-?40.000, a de Sergipe de 150.000, a do Espíri to
Santo <le 82.000, a do Piuamí el e 127.000, a de
Santa Catbarina de 160.000, a de .Goyaz ele
1±0.000, a ele Matto Grosso de 60.000
l

A respeito do Amazonas não podemos furtar ..
nos ao desejo de fazer algumas considerações.
Et-:t.a P roYin cia tem um territorio sete v eze~
maior do q LTc . a part e elo Rio de S. Francisco,
q uc :;e proj ccta elc':rar :Í cat.hegoria ele Provi ncia, ltoda cortada Lle rios, inclusive o ·maior do Tmmr1q,
d~

navegaçiio . franca sem obstaculo; tem duas
companhias de v apore~:, nma das quaes hél, muitos

a.nnos com uma exoi·bitante, se não escandalosa
subvenção; tem um centro administrativo ha 24:
annos; o Governo, em razão de ser uma Província limitrophe, . presta-lhe a maior- attenção; no
porto de sua capital tem sempre vasos ·de guerra;
por diversas vezes tem sido explorada, etc. ; ao
envez -o territorio de S. Francisco é muito
menor; ·sua populaçã:o está trancada pela celebTe
cachoeira de Paulo Affonso e outras, e por uma
distancia do litbral de .mais de 100 leguas dé
pessimos caminhos; apenas · viu, só por ver, ha .
dous annos os vapores Saiclanha llfaTinho e
Dantas, que foram encostados, e estão apodrecendo ou já podres; a sua navegação é por meio ele
canoas, ajoujos e barcas empurradàs por força
humana; não tem centro administrativo; o Governo ,não se lembra delle se não para olhai-o como
um ponto onde devem terminar as estradas de
ferro; não obstante tudo isso, tem uma população quatro vezes maior do que a Província do
Amaz0nas, dá (só a parte das ProvJncias da Bahia
e Pernambuco ·de que nos occupamos) .622 Eleitores, e ali só 111; tem, como já vimos; dezenove
. .. . e l'a apenas mto
. ...... . ... .
rnumc1p10s,
Se o Amazonas poude ser P rovíncia, não tendo
elementos de progress€>, ou tendo-os t ão fracos,
porque não o pode ser o S.. Francisco ? · Qual a

"!
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diffetenÇa entre os direitos de um e outro? Uns,
de portas abertas, commUnicctçôes francas, ajudados, se não empurrados, pelo Governo, nã0 caminham; outros encerrados no centro do Impcrio 1
esquecidos c~o Governo, rompem, em costas de
animaes1 longas travessias sem agua, ou de tal
qualid-ade 1 que só os animae.s podem bebel-a, vão
- . caminhando, e progredindo; qual merece mais
attenção e tem feito jus çt ser mais considerado e
attendido ?
O Rio de S. Francisco,' a par da grande .população, relativamente fallando, tem todos os elementos para constituir uma Província, com .a qual,
se no principio o Governo tem de dispender, em
pouco tempo 1 desenvolvendo-se e aproveitando-se
os seus elementos de riqúeza, terá de lucrar.
Uina especialidade tem o rio de S. Francisco.
lsolado 1 esquecido,·quasi sem relações e communicações, entregue a seus proprios Pecursos, as suas
margens estão bordadas de Gidades e Villas florescentes, o que não acontece c~m os outros rios,
em .condições erp tudo mais favoraveis. A~ui existem povoados como- as Cidades da Barra do Rio
.Grande e J anuaria, e a Villa do J oazeiro, muito
mais importantes e populosas do que não poucas
Cidades da florescente, feliz, rica e privilegiada
, P~óvincia do Rio de Janeiro; qualquer destes lo-

.
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gares é t.ambem mais importante e populoso, tem
mais commercio e industria do que as Villas sitas
no litoral do sul da rica e antiga Província da
Bahia.
Esta apreciação não ·pode ser taxada 'de suspeita; procure-se o Jm·nal do Commm·cz'o de 23 de
de Agosto de 1872, e ahi sa verá em um artigo
em francez, sob o titulo de Boletim do ultmmar,
o segtiinte trecho : « O. rio de S. Francisco tem
(( de particular que, ainda que isolado no interior
oc do Imperio, suas marg0ns estão situadas por
( muitas Villas florescentes e contém uma p'o pu(<Jação muito superior á que se encontra nas
oc margens de outros rios brazileii·os >> ; o que ,
como já. disse o autor de uma memoria sobre esta
Cidade, publicada no dito anuo, prova a sua supen'o?·z'dade sobre os out1·os, que alz"ás são visz'tados
por vap01·es e tem comrnum'cações .fr·ancas. O q~te
não se1·á elle, quando tamb em achm·-se nestas
conclz"ções 1. .. ·O que será. ? Ouçamos a prophPcia
que fez no principio deste seculo um distincto
natur~li~ta, o Dr. J. V .. do Couto. Diz. elle nas
suas Memorias, publieadas em 1~01: «: ·Eras ~i
ce rão em que os povos correrão em chusmas sobre
« estai:; ribanceiras ; estes altos barrancos cortados
c< tão a prumo ~ tão formosamente fingindo caes,
« serão um dia decorados de fructiferos ·jardins ;

-
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· «. numerosas povoações bran(1uejarão por estes ri- << beiros; vozes alegres retumbarão onde hoje só ·
<< reina o silencio; tu veTás, ó formoso Rio de S.
(( F rancisco, o - ccelo gratúszmus annú ....:.._, tu
< serás emfim conhecido e apreciado. ))
Parte desta prophecia já está realisada: para
que demorarmos o restante? Que conveniencia ha
em esperar-se pelas estradas ele ferro, que não.
sabe nem se calcula quando cá chegarão ?
Nã<? será melhor que ell as já encontrem um
centro administrativo, navegação, mais população,
commercio, lavoura, indu stria, que alimentem o
trafego? D'agora até um futuro desconhecido
em que tem ele chegar as estradas ele ferro, para
que ficar esta grande população privada dos beneficios a que tem inconteRtavel direito? . .. Futuro
desconhecido, dissemos nós, e repetimos, porque,
se não se sabe qua.nclo se hão de ·continuar com
estradas, que ficaram paradas, parece que por uma
vez, ou por muitos annos, qnanto mais quando hão
de chegar <to seu termo.
o·Mini~tro d' Agricultu.ra foi este anno interpellaclo pelo Deputado Dez. Goes, e respo1~deu que
b1·eve se trataria disso; replicando ' o Deputado
Góes Filho com muito acerto que- breve - não
era resposta satisfactoria, disse o Ministro que
não podia dar· outra, . porque ainda não estava de-
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liberado se se devia empregar a bitola estreita ou
a larga!!!
Aguardemo-nos para crear a P rovíncia llessa
epocha; ou para quando os habitantes cb rio de S.
Francisco não tiverem necessidade della por esse
motiv.o, que havemos de continuar no abandoi.1o
em que temos vivido até hoj e ; este melhoramento
não será l'ara a presente geração.

v
O t erritorio banhado pelo rio S. Francisco é de
um a uberdade espantosa. Est.a proposição não precisa sE;r d.em onstrada:, pois é sabido que só suas
vasantes e ilhas, de terrenos, que não cansa~11 ou
·e esterilisam, porque são todos o:-; annos fertili. sado '3 , e, por assim dizer, snbstituidos pelas enchentes, seriam sufficiente::; para, bem aproveitado·, dar procluctos para o trafego de algumas estradas ele ferro.
Não se admire deste enunciado quem attender
ao Ci':i lado ;:o,ctua.l. P resentemente a laYo Úra é quasi
llenhum a., cingim1o-Re unicamente ás ilhas, não
tochts, e a algl1m as vazantes; está qnasi entregue
a quem as cultiva com seus proprios braços, com a
enxada, sem mothodo algum, e qne por falta ele.
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recursos vê perder nas enchentes grande parte;
por não poder colher e aproveitar antes de serem
tomadas pelas aguas.
A lavoura actualmente nã.o pôde attrahir capitaes; porque a producção deve estar em relação ·
ao consumo dos habitantes ribeirinhos; o excesso
apenas traz o resultado de baratear de uma maneira tal o pwclucto, que não pôde dar lucro; · o
transporte d~ um para outro logar é dífficil, caro e
moroso, de sorte que não vale a pena vender sen~o
na porta.
'
Alguem dirá q11e o que acabamos de escrever
serve apenas para provar a necessidade das es;
tradas de feri·o, e que a_Provh1eia sem esta communicação em cousa alguma melhorará o estado
da lavoura, ou diminuirá os inconvenientes do excesso da offerta. Em parte, assim é; mas essa impugnação só prevaleceria, se, dando-se-nos a es'colh::L Je uma ou outra cousa, preferissimos a Província, ou se a creaçào della importasse a nfl.o çon- tinuação das estradas; mas se se attender que pelo
contrario as apressará, como bem disse o Sr. Barão
ele Cotegipe, o que é intuitivo, porque agora ,as
tres estradas em êonstrucção apenas se dirigem a
um centro quasi desconhecido, onde não encon- ,
trarão uma administração com que se ·entender,
havemos de nos convencer que a crea•;ão da Pro-

...
- '33

'

' '

vincia é até indispensavel para que aquellas estradas tenham andàmento, e <;tssim · os seus apolo_gistas devem ser os mais interessados na passagem do projecto, porque será mais um passo \dado
para sua real{sação. Agora ( permitta-se-Í1os a
phrase) as estradas de ferro são apenas empurradas pela Côrte e Províncias da Bahia e :Pernambuco; creada a do _S. Francis.co, esta as ~0udará,
e ~~s puxará para este valle: presentemente temos
representantes daquellas Províncias, aos quaes
não falta em que se occupar; passando o proj ecto
tereínos · ~ da do S. Francisco· para pugnar pelos
seus melhoramentos.·/
Demais, com a creação da Província, augmentar-se-ha a população, porque dos estereis e seccos sertões das Províncias do norte muita gente,
como já está succedendo, se rrindará p.a ra estas
margem;; podem estabelecer-se nucleos coloniaes,
e portanto se atlgmentarào os consumidores ; a
inclustria ela crea_ção de animaes muares, os unicos que podem supportar tão longas viage1:s, ha
€le angmentar, barateando por conseguinte o seu
preço, e melhorando-se os actuaes caminhos diminuirá o frete, e por essa razão algum.; produdos
podem ser exportados.
Com a navega.ção a vapor, os pt oductos que
fal.tarem em um · ponto extremo e abundarem eir1
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ou.tro podem · ser rapidmnente transportados, o
que agora nã~· se pode faz er senão com immensa .
diffi.culdade, não só pela demora da viagem, somo
pela carestia de fr etes, devida á imperfeição dos
meios de ~ transporte.
Reatando, porem, o q ne i amos dizendo a respeito da lavoura, elevemos notar que ella não se
lin1ita às ilhas e vazantes elo rio de S. Francisco;
plantcH;e tambem, e muito; fóra d'ahi, nos logares
afc1stados das margens, l'tgu i conhecidos pelo nome
<le - catz"ngas, nos innuh1eros brejos, que são . logares cortados por ' pequenos riachos, qu_e conservam sempre a humidade, mesmo na anseucia elas
ch uvas. Sahi~1do do rio elo S. Francisco, encontram-se os sens numerosos tributarios, que banham terrenos, cuja ferti lid ade ainda se pode con:úderar superior. · Entro estes sobresahem. o rio
Grande com seus snbtribntarios rió Preto, rio
Hmnco, rio ele- Janeiro, rios' das- Ondas e outros ;
c rio Corrente, com os seus Formoso e Arrojado ;
o P:u:acatú, Vercl e Grande, Verde Pequeno, Uruc:uia, Oàrinhanha, :Paramirim , Icatú, Salitre, c
muitos outros.
Existem terreuos :t ind a virgens, e até 1·es nul-

Htts ( não fallemo s , lo estado), que podem ser
aprov·eitados 11ão só para a cultura como para a
cteação.

.
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O rio Grande c seus afiluentes, que proporGlo,
'
uam uma navegação de n;ais de cem leguas, percorrem terrenos fertil issimos. o melhor assucar é
o do Rio Preto, assim como a melhor farinha excede mesmo a do Assuruá. Abunda alli tanto
este genero, que annualmente sahem muitas batcas carregadas com clirecção ás di versas villas do

S. Francisco. No rio Grande, proximo á Villa do
Campo Largo, tem os brejos da Missão do Aricobé, Grande, Angical e o Buracão, onde planta-se
canna quasi que uma só vez 7 porque dá soca por
20 e mais annos ! A Ribeira, que é nm immenso

plateau de dezenas de leguas, toda cortada ele ríachos, a que dão o nome de marimbús- dá até
fructos da Europa, tal é a benigniclade e frescura,
1 de sen clima .
. Da serra do Boqueirão ( que fica a 16 legoas
desta cidade, no encoritro do rio Preto com o
Grande ) pm:a cima o clima vai mudando sensi-velmente, produzindo o terreno plantas do litoral,

que nào prosperam nas margens elo S. J:i)ancisco,
e até o trig0 já se plm)tou e colheu no Angical : O
que sedá com estes rios, ele que temos màis conhe- ·
cimento, acontece com todos os outros; a fertilida-

c~e do Corrente e do termo da J a.nuaria é proverbial. É verdade qúe no Senac~gj_á se disse que o
rio de S . . Francisc · -,
\.·à·~~ert'ã:Q,mel~meias
.~.h
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e c:ezões, mas 1ss0 apenas pro v a o pouco caso que
delle se tem feito, o ne.nhnm apreço que se lhe
tem dado, e a necessidade ele crear-se um centro
administra.ti"vo, que procure tirar os seus habitantes
elo estado ele abando no ~m que vivem.

VI
Não é a lavoura o unico ~lement.o rle riqueza
na bacia do S. Francisco.
Não podem haver melhores lagares para a creação de gado, quer vaccum, quer cavallar, muar, lanígero e suino ; a prodncçào é admiravel, e multiplica de 1.u:~a maneira inexplica vel.
. Uma fazenda, bem n10ntada, çom grande porção de gado, tendo bons vaqueiros e fabricas, re"'
siste ás ma~ores sangn"as)· estas podem mesmo repetir-se, na certeza de que pouca clifferença faz no
numero ele bezerros no armo seg·uinte: isso , porem, ·
devemos diz el-o, não se dá em to'dos os logares ;
como é natural, uns são mais proprtos do que
outros pai'a a creaç:lo. Alguns fazendeiros da
margem elo rio S. F rancisco, no anno de 1860, de
triste recordação para todo o centro desta Província, j ulgaram~se empobrecidos, talfoi o estrago que'
fez. a secca e a peste ; mas em pouco tempo tor-
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naram I'LO antigo estado ! Um, conhecemos nós,
que n'aquelle anno apenas aproveitou em cada
urÍ1a de suas fazendas de 6 a 8 bezerros, e morreu
em 1872 deixando uma fortuna de mais de
100:000$000 aos sem; herdeiros. , Entre outros,· _
muitos logares, em Campo Largo e especialmente
no ·Ri o Preto, ql1e é mai s proprio para a creação
de gado cavallar, ou a.nz'maes como por aqui se
diz, apanham-se annnalmente tantos potros quan1as sã,o as eguas que tem a fa~ enda, ou com mui
pequen~

differença; para

a,. creação

do gado suino

existem no serri num-ero de lagoa::>, que ha á pouca
distancia das margens elo rio, uma batata chamada
- agua-pé, que engorda os porcos, de manei.n i
que vêm para o ch~"queiro ser cevados com abobora
e milhó, ~omente para mndar o gosto da car.ne e
toucinho.
Em resumo, · o terreno, que se projecta elevar

á cathegoria de Provin.cia, nas margens do S,
Francisco, é uma r éuniã.o ck fazendas de creaçãD.
No reino' mineral é est e territorio abundantissimo; ahi se encontra o 'diamante, o carbonato,
ametistàs, sal, ouro do melhor quilate, ferro, pedra ele cal, salitre e enxofi:e, e até falia-se em
uma riquíssima mina de prata, a respeito da qual
as gazetas da Côrte publicaram um artigo ass1-

-
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g:~1ado p~n· V. M. F., e que foi túmseripto un. Bahia

em quasi todos os joruaes, inclusive o Co?Tez'o da
Bahz"a de 23 de ,Jullw do anno passado. Sentimos
que hã.o nos s~ja permittido transcrever este artigo. Ahi se diz que (( a zona argentífera na serra
~c

do Batata, tern1o . de Chique-Chique, é de qua-_

cc renta legoas quadradas.

Um viajante conhe-

ce ceclor destes f11Íneraes metaliferos, e que alli es(( teve, avançou que, sem exageração, esta mina
(C

seria capaz de Rupprir a toda a Ame~·ica deste

<.< metal precioso. É sabido que consideram-se
.
.
.
.
<< como ncas as mmas, ct~os mmeraes encerram
• << 0,005 de prata metalica. O termo medio dos mi-

« neraes do Mexico é em Gmtnaxuato 0,002, em
(( Zacatecas e S. Clemente 0,0045, em · Mellado
cc 0,0013, c em Frcsinillo 0,0015, e na mina a que
« nos referimos a proporção é de ni.'als de 0,005 .
' cc e o mineral se acha na superficie elo solo )).
A~ minas de ot1ro da serra do Assuruá são muito

copheciclas: já se organisou uma companhia para
sua extracção, que começou com muitos bons
auspícios, e afinal naufi·agou ·de to<.lo, não por falta
de ouro, mas pela má direcção e infeliz coincideneia
de começar os seus trabalhos no anno fatal de
1860, no qual muita gente aqui nascida e creada
morreu até de fom e, não sendo de admirar que o
mesmo acontecesse a estrangeiros chegados de ·

-
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pouco, e que entre estes desenvolvesse um pai1ico
que os dispersasse.
Quanto ~ pesca, é quasi inacreditavel a q uantidade de peixe que se apanha de um só lanço de
. r

'

'

rêde; principalmente nas lagôas; estas são qu:á:si sempre formadas com agua dos rios ; nas cheias
·alagam elles grande extensão ás vezes de legoas;
quando descem as agoas, fic ãm grandes lagos .nos
logares ba:ixofol. :Qe um só hunço de rêde, com suas
di versas remangas, já se tem tirado . mais de mil
sw·Mns, o maior peixe destas paragens, não falJai1clo no peixe ele escwna, qtte nessas occasiões é
abandonado ou só serve para azeite.
No Rio Bran~o ,. confluente do Grande, em certc't
epocha do anno, é tal a a):mndancia ele peixes,
que impedem até a passagem; bastando faz er~se
ponta em üm pau e cmü ~• maior facilidade ma. tar-se quantos se -qüer; O surbbn ;secco é melhor
elo que o bacalhau , com o qual tem alguma se .
'
rn,elhança.
Madeiras ele con strnc ç~LO e de outras qualidades
t<trnbem ha em grande quantidacle: .o cedro, pan
1.l' arco, jctearandá, vinhatico, aroeira,, potumunjü,
angico, etc. , etc.
Entre uma não pequena diversidade de palmeiras ,d e grande ,utilidacle, sobresahe. a carnaúba,·
que cobre lego as de t""Crreno.

'·'
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É ~abido o. importânte commercio que faz. o
Ceará de cera d' esta palmeira, já em rama, já em
velas ; pois no rio de ,S. Francisco tem muito
maior quantidade e de tão bôa qualidade, como
dizem pessoas d'aquella Província que por áqui tem
vindo e a examinado;' mas a industria da extracção da cera é,quasi inteiramente desconhecida; ape- ·
nas quando chega alguma pessôa do- Ceará acostumada a este trabalho faz alguma .experiencia.
O tronco da carnaúba, depois ele maduro, é excellente madeira ele conskucção ; não sendo enterrada e estando abrigada do sol e chuva, dura
mais de 100 a.nnos. Quasi todas as casas das .Villas de Chique-Chique e Remanso são construídas
de éarnaúba: serve p~ra ~steios, uma v ez que te~
nha a baze de. aroeira, frexaes, caibros, enximentos, e até portadas. Hoje a madeira da carnaúba
1Íão é muito apreciada pela sua ahundancia, e
pol1co custo; se viesse ele longe e custasse dez vezes mais havia ele ser preferida a outras muitas . .
O commercio de importação e exportação é muito limitado, por causa das difficulclades' dai:! communicações. Pode-se sem exageração calcular este
em 3.000:000$ annuaes e aquelle em 5.000:000$; .
os principaes ramos de importaç.ão sã.o Ü•zenclas,
· miudezas e ferragens, e de expo~'taç?í.o , gado, couros, mineraes, sal, pmxes seecos, cera crua, etc.
-

I

- 41 A differençá da importação para a exportação
explica-se facilmente; parte d' aquella é reexportada
para asProvin cias de Minas Geraes, e principalmente Piauhy e Goyaz, ·recebendo-se cl'estas gado
em troca.
A industria ainda está pouco desenvolVida, excepto na cidade da Barra, onde ha mais do que se
pode suppo,r, attendendo-se á sua posição central.
H a ahi officiaes de q nas i todos os officios me,.
chanicos, e alguns peritos. Quando p assou por esta
cidade vapor $ alclanha Jll[cm'nh.o, desmantelandose a sua machina, ahi mesmo foi concertada.
Nos Estados-Unidos, quando se_qner crear um
Estado, que é tanto ou mais do que uma Província
entre nós, apenas se exige um a população ele
60.000 habitantes ; entre nós embaraça-se a ideia
de dar. uni centro administratiyo <'~ um a população
ele 225.000 almas!
Temos territorio,-rios navegaveis, lavoura, com_
mercio, minas, alguma industria ; e que nos falta
pois para se nos clar ess8 centro 1 que desen olva
todos estes elementos ?

o

VII
Os principaes arg umento::; produzicloi:i, quer ua
Camara dos Srs. Deputados, quer · no Senado,
contra a creação da nova Província f( raru resn-
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midos, e alguns desenvolvidos pelo élistincto Sr.
C(mselheíro Saraiva, nas sessões de 30 de Julho
de 1873 e 25 de Agosto do anno pro;ximo passado.
S. Ex., com a intelligencia de qne é dotado, e-recursos oratorios de que dispõe, conseguiu dar-lhes
algum colorido; mas confiamos tanto do patriotismo e bom senso deste honrado Sel}ador que estamos convencidos que, se elle tivesse mais conhecimento do valle do S. Francisco, ~eria 'u m dos
mais acerrimos propugnadores desta creação.
O argumento que foi considerado mais importante, e por isso sempre apresentado em primeiro
logar, era que- a população do Rio de S. Fráncisco não queria nem desejava essa creação que,
em vez de um bem, seria um mal, que se lhe ia
fazer, dahdo-se..:lhe um p1·esente de g1·egos, na expressão do Sr. Senador Pompeu, on um p1·ese'nte
funesto, como disse o Sr. Sàraiva.
I

Ha 1nales

q_~te

vem, pct't'a bem: não passando o

projecto em 1873, houve tempo de se consultar :is
Camaras Municipaes, immediatas representantes
do povo, e as suas respostas não podiam ser mais
cathegoricas e positivas.
A Camara de Monte-Alto, depois de fazer
largas considerações em sentido favoravel ao projecto, 'concÍuiu da seguinte rm\neira: cc En1 sumcc ma, fiel interprete elos sentimentos de seus muni-
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cc cipes, . tem a lwnnt de certificar que toqos elles,
cc sem excepção de urn só, desr:fam que este te1·mo
«faça pm·te du tern:torio qzte ten~ de constitui1· a
« nova Província do R1:o de S. F1·ancisco. ))
A Camara de lVIacahubas começou assim a sua
informação :
« A grandiosa e sabia ideia da nova Província é
«mais uma prova do zelo com que o Governo pro<< cura garantir os habitantes do alto sertão. ))
A Camara da Cidade da Barra ta!J1b.em principiou d' este modo :
<< .A creação da Província, como se vê no proccjecto approvado na Camara dos Srs. Deputados,
<< é talvez a maior necessidade actualmente do·paiz, .
cc porque é a '\'ida, que se vai dar a um grande
cc numero de B~azileiros. ·.. .. . A opinião unanime
« d'este município é favoravel ao projecto.)
A Camara de Chique-Chique exprime-se de uma
maneira a não deixar duvida ; considera a creação
da Província <<á realisacão
• de uma medida de·uticc lidade publica, de que ficam desde já p,endencc tes ,os destinos de um povo, até hoje desherdado
cê dos beneficios e pro tecção commuri~ .... . ... .
<< Ninguem poderá em regra contestª'r as multiplas
« vantagens, que encerra a ideia )). ·
A Camara do J oazeiro qisse « que .era.incontesoc tay:el f\ ~ª';rt,~agem e utilidade do projepto de lei

que cr~a a nova Província do Rio de S. Francc cisco. ~ ... Com . semelhante ' projecto realisado,
cc ganha a causa puhLca e se avantajam os int~i·cs 
cc ses particulares )) . ,
A Camara de Capim Grosso considera (( ,muito
cc util e salutar a medida da creação da Província,
cccom o seu centro administrativo á margeni do
cc rio de S. Francisco )).
A Camara do Remanso de Pilão Arcado ((julga
(C d.e incontestavel · vantagem a creaç.ao da nova
c< Província )).
As Camaras Municipam; de Pernambuco i1ão se
oppuzeram á creação da Província, e a de S. Romão, de Minas Geraes, tamhein não a impugnou.
A Camara 1la Cidade da J~muarià impugnou,
n~,o o projecto da creação de uma Província, nas
. margens do S. Francisco, mas a sua encorporaçã.o a
· esse no\ro centro administrativo, sendo porem vencido o. seu Presidente, que em uma repre.sentaçã.o
defmldeu o projecto tal qual foi approvado pela
Camara dos Srs. Deputados.
As Camaras da Bahia, que não informaram, ou
cujas informaçfíes ·não chegaram a seu destino, todas, sem discrepancia, apoiaram o projecto ; as de
Campo Largo ~ Santa Ritta do Rio Preto, podemos
assegurar, · porque já ouvimos a opinião de seus
membros, e, conhecedores, como somos, d'aquelC\
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lá.s localidades, asséveramos, sem reemo de ser
contestados, que a unanimidade dos haoitantes
d'aquelles termos quer, . e está anciosa por essa
creação.
Em Santa Ritta não se ponde reunir a Camara.
por motivos, que não v~m a proposito mencionar,
mas que não se dariam, se a Província estivesse
creada.
É 111ianime, pois, o desejo d'estes habitantes de
-ter tambem o seu centro administrativo ; ninguem
mais do que elles pode saber o que melhor lhes
convém ; é preciso que não se os considere tão
ignorantes, nescios e atoleimados, que nem possam apreciar o que sem esforço algum se pode
conhecer, que precisem de tutella, ou que outros, ·
que ignoram absolutamente as suas circumstancias, queuam se considerar mais habilitados para
guial-os e apontar-lhes o caminho que devem
segmr.
,

I

«É um mal para este povo a creação da Provin(( cia; ella vai augmentar as intrigas do Rio de S.
<( Franciscú, disse o Sr. Saraiva;· hão d~ se arrepen_
<< der de levar para ahi urna chusma de empregados
a: publicos, que não hão de fazer outra cousa '3enão
<r. trabalhar por candidatos que lhes arranjem me<< lhores vencimentos, e melhor posição. ))

É t,lm mal? ! ! ! Seja : se o povo, a quem in te-
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rE>se es a creação, quer, quem tem o direito de
se julga'r superior a ellc e contrariar a sua vontade?
Nii<_: é este um elos grandes argumentos, na ver"'
dade irresponclivel, dos sustentadores da eleição
~irecta, entre os quaes distinguem-se o Sr. Saraiva,
e todos que impugnaram a creação da Provincia,
quando responderam aos pseudo-tutores do povo
brazileiro que, contrariando a sua aspiração, querem ainda conservar a eleição indirecta, a pretexto
de que d'ahi virã.o maiores males, e marcha-se para
um futuro desconhecido, no qual ha de apparecer
o arrependimento de se ter abandonado um syste~
ma que mais respeita .os direitos do povo?

A eleição directa diz respeito aos Brazileiros em
geral, a creação da Província do S. Francisco a
uma certa parte d' elles ; não se deve contrariar a
aspiraç:.ão da grande maioria dos primeiros, porqu e teem o direito de querer o que mais lhes apraz,
ou convém ; mas deve-se impugnar, e abafar, a
pretenção destes ; porque ? ! ! ! . . . . De um lado,
não se deve contrariar a pretenção da maioria, grande maioria, é verdade, mas-simples maioria e não
unanimidade ; de outro deve-se faze~ tudo para
embaraçai a da unanimidade !! .. Não pode haver
maior co,1tradicção !
Os haLitantes das margens do S. Francisco
tambem são cidadãos brazileiros, do mesmo modo
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devem ter o direito de querer e escolher o que lhes
parecer mais conveniente e adaptado a seus inte~
resses.
Os Srs. Saraiva e Fernandes da Cunha, que se
animaram a affirmar que estavarn ern seu direito di-

zendo;_não conhecern o S. Fmncz"sco os q_ue dqfendern este p1·o_jecto - são justamente os que mostraram nada conhecer cl' elle ( apezar do segundo ser
filho de suas margens ), e que combatem o pro jecto sem estudal-o e os documentos que este anno
o acompanharam. Já em seu primeiro discurso o
Sr. Sarai-va disse que S. Romão distava da Barra
quasi 200 legoas, e depois assegurou, por lhe
terem dito ao ouvido, que eram 170, quando não
chega a 140, e úm a 138: em 1874, dev ,'nclo ter
em vista o relatorio da repartição ela estatísti ca,
interpella ela seguinte maneira o Sr. Presidente do
Conseli10 :
cc V. Ex. está compromettendo o thesonro, aco(( roçoando despezas improductivas, e defendendo
cc projectos de lei, que não e:x;primem o MENOR inter.r resse publico. Mande S. Ex. perguntar aos nosC< sos comprovíncianos do J oaze1ro, Sento Sé e
(( Capim Grosso se querem éste projecto. !) Ao que
respondeu sem hesitar _ a Sr. Cunha : « Não
«querem . »
No prin<.;ipio deste artigo vimos a resposta que
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deram .as Camaras do J oazeiro e Capim Grosso ;
não podia ser mais formal e positiya; e o Sr. Sara.~va, que devia ter em vista este documeríto;- que
consta do citado relatorio, o Sr. Cunha, que, além
disso é filho do Dri.1ssê, e tem parentes, ou todos
os seus parentes n'aquelles termos, e por tanto
deve saber qual a sua opinião, }em a coragem de
desafiar o Governo para consultar aquellas populaçõe::; e de assegurar que o seu voto é contrario ·! !
O Sr. Cunha, que, devendo saber que actualmente o J oazeiro dista da Bahia 104 legóas, 90 a .
Cachoeira, e 14 a Bahia, e que com a estrada de
ferro .( lá r>ara as kalentlas gregas ) poderá, ao
muito, ficar reduzida a 90, e que tambem sabe ou
devia saber que da Barra ao J oazeiro apenas vão
t30, porque no já meücionado relatorio ha um
mappa de distancias dos logares prineipaes das
margens do S. Francisco entre si, remettido i)ela
Camara Municipal d'esta Cidade, avançou sem
titubear : cc A questão é d~ facto, o J oazeiro fica
cc ~nais proximo da Bahia do que da Villa da
. <( Bárra», o que não foi contestado pelo Sr. Sarai,va,
que já havia dito que em absu1"do su;jeüar· o Joaf>eÍt o á Villa dà B arm. ·
Sarito Deus! e são estes homens que a;vançam:
·(<Estou em meu direito dizendo: não conhece o rio
cc S. FrancitJco quem detÊnlde est~ projecto 1 )) Se
é preciso, como ainda disse o ' Sr. Saraiva, que
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os habitantes do J oazeiro e Capim Grosso
sejam loucos para quererem pertençer á nova Província, estando provado que o querem, é claro que
S. Ex. não consulta a sua vontade quando avança
uma tal proposição.

A cr·eaçã.o da Provz?wia va.i aztgrnenta1· as intrigas no Rio de S. Fmncisco.
Ninguem mais do que quem traça estas linhas
faz justiça ao merito do Sr. Conselheiro Saraiva.,
quer como político, quer como particular; por esse
motivo, doe-lbe ver-se em antagonismo com tão
respeitavel estadista, e ter de analysar e impugnar
as suas opiniões; mas argumentos, como o que
acabamos de transcrever, fez -nos descrer do desinteresse politÍc? com que S. Ex. disse encarar
esta questão, e convenceu -nos de que, opposicionista, não quiz perder a occasião ele impugnar uma
ideia, que parece tão querida ao Ministerio, tanto
que e'ste de:u-lhe as honras de co1local-a em uma
falla elo throno.
A creação da Província augmentar intrigas !
quando, se outro resultado benefico ella não
trouxesse, o de diminuir as intrigas existentes, sem
a menor duvida, havia ele se realisar. O que chama ·
S. Ex. intrigas? O maior interesse elo povo na
escolha de seus representantes, ou as perseguições
do forte 'contra o fraco, do pode1'oso contra o des7

, _
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valido, o embate do interesse particular de dous
poderosos, que, como já se tem visto, querem decidir suas questões pelo direito da força e não pela
força do direito? A primeira, se é a isso que se
chama intriga, é conveniente até que se au~mente,
e de certo ha de augmentar com a Cl·eação da Província; é o desenvolvimento elo espírito publico, é
a intervenção elo cidadão nos negocios de seu pàiz,
e se somos regidos pela Constituição que temos,
que adoptou o systema representativo, devemos
concorrer para que, em vez ele diminuir, cresçam
estas intngas.
Se a isso se póde chamar intrzga, nenhum paiz
é mais.,' victima della elo que os Estados-Unidos;
mas, abençoadas z?ztr~qas! não ha paiz que tenha
progredido mais rapidamente, onde haja mais liberdade, e o cidadão seja mais feliz: venha a chusma

ele emp1·egaclos publicas tmballw1· por candz'clatos,
que nada temos a perder; nós teremos tambem os
nossos, e veremos quem venéerá; deem-nos a eleição directa e deixem que os empregados publico:
de arribação cabalem por seus candidatos.
Tambem poderíamos parodiar o Sr. Saraint,
nesta parte, quaudo rcconhecessemos isso como um
mal; nomeiem-.:c bo11s empregados: que Yenham
cumprir o ·eu dever e não tratar de eleição, punam-se os que . se desviarem desta senda, que
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desappar.ecerá este gmnde inconveniente, assim sé
exprimiu S. Ex. a respeito dos juizes; e porque
proceder aos demais
não applicar essa norma
funccionarios ?
As perseguições, a guerra entre famílias (não
ha duas opiniões a respeito) ou hão de desapparecer, ou diminuir, o que já é um bem. São estas as
verdadeiras intrigas; e nomeem-se bons Presidentes e Chefes de policia, além dos magistrados c
mais ±l.mccionarios, que por esse lado tudo teremos a lucrar; e se nada do que temos dito é acce:tavel, então o argumento dos nossos antagonistas
prova de mais - acabem-se com quasi todas as
Províncias, principalmente as pequenas, não hajam
.n1ais eleições, que se acabarão as znt?igas e viveremos no seio de Abraham.

de

VIII
Um dos argumentos, que teve as honras ·de
ser produzido por todos que se apresentaram combatendo o projecto, considerado irrespundivel, e
-por si s6 capaz de arrefecer o enthusiasmo de
seus sustentadores, foi o augmento da despeza para
o thesouro.
' Todos fallaram vagamente de grandes eles-
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pezas; inas o distincto ·Sr. Saraiva, querendo provar tom a eloquencia das cifras o grande sacrificio c .onus p::tra o Estado com a creação da Provincia, espeoificou-as; . e, nfi:mo de sua demonstra. çftO, elepois de largas considerações, concluiu:
çc P or consegui11te, era preciso qne o orçamento
« estivesse preparado para grandes despezas, porcc qu e a P rovíncia não disporá de recursos suffi(( ciente. · para manter-se e poder o seu P residente
« promov er o seu desenvolvimento; pele> que será
cc indispensavel que o Governo geral venha em seu
cc soccorro, disp endendo com isso grossas sommas. )>
Eis o calculo deste illustrado Senador, e que
vem publicado no D/ario elo Rio de Janeiro, de 25
de Setembro, com o seu discurso proferido no dia
1o do mesmo mez:
Presidente, Secretario e despezas com o pa1acio do Go·
verno ..... . ........ . . .
· Ajuda de cm~to de viagem do
Presidente . . ........ . . .
Chefe de policia e seus em ~
pregados . . .. . ....... .
Subsidio de dons Senadores.
Dito de quatro Deputados e
ajuda de custo de viagem
Thezouraria geral. . . . . . . . .

25:0008000

J
8:0008000
12:0008000
18:0008000
30:0008000
:~0 :0008000

'123 :0008000 .

-!53 Transporte . . . . . . . . . . . .
Companhia fixa de cavallaria
ou infantaria . .... . .....
Despeza com o Bispo e cathedral... . . . . . . . . . . . . .
Eventuaes. . . . . . . . . . . . . . . .
Obras. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somma . . . ........ . ...

123:000$000
80:000SOOO
20 :0005000
25 :OOOflOOO
25:0008000
248:000$000

.« Pam satisfaze?· esta desp ezo. os mzmz'czjnos da
nova P·r ovznda 1·endem apenas 20:000$000. Somos bastantes n'cos pam. augm entar a clespeza
pe1·manente sem necess·iclade e smn p1·ovez'to paTa o

paiz? ))
Este calculo, sendo apresentado no intuito de
tornar evidente o grande f?acrificio do thesouro,
não se podo taxar de moderado; mas S. Ex. h a
de permittir que mostremos a sua exageração, e
que só nos primeiros annos poderá haver um _pequeno augmento de despe·,a, que desapparecerá em
pouco, havendo até mais para diante algum saldo
para o thesouro.
O ordenado do Presidente é de 8:000$00o', com
2:000$000 de gratificação ao Secretario, som ma
10:000$000: calcule-se mais 2:000$000 para aluguel de casa, ou palacio, luz, etc., que ~penas chegará a 12:000$000.
As ajudas de custo de viagem do Presidente não
são annuas ou permanentes, como disse S. Ex.,
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razã.o porque podem ser incluídas nas eventuaes;
mas, tratando-se ela despeza .do primeiro anno,
não duvidaremos aceitar esta cifi·a.
O subsidio ele clous Senadores e quatro Deputados
e ajudas de custo para estes devem se~ riscados;
porque ou passe c projecto eleitoral apresentado
pelo Governo, ou a eleição directa, sem duvida ha
de haver augmento de representação, calcu lanclo-:se
o seu numero pela população, 50.000 habitantes
para um Deputado, por exempl<:l; e assim a Bahia
com o territorio que actualmente lhe pertence, e
que perderá com a creação da Provinci<t, terá de_
dar mai8 tres ou talvez quatro Deputados, correspondente . a 180.000 habitantes, e Pernambuco
·mais um a perto de 50.000; creando-se a Província, passará esta a eleger os Depntados e Senadores
correspondentes á sua ·população, deixando elles
de entrar no numero dos representantes d'aquellas
Pi·ovincias, não influindo portanto no augmento
da de~peza: nest~ ponto, a creação projectada.
1 A companhia fixa de cavallaria ou infantaria
traz um augmento de despeza imaginaria. A forc;a
publica está marcada; crie-se ou não a Província
f: a mesma: os seus vencimentos hão de lhe ser
pagos oq .esteja reunida na Oôrte ou espalhada.
pelas ca_pitaes das Províncias, ou nas margens
do

-s.

Francisco; por conseguinte, se, creada a.

.•
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Provincia, tiver de ir, como é indispensavel,
esta companhia para sua capital, ahi terá o Governo de dispender com ella o mesmo que gastaria
em outro qualquer logar.
Admira-nos até como se apresenta esta verba
para mostrar augmento de despeza!
Muíto poder tem a prevenção, e desejo de crear
embaraços á passagem de urn projecto, que chega
a obrigar uma intelligencia superior e esclarecida a soccorrer-se de argumentos de tal quilate !
A despeza com o Bispo e cathedral tam bem
pode ser riscada, não só porque, ainda, mesmo
em tempos normaes, ella nã.o se faria nos primeiros annos, como porque em razão elo latente
conflicto religioso, e como se collige dos diversos discursos publicados, ha combinação de
ser riscado este artigo, e aclíada a creação elo bispado para depois da solução d'aquelle conflicto,
on tempos mais favoraveis.
Não opinamos pela diminuição da quantia calculada para eventua:es; se bem que podes emos

-5õ
Eis, em face do que expendemos, o calculo que
se deve fazer :
Presidente, Secretario e alu- .
guel de casa, ou palacio.. . .
Ajuda de custo.............
Chefe de policia, e seus empregados .... .. . . .. . . . . . . .. .
Thesouraria geral .. ... .. . . .
Eventuaes ...... . ......... .
Somma .. .. .... ... . .... .

12:000$000
8:000$000
12:000$000
30:000$000
25:000$000
87:000$000

Esta será a despeza permanente ou annua, e
nos exercícios em que não houver mudança de
Preúdente, ou diminuirá 8:000$000, ou a verba
.- eventuaes - augmentará para 33:000$000.
Pouco excederá, pois, a despeza proveniente
da creaçf1.0 da Província á terça parte do que foi
calculado.
Este augmento, todavia, tende a desapparecer
'em pouco tempo, como demonstraremos, serv indo-se da consideração que com todo o criterio fez
o Sr. Conselheiro Saraiva, quando tratou da receita provincial:
cc Supponlw.-se, diz S. Ex. e é uma verdade que
cc não póde ser contPstada, que a fiscalisação é má,
cc c que a 1·eceüa dobmuí com melhor fiscalz"sa(C

ção )) ; devemos calcular para minorar a despeza

com o augmento, que d'ahi terá de provir, e
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que servirá para diminuir o gmnde saerificio do
theso uro.
Concluindo o sen calcul~ accrescentou S. Ex. :
« Para satisfazer esta despeza os mn~icipios cl.a
cc ·nova Província rendem actualmente para o the(C souro geral 20:000$000. ))
Em 1873 mostrou-se o nobre Senador desejoso
de informações; mas no seguinte anno, obtidas ellas,
não quiz perder um pouco de seu precioso tempo e
dar,.se ao trabalho de consultai-as, para poder ar. gumentar coni dados exactos, j:fu que cingio-se ao
dominió dos algarismos.
De um quadro demonstrativo das rendas arrecadadas pelas collectorias dos municípios pertencentes á Bahia, que tem ' de passar para a nova
Província, ~ se vê publicado no relatorio da directoria gerai da estatística, se lê que no exercicio de 1872 a 1873 ( o ultimo apurado ) essa
renda foi de 30:788$958, não se incluindo a das
collectorias de Campo Largo e Canmhanha, por
não terem ainda recolhido os seus li vros; calculese em 1:000$000 o cl'aquella e 1:500$000 o desta,
que chegará a 33 :288$958; duplique-se essa quantia,. com a melhor :fiscalisação, que a Fenda de~tes
municípios chegará a pe;rto de 70 :000$000.
Não consta qual o rendime11to das collectoria::;
dosseis nmnicipios pertencentes a P ernambuco.
8
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Suppoudo-se mesmo que elles sejam insignifi,.
cantes, e f]_Ue actualmente todos rGndam para o
thesouro apenas 10:000$000, duplicando-se esta
quantia e reunindo-se a que tem de dar os municípios da Bahia, acharemos a somma de quasi
90 :000 $000.
Das premissas que viemos ele estabelecer, seguem- se duas conclusões: 1"', que não são tão insignificantes e pobres os municípios, qne tem de
constituir a noY<:t Província, porque em vez de
renderem actualmente para o thesouro 20:000$,
esta somm a sobe a perto ele 44 :000$000, isto é,
mais ele 30:000 000, constante elo mappa que não
foi co.nsultaelo, c quasi 13:000$000, calculo aproximado elos municípios que faltaram; 2"', que com
a creação ela Província, e consequente melhor fiscalisação elas rendas pablieas, terá o thesouro de
lucrar 44:000$000, c sendo o accrescim o ele
clcspeza 87:000$ ficSLrá elle reduzido a .43:000$.
Considere-se, depois, que t.:om a creação da ProYincia a ordem publica e a segurança de vidas hão
de melhorar ; que, como já dissemos, em outro
artigo, por isso, e outras causas de primeira intuiç:ão, ha. de se augmentar a população n'e te valle,
c por conseguinte o commercio, a proclucção, a in:
Justric.1. e as tranRacçõeR, e como corollario necessario a receita publica ; que em um futuro não
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· remoto ~ talvez bem proximo, o excesso da receiÚt
ha de sobrepujar ao accrescimo actual da despeza,
e por conseguinte, em vez de um onus para o thesouro, será mais uma fonte de receita a creação da ,
Província, porque como tal deve-se tomar não s6
o que se arrecada por uma melhor :ficalisação,
como o que provéi:n do angmento de contribuições,
que não será devido a augmento de impostos, mas
ao accrescimo de contribuintes, e do que cada um
actualmente paga, por negociar em maior escala,
exercer uma industria mais lucrativa, ou ter mais
occasiões ~e effectúar transacções.
Antes de concluir este artigo, occorre-nos prevenir duas objecções, que serão com algum fnndamen~o apresentadas, visto se tratar da despeza do
'

.

primeiro anno. As repartições hão de estar inteiramente despidas de mobilia, hão de vir empregados practicos para montai-as ; e à estes se ha de
dar ajuda de custo para clespezas da viagem, prilileiro estabelecimento, etc.; não havendo edi:ficios
para estas repartições,
será preciso alugai-os.
,
Pod~riamos responder que - para tudo isso ahi
estava a verba eventuaes, que foi sem duvida calculi,da tão avultada, tendo-se em vista estas despezas
inc1ispensave1s ; mas queremos mostrar a nossa
docilidade e càlcular para ellas 10:000$000.
A outra é que . lo~~ no primeiro anno nã~ pode-
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rá 1üelhorar a :fiscalisação das rendas, a ponto de
duplicarem ; ainda concordamos, e admittirrios que
. não haja augmento algum; mesmo assim orçará
a clespeza em 96:000$000, ou 100:000$000, vara
fazm~ a conta redonda.
Isso, porem, só se dadi: no primeiro anno, pois
nos seguintes cessam os motivos que deram lógar
a tàl elev,ação, devendo o nosso pri{11eiro calculo
servir para o _segundo anno em diante, isto é, para
a despeza permanente, na expressão do Sr. Saraiva, que assim fez .o seo demonstrativo.
Fique pois estabelecido que _no primeiro anno "'
a despeza montará a 100:000$000, e que 11.0s seguintes não poderá exceder de 40:000$000, e que
esse sacri:ficio mesmo tende, pela:'s razões expendidas, a ~lecrescer até desapparecer ao todo.
Todas as rendas do territorio que foi elevado á
cathegoria de Província com a denominação de
Pamná não passavam de 30:000$000 e' as elo
Amazonas apénas chegavam a 9:000$000, e não
servio isso de obstaculo.
'
A nova Província do Rio
de
,
. S. Francisco começará .com uma renda de mais de 70:000$000, a
saber: 44:000$000 pertencentes á receita geral,
26:000$000 á provincial •; principia, portanto,
com muito melhores auspícios.
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IX
Analysemos agora o orçamento da receita e
o dqidt que d'ahi resulta e deve ser s.upprido pelo
thesouro, qu e, talvez por isso, fique arneaçado de
urna banca-1·ota.
Ouçamos ainda o Sr. Saraiva, que em verdade
foi quein mais procurou frizar os argumentos
contra o projecto, abandonando o terreno das declamações:
Corpo policial. . . . . . . . . . . . . . 60:000$000
Instrucção publica. . . . . . . . . . . 50 :0008000
Secretaria da Presidencia.... 10:000$000
Representação provincial. . . . 15:000$000
Thesomaria p~;ovincial. . . . . . 20:000$000
Culto publico. . . . . . . . . . . . . . 10:000$000
Aluguel de casas para quartel,
thesouraria, etc. . . . . . . . . . 12:000$000
Eventuaes ........... .... , . 10:000$000
Somma·......... . ... : .. . 187:000$000

A receita é apenas orçada em 26:000$000, mas
S. Ex., levando em conta a má arrecadação actual,
e ao que poderá. prov.ir de novos impostos, calculou-a em 104:000$000, , vindo a ser o deficz't de
83:000$000, que deverá ser supprido pelo the·
souro.
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Não queremos fazer observação alguma, se bem.
que podessemos ponderar que o aluguel de casas '
para thesouraria,. quartel, etc., não pode chegar
á somma tão elevada, como aqui foi calculada;
não tratamos da Côrte, onde são tão caros os alugueis, principalmente quando são pagos pelo Governo; pois qualquer sobm na despeza creada para
OS di.;el;SOS serviços deve ser applicada para obras
publicas.
'
Admittamos os 83:000$000 de deficit: com
40:000$000, na despeza geral do segundo anno
em diante, somma 123:000$000; demos mais
7:000$000 para despezas não previstas, apezar
de para ellas já lá .estarem as eventuaes, somma
130:000$000, que no primeiro armo pode chegar a
180:000$000; d'ahi, para q~tat?·oceníos ou quzrdzentos contos annualrnente, como calcula S. Ex., vai
uma distancia enorme. Cento e trinta contos
annuaes para se melhorar um estado de cot1Sas
reconhecido máo, desde os tempos .coloniaes; para
se cumprir urna proméssa feita ha 50 annos, desde
1824, de dar-se um centro administrativo a un'la
populaç~o de mais de 225.000-habitantes, que tem
andado · áos empurrqes d:aqui P,ara alli, sem .achar
' uma posição definitiva; para se collocar no mesmo
pé dé igualdade, que os outros, tant0s Brazileir0t1,
que, no dizer do Sr. Barão de Cotegipe, que melhor

a
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do que nénhum outro tem razões para conhecer,
tem vú;~'do até lwJ~ sern desenvolvz?nento de czv,iUsação, de úzdust1·ia, se1n gamntia alg·u1na, e, accrescentamos nós, inteiramente abandonados, es.,
quecidos, trancados, entreg11es quasi a seus proprios recursos, tendo só os precalços e ;não os prós
da civilisação; para se lhes ol.ltorgar o beneficip de
ter mais garantida a vida e propriedade; cc para, ,
cc no dizer do distincto Senatlor o Sr. Candido
cc Mendes, tiral-os da inclifferença e natural ,marascc mo em que vivem, sem poderem dar valor · ás
cc riquezas, aliás · mui abundantes, que tem á mão;
cc para se lhes dar o verdadeiro remedio afim de
t\ sahit desta prostração, abrir-se-lhes a porta a·
«todos os outros melhoramentos )).
Cento e trinta .contos, que grande quantia!, . .
Gasta·se mais ele 2.000 :000$000 com o jardinamenta de uma praça da Côrte! 200:000$000 com
um ba1:racão de sarrafos para ser desm::liilchado no
cÜa seguinte 1 720:0000UOOO annuaes com a subvenção ele uma companhia de vapores no Amazonas ! centenas de contos com uma commissão de
borboletas no sertão .elo Ceará ! outro tan'to com a
abertura de uma rua na Côrte ! não menos com
trilhos de ferro nas alti-planuras de Tijuca·! millíares de contos .com a encarnpação da estrada ,
7Jniâo e Indust1·ia, parar salvar o prejuizo de
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algúmas dezenas · de accionistas ! etc., etc., _etc., e
regateia-se 130:000$000 para se dar a centenas
de Brazileiros os mesmos direitos que a seus concidadãos, que-em cousa alguma lhes são superiores,
e que até agora apenas tem a regalia de ter sido
mais felizes !
Cento e trinta contos ! Muito mais do que isso
gasta um proprietario na Côrte para construir um
palacete, afim de· dar mais commoclidades á sua
famí lia, e acha-se muito para o Estado dispender
annualmente com o melhoramento moral e material de uma tão grande parte de seus subditos !
.Cento e trinta contos! quantia que tende a diminuir de anno a anno, como já demonstramos, quando
tratamos da despeza geral; 130:000$000 nos quaes
estão comprehendidos 90:000$000 ele auxilio para
as ?espezas provinciaes, e que com o desenvolvimento do commercio, da indnstria, ela producção
e das transacções hão ele tambem climinuir•a ponto
de desapparecer.
Para tornar medonho o onus do thesouro, c·alculou-se tambem, alem d~ despeza annual, com a
necessaria para a construcçiio . de edificios onde
funccionem as repartições publicas.
cc No logar destinado para capital não exist<:: m
cc edificios capazes nem mesmo casas para mora(( rem os funccionarios publicOS)) 1 dizia um. cc Man-
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cc. dar-se-ha lonas para fazer barracas )) ; accudio

u preclaro Sr. C9nselheiro Z.acharias:
cc Em quanto calcula o nobre Senador pela
cc Bahia, perguntava em 1873 o Sr. Saraiva ao
cc Sr. Cotegipe, os edificios necessarios para o
cc serviço administrativo e religioso? Seguramente
cc hav:emos de gast~r 200:000$000, 300:000$000
(( ou 400:000$000. ))
<C O nobre Presidente
elo Conselhe>, dizia o
<C mesmo Senador em 1874, acredita. que só- te~
<C de fazer as despezas annuas ? S. Ex. tem de
cc gastar centenas de contos com edificios para pacc lacios, quarteis, thesourarias; etc. Não se ha de en~.c contrar ali edificios para as repartições; ha de
<<se construir tudo, e n'aquelle centro as obras
<C custàm muito dinheiro. ))
Apreciemos os negocios como são, e ~ão como
devem ser. É certo que uma Capital de Província
dev.e ter palacios e edificios publicos para quàrteis,
thesourarias, etc., de custo de centenas de contos;
era, muito util e bonito; mas · quaes são as que
os tem?
Comecemos p01: casa. A Bahia, · a antiga, rica'
importante e illustrada Bahia, a Província onde
nasceu o Sr. Saraiva e tanto o tem distinguido com
toda a justiça, aproveitou-se de um eclificio velho,
e aleijacl<?, fez delle palacio do Presidente, thesouI

~

raria geràl, recebedoria e pagadoria, e até hoje
ainda ahi contipuam; a Assem,bléa Provincial,
depois de a-IJdqr aos trambolhões, d.e um para
outro logar, afinal aboletou-se em uma parte do
edificio da Oamara Municipal; ~ Tbesouraria Provincial fqncciona, bem como a Mesa de RE;lndas,
em edificios particulares, pagando, como qualquer
inquilino; o competente alngue_l; o Correio, depois
de por muitos annos fqnccionar em uma casa
velha do Coronel Pedroso, e tão vélha que até fazia
medo subil'-se as escadas, ainda lá estaria, se não
tivesse ella de ~er demolida; afinal mudou-se, mas
.para onde? para o pavimento terreo da .Alfandega
velha, que fica mais .baixo do que a rua, sendo
preciso descer-se para se entrar; o Forum está estabelecido em um edificio pertencente á Miséricordia; o Tribun~tl de Relação em uma casa particular; o Jury, tendo a principio a mesma sorte que
a Ass.embléa provinciai, afinal accommodou-se.em
um repa:rtimento do Oon vento de S. Fran9isco.
Se isso acontec~ com uma Província ele primeira
ordem, que inconveniente haverá em que a·do Rio
de S. Francisco passe, ao menos -no principio, pelo
mesmo? O que se dá na Bahia, ainda succede até
em maior escala nas outras Províncias.
8omo.s bahiano ( não doe:; que, como o Sr. Fernandes da Ouqha, estão no caso de .I).ão li10rrer
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bahíano, como -s. Ex. tântb' se

.

teme) : rüto Jaz.emos

estás considerações pata âep'rediat a nossà Pro'
.
,
víncia, mas para mostrar que este luxo de pãla- ·
cios de centenas de contos, que se traz á baila
para tornar assustadora a despeza com a creação
da Província do Rio de S. Fnincisco, pode ser
dispensado, como acontece com as outras.
A Cidade_ da Bàrra do Rio Grande, ponto com
toda a jt1stiç-a eseolhido para a capital ( e á que
tem. iHdisputavel direito, éo'ino· hat-e:mos de 1nos- ·
trat), não tem palacio~; e, devemos B'om frã'tfqüezá
dizer, li em muitos edificios importantes; m~s para
residencia, .ao menos provisoria, do Presidente, que
é um homem como um Juiz de Direito, "Municipal,
etc., tém diversos edific.;ios, onde pode passar com.modamente, sem ca1·ece?' de lona pcwa ba1'raca :
escolhido um para sua residencia, fioa.m os outros
para os empregacilos seus immedi·atós. Para as re"'
partições, cujo pessoàl nã.o pode ser numeroso·, e
para OS empregados subaltel'nos 1 hâ muitas ca.S_?,S
mêi'r01;es,- ih<),s decénte'S e talvez melhores do que
as en1 tjü·e estiverem morando antes de· se rnüda;.
rem pa.i'·a ãqtii.
,
O tHtiimo recenseamento deu a ·esta Gid.ade 778 ·
;,;asas; depois disso tem~se feito muitas; :podffil.do:.
,se c!.ilctilar ém mais de 800.
H ti tlinâ ê~à'sa de .Càllrara não mtál,; M'br:ad0~· C"Oi»
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dpus salões forradas e pintados, onde podem per_
ffátainente acommodar-se os representantes ela ProvmCla.
Somos o primeiro a recouhecer que este estado
de cousas deve ser provisprio, que com vagar devese tratar ela construcção de edificios ; mas faça-se,
por ex~mplo, um com dimensões para palacio do
Presi~ente, e repartições publicas, que não hão de
ser precisas tantas centenas de contos, . pois não é
exacto que as ob1·as n' epte cent1·o, çomo affirmou q
Sr. Saraiva, custem muito ch"nheÍ?'O; pelo contrario, não só a maior parte ,dos materiaes são mais
baratos, como é menor o salario dos ~perarios ;
nãc se cakule com os habitos das grandes cidades,
em que se or~<t e contrata por cem o que afinal
cpsta cincoenta ; haj a criterio, . tino e economia ; .
empreguem-S<? os nossos artistas, acostumados a
ganhar poüco, que não care.ce centenas de contos ;
com uma ou menos, far-se-ha. um vasto eclificio,
, capaz de conter muitas reparti•;ões, e sem duvida
supei'ior aos que actualmente têm mui~as capitaes
antigas, e esse dinheiro não se gastará em um anno,
pois mais tempo se ha de levar na construcção, e
''portanto não ha risco de ver..:se o fuudo das aroas
do thesouro.
Quando o nobre Senador a quem mais nos temos
referido, prestando um relevante serviço á Proviu-

-
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cia do 'Piauhy, mudou a sua capital de Oeiras para
as proximidades da Villa do Poty, de certo não en~
controu palacio para residir, talvez nem uma casa
. com sufficientes commodos, mas isso não o embaraçou. O distincto Sr. · Zacharias tambem não o
encontrou em Curitiba, nem o installador da Província do Amazonas, cuja capit~l ainda hoje, talvez, seja inferior á Cidade da Barra.

X
Outro argumento a qué se deu tambem t1ma importancia immerecida, e servio de base principal
ao discurso de um dos mais distinctos caracteres do
partido liberal, o Sr. Martinho Campos, foi que a
. nova Província viria a ser um ninho eleitoral para
os filhotes da Côrile? que se vissem em a?'VOre secca
sem districtos que os elegessem.
cc A nova Pi·ovincüt fará no syste111a politioo do
C< Imperio, disse o Sr. Saraiva, o papel que fazem
C\ Goyaz e Matto Grosso ; apenas servirá de um cc centro de intriga política para fazer Deputarlos
cc, os filhos das Províncias grandes, que não. tivec< rem districtos· eleitoraes. ))
« As Províncias pequenas, aUegou o Sr; Zachacc rias, são como quefeudos ou burgos elo Go~ei·no, ,

-
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({ bou1ys-poú1-ris, á dz'sposiçãiJ dos nossos gdve1'c< nadores. ))
Este mal, de que' são victimas não s6 as Províncias pequenas, como as grandes, é um abuso, e /
_sempre ouvimo~ dizer que com abusos não se argumenta. Ou terá "de continuar a aetnallegislaÇão
eleitoral, ou não ;. no primeiro caso, em quanto o
espírito pllblico em nosso pai~ estiver ~mortecido,
o Governo ha de fazer o que quizer; os filhotes hão
de ir tanto para Matto Grosso e Goyaz, como para
Pernambuco e Bahia; aquellas elegerão indivíduos
que nem de nome conhecerão, estas outros que por
si s6 nã~ obteriam um vo'to, mas que com o bafo
do Governo o1terào grande maioria, abafando muitas vezes _a candidatura de competidores, influencias reaes no districto, conhececlor~s elo mesmo e
de 8uas necessidades, como sem contestação tem
succedido; tanto são filhotes uns como outros ; o
Governo tanto elege op designa os primeiro-s, como
os segund0s ; . quéira qualque1: grande da Côrte
mandar para Bahia, Peruambuco, Maranhão, ou
Minas seus filhos, sobrinhos ou protegidos, acompaúhados de instrucções do Ministerio, para sahirem deputados, - que tenham ou não voto, hão
de sel-o, porque em ultimo caso ahi está a Camara
para. m_udar urna lettra aos verdadeiros deputados
· e fazel-os depumdos; emquanto, como acontece
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nas Provinçias grandes e pequep.as, todos quizerem .
ser governistas para sÍ1Stentar os seus amigos nas
localidades e esmagar os contrarias ; toda a vez
que os partidos não estiverem bem extremados, .0
liberal sempre liberal, esteja em cim a ou em baixo
o seu partido, o conservador, sempre conservador,·
caia Ol\ suba o seu partido, o Governo ha âe fazer
de todas as Províncias seus bourg~-po~wn·s ; do
candidato irnpopülar otr desconhecido um seq representànte, mascarado com ? pomposo titulo de
representante da 'nação.
Mas será possível que continue a actual legislação eleitoral ?
An~thematisada

por liberaes, conservdores governistas e dissidentes, amaldiçoada por todos, não
t~trtdo um só defensor, condemnada solemnemente
nas fallas . do th rono, na ultima das quaes se disse
que não era possi vel que com ella se pudesse mais
fazer eleiç~.o alguma, será admissiv el que viva e
dê logar ao .Governo faz er da Província do Rio de
S. Francisco o seu feudo ou n{nho de filhotes ~
Par.ece impossível: este anno uma reforma se
f~trá, seja qual for ; ou o voto incompleto, offerecido
pelo actual Ministerio, ou a eleição clirecta, que
não ·· tem só grande maioria no paiz, mas no
.proprio seio da Oamara dos Srs. Deputadofl, e o
Senado ; uma ou outra ideia h a ele melhorar o es-
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. tado actual de cousas, limitar a ~wção do Governo · '
e dü~inuir a influencia dos grandes da Côrte nas
Províncias, que apenas ele nome os co1~hecem. É
certo que só a eleição directa pode trazer esse benefico resultado, de um modo duradouro; mas o
que temos é tão máo que qualquer reforma ha de
difficultar o estabelecimento de feudos ou bon?·gspour?"Ís. o voto incompleto sustentado pelo actual
Ministerio, de encontro á gTandi . maioria do paiz,
ha de (;Orntudo nos ~razer algum , bem. O Goveruo, por isso mesmo que se afasta ela opii1ião do
paiz, tem interesse em mostrar que a sua reforma
p-roduzirá o effeito desejàdo, e ha de se abster de
intervir clirectamente no pleito eleitoral; elle precisa. se justificar, e mostrar a sem, n1zão dos que só
encontram a salvação na eleição directa; portanto, por interesse proprio, ha de nos dar mais liberdade para que o resultado final lhe dê a razão,
que actualmente se lhes nega; e se assim não
acontecer-se fôr por defeito do systema, temos
fe que os actuaes Ministros se desenganarão, tornando -se d' ahi em diante aposto los da eleição directal pois os consideramos de ?ôa fé- se for defeito dos executores, e se se quizer a todo o transe
contrariar a vondacle do paiz, n'esse caso ... .:.
Não nos eDvolvamos, porem,· em um assumpto
estrànho ao nosso fim, e· no • qüal só pe1' acc~·dens
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e pela necessidade da argumentação tivemos de ·
tocar.
Concedamos ainda, por amor da argumel!tação,
que a origem dos feudos ou bow·gs-pmtrris subsista, qu~ a actual legislação eleitoral perdure por
mais algum tempo, e que para as Províncias peqúenas, Matto Grosso, Goyaz, e outras desta
ordem, tenham de ser enviados os felizes e qum·iclos da fottuna, filhos ele pai alcaide, como geralmente se diz: ainda assim _não são ele todo procedentes os receios dos distinctos impugnadores da
creação da Provinci§t.
A nova Província não poderá em hypothese
alguma ser equiparada a :Matto Grosso e Goyaz,'
porque, como já demonstramos, em população
ficará superior a nada menos de oito das actuaes
Províncias, algumas das quaes não são verdadeiros feudos, ou bourgs-po'lm·z·s, nem elegem nomes
desconhecidos; apenas, como as grandes, carregam
. com os candidatos sem serviços e sem influencia,
mas que são sustentados pelo Governo.
Se a população é que serve para mostrar a
importanc~a da Província, e o pequeno numero de
eleitores para facilitar a conquista dos afilhados
do Governo, a nova Província do · Rio de S.
Francisc0 está muito acima de não po,ucas das
10
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·actuaes,. algumas das quaes tem sacudi~o o jugo
da Côrtc e eleito por si os seus representantes.
A nova Província ( sem tomar por base o
proj ecto approvado pela Camara dos Srs. Deputados, mas com a reducção prQposta pela cornmissão de estatística do .Senado ) dará 622 eleitores
-mais elo que o Rio Grande do Sul, que dá
apenas 566, o Pará que dá 573, o Rio Grande
do Norte 476, Goyaz 376, Piauhy 360, Santa
Catharína .213, Paraná 200, Matto Grosso 138,
Amazonas 111 e Espirito-Santo 149; ~ se não
for approvada a emenda . proposta, ainda excederá a algumas outras.
O que pode fazer nma Província, ainda n1esmo
com o actual systema eleitoral, uma vez que não
esteja frouxo o espírito pt<tblico- bem o mostrou
o Rio Grande do Sul, na ultima eleição; a Provincia do Rio de Janeiro, não s6 no domínio da
situação passada corno no ' desta; alguns ,districtos
de S. Paulo e de Minas Gera~s, quer dominando
os liberaes, quer conservadores; o 1o districto da . .
1
Bahia na eleição de 1867, e no seu tanto, a p arte
desta Província que tem de passar para a que se
pretende crear.
É sabido que, de certo tempo para cá, os grandes da capital de nossa Província (não nos referi-

mos ás outras, onde se faz o mesmo ou peior ) se
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arrogaram o direito de organisar chapas de Depu·
. tados, quer geraes, quer provinciaes, compostas
quasi todas de filhotes, e, arvorando-se em tutores
dos eleitores, as tem remettido para os diversos
·districtos. Todos (com pequena discrepan9ia, uma
ou outra v e·") tem batido a chap'a ; mas o 5° districto, por causa dos collegios· sitos á margem ·do
S. Francisco, nas' E-leições geraes tem protestado
sempre, dando grande votação aos opposicionistas,
como succedeu em 1860, 1867, e em 1872, e nas
provinciaes ainda ,não deu o triste espectaculo' de
bate1·u.ma chapa defillwtes, e em data bem recente,
1873, contrariou as vistas do Ministerio, elegendo
por grande maioria o candidato, que se apresentou
em opposição ao recommendado da Côrte, e sem a
_menor d~vida, permitta-se-nos a repetição, estes
resultados têm sido devidos aos collegios do valle
do S. Francisco.
Se issó tem sucçedido até ago1:a, qüando os seus
habitantes, pelo abandono em que tem vivido, ainda
não conhecem perfeitamente os seus -direitos, com
que fundamento se pode dizer.que com a creação
ela Provinciã elles se sujeitarão a reprer:;ent.ar o
papel ele feudos, ou bou1·gs-pou.1·rú 'fl
Porque se hão de sujeitar ás cabalas elos funccimiarios, elegendo candidatos desconhecidos de
pl'eferencia a outros, que lhes tenham prestado
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s@r_vjÇos; e estejam no caso de· continuar a
prestai-os?
Tranquilisem-se n'este ponto ' os nobres impugnadores d? projecto, que· fizeram d' este argumento
o seu pé de castello ; ou elle é improcedente, como
·mostramos, ou pmva de mais, isto é, que todas as
Províncias grandes e pequenas recebem imposições,
ou cousa muito differente- que a lei eleitoral deve
ser reformada, e não que deve-se continuar a ca~car
os direitos dos habitantes d' estas regiões, negando-$e-lhes o que · com todo o direito exigem, o seu
centro administrativo, para cuida1; de seus inte"resses e melhoramentos.
O Sr. Fernandes da Cunha tambem disse que
o p1·ojecto era nada menos do qúe um retalha?Twn-

to em p1·ovez"to de feudos ; mas o discur.so deste
nobr.e Senador merece as honras de um artigo especial.

XI
O ,Sr. Fernandes da Cunha, intelligencia de pri;
meira ordem, orador apreciado e festejado, e cidadão honesto, não pode defender-se do defeito da
f

exageração, virulencia da linguagem e da p1:.esum-
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pção de ser elle um dos poucos homens de bem,
independentes, e incapazes de sella1• transacções.
Conservador, não dissidente, mas dos que apoiam
o actual Ministerio, que considerou a creação
dà Província do Rio de S. Francisco de tanta conveniencia que a inclui o na falia do throno, como
uma das principaes necessidades do paiz; filho do
valle do S. Francisco, c1.~os habitantes, inclusive
os do J oazeiro e Capim Grosso, onde influem seus
amigos e parentes, estão anciosos por essa creação;
qúando se via os liberaes irp.pugnarem totz's vú·ibus
o projecto, ajudados pelos que nenhum conhecimento tinham d'este valle, e pouco se importam
que elle progrida ou fique estàcionario, appellava- ·
se para a eloquente ·voz elo conterraneo, que com
I

tanto brilhantismo defendeo a preferencia ela estrada ele ferro da Bahia, afim ele levar a convicção
aos espíritos ele seus clistinctos collegas, . que se
mostravam infensos a esse grande melhoramento ;
mas, oh decepção ! S. Ex. não só fez coro com
elles, _como p1:ocurou descobrir chagas, que, se
existiam, estavam encobertas, e avançou que seria
uma VERGONHA se passasse o projecto.
Se bem que já transcre_vessemos no nosso pri,.
meiro artigo o resumo das 12alavras de S. Ex.,

. €1;1~f}ó-1"-n?nett'GZ~o, comtudo
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78 'ellas sâo tão frizantes que nã'o podemos ·dispensar
de .repetil-as para em seguida analysà1-as.
Disse S. Ex. que cc se oppunha formal e positi.
'
. cc vamente ao projecto ; que será uma VERGONHA .
. «que elle pm:se, pois é nada menos dó que um recc talhamento em proveito de feudos ; que ainda
<<não ouvio UMA rnorosrçÃo que o conveneesse
cc de sua utilidade ; . que não é mais .o projecto do
cc que uma TRANSACÇÃO parlamentar, e na'.o foi ao
« Senado para sellm· transacções; e que votará
cc contra o aniquilamento de sua Província)) .
. Em aparte ao Sr. Saraiva, dizendo éste que
.além do Sr. Cotegipe havia no Senado out1·o filho
CJ:a nova P1·ovincia,. que nasceu Bahiano, e queria
morrer Bahiano, disse S. Ex.: « É verdade, hei de

morre1· Bahi'ario. >)
Cousas deste mundo ! foi o Sr. Cunha, filho das
margens do S. 'Francisco, o unico que declarou se
oppor FORMAL E POSITIVAMENTE ao projecto.
'
O Sr. Sinimbú procurou tornar bem saliente que .
os seus pedidos de informações não tinham por fim
protellar a discussão, mas concorrer para que um
projecto de tanta magnitude fosse 1~1elhor estudado;
e deduzindo o Sr. Candido l\1endes de sua~ palavras que seu voto seria contra o projecto, apressou-se em respondér : cé Eu ainda não disse que o
negava )) ; e retorquindo-lhe o orador q'ue suas per-

.

-

79

guntas revelavam-se tão hostis, que elle parecia
disposto a votar contra, ainda replicou: « Não/ senhor ; são para ser esclarecido. >> O Sr. Dias de
Carvalho disse qt~e a sua opposição cc era só para
cc que o projecto pudesse chegar ao ·conhecimento .
cc de todos os habitantes interessados na divisão,
cc afim de que elles manifestassem os seus senti(( mentos de adhesão ou reprovação, que achava
CC conveniente,
que o projecto ficasse adiado para
cc 1875 )), O Sr. Zacharias apenas contestou a oppo.rtunidade .
. Dirigindo o Sr. Cotegipe. aos impugnadores do
projecto a seguinte apostrophe: cc Senhores, o Rio
cc .de S. Francisco não pode ser Província; não po-

e

« dem 200.000 Brazileiros ter um governo perto de
cc si que os garanta?! ... )) Apressou-se elle em res-

ponder : cc Não disse que não possa ser ; a seu
tempo.>>
O Sr. Saraiva explicou perfeitamente o seu
voto, dizendo qi1e cc seu procedimento era motivado
cc por ser opposto

á divisão de Províncias, e que

~ votaria contra o prqjecto, estivessem os c'onser-

vadores ou liberaes no poder >>; mas depois de
esforçar-se por mostrar que a nova Província não
teria recursos para viver independente, acc~escen
tou: ·cc Emquanto durar essa pobreza, a Província
<<

é impossível >)

;

donde se collige que se lhe de-

. . ;._ 80monstrarem que existem ·os recursos, elle achará
possivel a creação.
O Sr. Cunha, porem, não admittio hypotheses
nem meios termos, oppoz-se FORMAL E POSiTIVAMENTE!!

Será uma VERGONHA que passe o projecto !
Se diz que um acto é vergonhoso, quando elle
é indigno, não pode ser praticado por ,um homem
ele brios, e desabona aos seus authores; se é uma
vergonha que passe o projecto, pratic;aram um a.cto
vergonhoso e indigno todos que votaram pelo m~s
mo, ou por elle se interessaram; por conseguinte
essa accusacão foi 'recahir em cheio na fronte da C amara dos Srs. Deputados, que, q~asi unanime, votou pelo projecto ; na dos venerandos membros da
commissão de estatistica do Senado, e de todos. os
Senadores que se apresentaram defendendo-o ; na
do Ministeri_o, que o colloc?u na bocca do Imperante como uma das mais urgentes necessidades
do paiz!
Ser:ia essa a intenção do Sr. Fernandes da
Cunha? ·Duvidamos ; é que S. Ex. não escolhe ·
termos habeis quando está apaixonado, não guarda
conveniencias quando quer mo~trar-"s~ superior a
todos. Tem-se visto um Ministerio para satisfazer
a oolT€lligionariosjnteressar-se por uma ideia qualq•tter unicamente ; mas clar~lhe as ho:nras de •&ma

.
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menção nà falla do thro~o, quR é discutida em conselho,· e portanto só pode ser ahi contemplada
quando todos os l\ii11istros são accordes, por aquelle
motivo, de certo ainda não se deo, e temos fe que
não se dará.

É um. ry·etalhamento ern P!'ovez"to de .feudos.
Se é jézúdo do Governo e dos .c;mndes da ·CoTte,
nada mais acrescentar'emos ao que já a este respeito Jissemos; se se refere, porem, a famílias importantes da nova Prov!ncia, 'que podem querer
enfeudàJ-a, responderemos que já se foram estes
bellos tempos, e que um dos resultados mais importantes da creação projectada é acabar com ·estes
feudos, fa.zer com que a lei seja ignal para _todos e
abolir os privilegi?s dos po~entados_ e senhores
.feudaes, que se julgavam offendidos e revolviam
o céo e a. terra, se um recruta ou preso passava
por sua fazenda, abraçava-se ao mourão do cmTa~,
gritava por seu nome e não era logo solto. Estes
bellos tmnpos não .voltarão, e se d' elles ainda existem n'este centro alguDS resquícios, terão de certo
de desapparecer, creada a Província. O argumento,
pois, é contraproducente.
Aznda não ou.vio zuna pToposição que u convencesse da ·utilidade do projecto.
Com -effeito ! 0 - Sr. Senador,; então Deuutado,
Cruz Machado, ll)ostrou até a ev iclen~ia a utilidade
11

do projecto, apresentando não uma, porem muitas
proposições capazes de convencer a quem, não .
sendo opposicionista da actual situação e portanto
estando em seu direito em crear embaracos a uma ·
'·
~
'
ideia considerada de sua preclilecção, não estivesse ,
com o espírito tal vez prevenido ; o Sr. Ministro. do
I mperio tambem mo~trou cabalmente a conveniencia do projecto; o mesmo fez ' a commissão 'de
eíltatistica da Camara dos Srs. Deputados e a do
Senado ; o Sr. Ca:qdido Mendes, distincto geographo, e por conseguinte authoridade n'estas qu\3Stões ;. o Sr. Barão de Cotegipe, conhecedor mais
_do que nenhum outro cl'este centro; o Sr. Presiclente do Conselho ; .e todos elles, defendendo
,)

uma ide ia, não ti veram ' a fortuna de apresentar
uma só p'roposição capaz de convencer da sua
utilidade!
, Os outros opposicionistas d' essa creação não se .
animaram a negar que havia alguma utilidade, apenas votam contra porque acham que os. inconv,~- .
nientes são tantos que sobrepujam áquella ; nias
o Sr. Fernandes da Cunha, que foi o ultimo a fa·llar, não ouvia uma só proposz"ção qué rrwstmsse
a. utüidade da c1·eação ! ! Ou S. Ex. é o tmico h o.
me~ intelligente e de boa fé que tem assento em
nosso parlamento, ou então cerrou os ouvidos,
porque quiz.
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O p1·oJecto éuma tmnsacção parlamentar, é não
foi ao Senado sella1· transacções
A muito se rebaixou o Ministerio, para levar
a esse ponto o interesse de uma transacção! grande servilismo foi o. da Camara em sanccional-a! e
o dos Senadores, que a sustentam!
Todos são servis e dependentes; só o Sr. Cunha
não foi ao Senado para isso ! O Ministerio sacrifica as conveniencias publicas. a uma inconfessavel
transacção, e o Sr. Cunha o sustenta e apoia!
Votará contra o a.nz·quilamento de sua Provzncza.
Grande importancia tem o S. Francisco, que a
Bahia ficará aniquilada se perder uma pequena
parte que lhe pertence. Uns acham que a Província não deve passar porque não tem recursos para
viver independente, outros eútendem que só a parte do territorio que a ha de compor vale tanto que
a sua perda importará o aniquilamento da Bahia !
S~j a-se juiz com taes mordomos.! A verdade, porem, é que todos, vendo-se balclos ·de razão, agarraram-se as exageraçoes.
Nem o territorio é tão insignificante que não
tenha recursos para viver independente, nem tão
importante que ú. sua. perda importe o aniquila"'
mento ela Bahia. Escolhamos o meio termo, que
ahi está a realidade.
I
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· Q.Sr. Cunha n asceo !Jahicmo, q'uer e ha ele morBahiano.
Não sabemos precisamente da idade do nobre
Senadoi', mas quer nos ' parecer que se S. Ex. não
natsceo Pernambucano, pe_lo menos nasceo Mineir_o ,
isto é, se pão nasceo antes de 1824 sem duvida vio
a luz do dia antes de 1827, e se deste annoemdiante
foi que o Urussê, que é sito na marg~m esquerda
do 'rio, passou a pe~'tenc er á Bahia, já se vê que
se a questão é ter S. Ex. nascido Bahiano, e Bahiano querer morrer, cessando ella, pode S. Ex.
morrer Rio-Franciscano, . sem que com isso venha
_perder cousa alguma.
Muito amor tem S. ·Ex. ao nome de Bahia no;
mas deve-se lembrar que, quando quiz ser s~
.nadpr, nas suas circulares aos habitantes das
.margens do S. Francisco, um dos títulos que
,apresentou para obter os seus votos foi ter nascido
?'eT

•

:ahi, do qÍ1e S. Ex. se orgulhava; cedo esqueceuse disso e apossou-se do medo de ser consi dera,do
:filho deste valle·. Assegura S. Ex. que ha de ,
morrer Bahiano --:- isso quer dizer que, S. Ex.,
ainda mesmo que passe o proj ecto, não quererá
cleshonmr·-se perdendo aqüelle nome !
Não somos suspei10; somos Bahiano da gemma,
pois n~o· ha divisão e s1ibdiv:isã.o que nos possa separar para outra Província: orgulhamo-nos disso;
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mas não levamos o nosso orgulho ao ponto de
julgar que nos seja somenos quem não nasceo na
Província da Bahia; se o Jogar do nosso nasci-mento pudesse passar a outra Província, ou constituir uma nova, não nos deshonrariamos por nrw
morrer Bahiano e tomar novo nome; nem por isso
havíamos de nos oppor a um projecto que por
ventura tratassé dessa·divisão.
Muitas outras considerações nos acodem ao
espírito; mas temos necessidade de resumir-nos
por motivos que são conhecidos de grande p{lrte
d~ nosso~ leitores (*) e que .alterou o'· nosso plano,
que era publicar em todos os ~umer·o ,do Echo elo
~·io de S. Francisco um a~tigo sobre este assumpto
até que se realisasse a creação da ·Província.

..

·XII
Deve-se ter pena dos habitantes do va1le de
cc S. Francisco, porque vão pagar o duplo ou' triplo
cc dos direitos, só para terem a· honra de possuir
cc uma capital, e um' Governo e.m seu seio. ))
Foi este um argumento ad terrorem, para impe.dir qne elles manifestassem a sua aclh~são ao pro· C(

(..) A nossa mudança em Yirtude da r emoção para ontra Comarca.
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jecto, e que, não obstante não te~· produzido o
effeito desejado, nem por isso nos devemos esquivar do dever de apreqial-o.
Tanta compaixão e amor por um lado, e tãopouco caso e desamor por outro ! Honras ha que,
por mais caras que pareÇam, ainda sahem baratas !
Tem-se pena ela bolsa elos ha~itantes da nova
Província, e por isso quer-se condemnal-os a continuar a viver sení garantias, sem instr.ucção, que
s6 podem dar a seus filhos os ab&<stados.
· A má fiscalisáção dos 'impostos, devida á grande
distancia do ceútro administrativo e difficuldade
de communicações, dá logar a que neste centro se
pague relativamente menos impostos do que no
litoral; com a úova Província terá de apparecer .
a igualdade, . e por ella mesmo é que clamamos.
Se quermnos a igualdade nos direitos e garantias,
não nos devemos esquivar de tel-a q.uanto aos deveres e contribuições; a questã,o que se deve
ventilar é o que mais convém: pagar pouco como
actualmente, e continuar, no desamparo em que
vivemos, sem garantia ele vida e de pi·opriedade,
sem commerciv, Ii.em inclustria, e, o que é n:ais,
sem instrucÇão, porque te~os apenas algumas
esch9las primarias, quasi todas regidas por cun'osas, estas mesmas de dezenas em dezenas ele ·
legoas, rcwi nantes ?>n gurgz'te vas'to; on pagar
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mais, tanto quanto o:::; demais cidadãos Brazileiros, na proporção ele seus haveres, e ver mudar
inteiramente a face ela medalha.; a producção, a
industria e o commercio florescerem; os povoados
tornarem -se Villas; as Villas Ci.clades; os desertos povoações; o padre, o professor, o juiz mais
proximo ; aulas de instrucção _secundaria, onde
não só . o rico como o remediado e o pobre pos. sam dar uma instrucção conveniente a_ seus
filhos, que os habilite a matricularem-se no ensino
superior, e poçlerem algum dia sé uteiR a seu paiz
a :;;i e aos seus ?
Exceptue-se a Cidade da Barra, onde o amor á
instrucção está mais desenvolvido, e ct~os filhos,
não poucos, tem Jeito a mais distincta figura no
paiz, e alguns, em nm11;ero Tesumido, de outras
termos da Bahia; quaes são os nascidos neste
va.lle, que tem obtido posições importantes por
suas letras ? Sommem~se todos, con1pare-se com a
população deste vasto territorio, e a desproporção
é de entristecer ainda ao mais indifferente, e aos
qtle só encaram as vantagens materiaes da 1Jolsa
e das commodidàdes da vida !
Em uma epocha, que felizm ente se assignala
pelo desenvolvimento que se quer dar á instrucção, e em que cada qual procura com a mais nobre das emulações distinguir-se pelos setviços
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prestados para aquelle fim, não bastava s6 essa
razão para rlemonstrar a conveniencia e até nrgencia _ela creação da nova Província ?
Lance-se os olhos para o resulta9o do ultimo
recenséamento, que o espírito se ha de apoderar
da maior tristeza, quando se reconhecer a insignificante proporção .cl~s hàb.itantes deste valle, que
sabem ler e ~screver, comp0>rada com a·de outros
lagares!
o· negociante, que puder commerciar em alta
escala, e que pelo acanhamento das transacções
limitar-se a um pequeno giro, nfl.o estimará ganhar
100 w._pq.gar 20 ( 20 %) de que lucrar 60 e pagar
. 6 (r o %) ou ainda menos ? o productor não apro- veitará mais, -pagando uma i)orcentagem maiqr,
mas enco~trando mais consuinidores a sel?s prqdnctos ? O artista, que passa dias e semauas sem
.
.
'
trabalhar, não estimará. o augmento do imposto,
C~lll tanto que tenha Sempre O que fazer? 0 trabalhador, que apenas_ganha para comer _e .vestir~se
rnaJ, não des~jará ver o seu salario augmentado,
_a1nda- ní.~sil1o que o E~t~do, a . Provim;ia ou a
Municipalidade lhe : ex~ja uma · pequena parte
para o.ccorret ·as:élesp~zas com os melhoramentos
proprietai:io de casas se importará
publicas ?
com a decitna, umà vez q:ue tenha .sempte in~
quilirios? É, pois, cht mais palmar improceclenc:la _

o
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o argumento de accrescimo de impostos, . porque
'nestas condições o seu bencfico resultado traz
uma favotavel compensaç.ão e excesf;lo de bemestar.
Não deve elle, por conseguinte1, assustar, nem
prevenir o animo dos habitantes destas margens
contra a ideia da creação da Província. N este
mundo nada de util se obtém sem algum sacrificio;
mas quando este, além da utilidade, traz o necessario, devé até ser desejado.
Outra allegação apresentada para eombater as
conve~iencias, que resaltam elo projecto, foi qu'e
uma administração neste centro não servia para
garantia e segurança individual e da propriedade,
como se dizia, porque para isso bastava augmentar-se as Comarcas e nomear-se ,bons juizes.
O Sr. Saraiva, que avançou esta propos iç~1.o , foi
qncm encarregou-se ele combatel-a.
.
· Não clesconbecemos que bons juizes garantem
a boa administraçao ela justiça; mas não se creia
· que só com tinta e papel se possa garantÍl' a vida ~
honra e propriedade elos 'cidadãos; os juizes preci:sam ter auxiliares ~ubalternos, que os ajudem e correspondam ás suas boas intenções; uma força publica
é inclispensavel para impedir os crimes, prender
os malfeitores, e guardar os que cahirem no poder
ela justiça.
11
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.Muitas vezes são precisas medidas administra_
tivas) que, chegando em tempo, muito aproveitam,
mas vindo fora de tempo, ou muito demoradas;
/ para cousa alguma servem.
Um "juiz de dü·eito, por exemplo, reclama uma
providencia, que vai offEmder o melindre de um
,qrancle da terra, que tem procuradores na capital,
que figuram na política; este é logo ouvido, e o
funccionario, que tem uma reputação a zelar, um
futuro a crear e ·portanto deve s~r o mais interessado na boa marcha da administração da justiça,
é logo sem mais indagação acoimado de partidario, apaixonado, e dá-s~-lhe uma desculpa banal
para se lhe negar o que elle julgou indispensavel.
Nas proximidades elas capitaes os Presidentes
podem por si ou com mais facilidade chega~ ao
conhecimento da verdade, e providenciar de accorJo; mas quando a distancia se colloca e~tre o
magistrado e o administrador, este pouco se embaraça com o que pode acontecer tão longe ele
si, e vai attencler ao pedid0 elo visinho; · e os
juizes do sertão que se aguentem como puderem,
certos de que tudo o que de mal succeder hão de
ser .elles os ,responsaveis.
I
Apontemos alguns factos. É geralmente sabido
o estado anormal do termo de Santa Ritta 'elo Rio
Preto 'ele certos annos para cá. Deu-se em 1856
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um assassinato horroroso elo homem mms Importante ela localidade; pertencia ainda aquelle termo
á Comarca elo Rio de S. Francisco, da qual separou-se em 1872; o Juiz de Direito, que então servia, magistrado integro, reclamou uma força importante para a prisão do principal criminoso, que era
um manda--chuvas elo logar, e seus sequazes; por
-excepçã0 foi logo attendido e até elogiado em um
relatorio; quando passou a força nesta Cidade,
seguiu para aquella Villa; mal chegou, ainda não
tinha tomado folego, appareceu uma .ordem do
commandante das armas ao da força destacada
para recolher-se ao seu quar~el na capital com
toda força sob seu commando, logo e logo, sob
sua res~onsabilidade, e nem a mais simples satisfação se deu áquelle magistrado !
Annos depois vem outro Juiz; encontra ainda
espinhos proveilientes d'aquelle e outros attentatados, um dos ·quaes bem recente e revoltante;
entre outras providencias reclama uma e muitas
vezes a creação de um logar de Juiz Municipal
n'aquelle termo, que é reunido ao de Campo- '
Larg~, providencia ct~a utilidade é de primei~a
intuição, e mostra o desejo de encaminhar melhor
a administração da justiça, mas nunca obtev.e
I
.
respo.sta. Concluindo-se o quatriennio do Juiz Municipal, que servia nos termos reunidos, e que apezar

-
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de residir em Campo-Largo sempre ofl'erecia garantias, não foi reconduzido . nem nomeado outro,
o que levotl águelle magistrado a trabalhar para
descartar-se do referido termo, mostrando a conveniencia ela divisão da Comarca, o que fdizmente
consegmo.
Quando isso suececlia creava o Governo logares/
ele J uiz Municipal em pequenas Villas e termos
pobrissimos das diversas Províncias elo imperio,
só porque pela sua proximidade ela capital podiam
ser ouvida~ as suas reclamações, ~o passo que o
termo ele Santa Ritta,que dista elo de Campo-Largo
23 legoas de pessimos caminhos, compõe~se de
uma freguezia que dá 30 eleitores e constitue um

~

collegio, ainda continua reunido.
I
Creou-se a nova Comarca; foi para lá um juiz
que em menos ele um anno retirou-se com licença;
o logar ele Juiz Municipal está vago, e já la vai
UJn anno em que exerce as importantes funcções
. de Jniz de Direitç> um leigo, quasi trez em que não
ha uma sessão ele jury, e continuaria assim o estado flnormal por mais tempo, se, acorclm~do elo
seu lethargo, não se lembrasse o Governo, . finalmente, ele nomear nm Juiz ele Direito.
N'esta Cidade havia um destacame_nto ele guarda nacional ; com a nova lei, isentando-a cl'este
ser.viço, mandou o Presidente da Província dissol-
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vel-o, mas não se lembrou que havia uma cadeia
com diversos cr'iminosos e que não era possi vel por
este modo ficar ella assim desguarnecida.
Foi finalmente des~gnada a força policial para
esta Comarca, como para todas da Província; as
mais proximas da capital, as felizes, j~ teem o seu
destacamento ; no entretanto o designado para
esta ainda estamos por ver !
Nada mais facil-do que dizer dos coxins de uma
cadeil'a do Senado - nomeem-se bons juizes.
Se a medida depender do Governo geral, este
sem duvida, na forma do costume, attenderá mais
ao Presidente ; portanto, para melhorar a administração da justiça nas margens do S. Francisco,
acabar-se com os mandões, prender-se e punir-se
os grandes criminosos, só creando-se um centro
administrati vo, como reconheceo o 1 Sr. Saraiva,
respondendo ~o seu proprio argumento, o gue demonstraremos no artigo seguinte.

XIII
·cc Criem- ~e Comarcas e nomeiem-se bons juizes,
cc disse o Sr. Saraiva, que melhorará a administracc ção da justiça ; a creação de um centro -adminis-
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cc trativo nã0 influe, porque quem distribue a JUScc til;a são os juizes e não os Presidentes: ))
O Sr. Sinimbú -disse tambem que tinha grandes
duvidas a este respeito.
.
Como nos compromettemos no artigo anterior,
va~nos demonstrar, com as proprias palavras
d'aquelle nobre Senador, que ~- Ex. encarregouse de combater esta allegação.
cc O Sr. Euzebio de Queiroz, ponderou em 187 4
cc S. Ex., mostrou empenho em melhorar a segucc rança individual em 1852. Eu era Presidente do
cc Piauhy, o Sr. Dez. Silveira da Motta elo Ceará
«e Olímpio Machado do Maranhão, e conseguimos
cc melhorar a segurança individual nos mais remoc< tos sertões d' essas Províncias. ))
Não P?cle haver argumento mais convincente
do que este, para mostrar que um Presidente
de Província influe muito dir.ectamente na boa
marcha ela justiça e concorre para a segurança
individual e garantia de seus administrados.
É certo qne S. Ex. trouxe este argumento para '
mos•t rar que essa garantia podia mesmo existir em
pontos remotos, uma vez que quizessem os Presidentes ; mas S. Ex. foi o primeiro a reconhecer
que para isso era indispensavel haver wna combinação entre os administradóres das Províncias limitrophes, o que nem sempre ou quasi mmca se dá.
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Além disso, o ponto mais remot_o da capital elo
Piauhy é Je 150 legoas, e da Bahia OR ha _que
excedem de 200; no Piauhy o Presidente poclic~
levar a sua attenção até os pontos mais distantes;
na Bahia, Pernambuco e Minas-Geraes é isso qu~si
impossível, porque elles têm. tanto em que se occupar qÍ1e limitam-se aos logar~s mais proximos.
· Dir-se-ha que não cumprem os seus deveres;
mas a realidade é esta, é o alto sertão que .soffra.
S. Ex. tambem reconheceu no seu discurso proferido em 1873 que as desordens no Rio de .S.
Fráncisco, quando os criminosos affrontavam o
Governo impunemente, fizeram nascer a ideia da
creação cl'esta Província em 1850 ; porque cc todos
cc perguntavam se era possível fazer-se a ordem .e
cc restabelecer-se a justiça sem úm centro de admite nistração prestigiosa e forte ».
Se a icleia d'essa creação nasceo d'ahi é porque
todos reconlíeceram a influencia, não só do Presidente na tranquilidade publica e garantia de clirei·tos, como na conveniencia de estar proximo o
centro aclrríinistrati vo.
Sobre este projecto S. Ex. foi ouvido como Presidente elo Piauhy, pois que parte d'esta Província
tambem era separada, e informou favoravelmente,
e se S. Ex. desde os primeiros annos de sua vida
publica sempre mostrou o tino administrativo , que
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lhe deo a alta posição ceredito de éstadista, que
hoje merecidamente gosa, e concordou com essa
. icleia, é, porque ella não é tão fora de proposito,
como hoje a considera. ·
cc Em outro tempo, disse S. Ex. em 1873, uma
cc rázão de ordem publica aco.n selhava a creaçã.o
cc da Província do S. Francisco : era o estado prece cario da ·segurança individual n'aquelle eentro.
cc Nós todos pedíamos o remedio pai·a os males que
cc :flagellavam aquelle interior, onde existiam indiq viduos que zombavam da lei e do Governo, assascc sinava-se publicamente, etc. Más .tudo isso elesc( appareceo <Íctualmente. A lei de 3 de Dezembro
cc trouxe este maravilhoso resultado.).)
Este argumento pecca'por ser baseado em um
anachronismo? ou confusão de datas.
Quando se .tratou, h a 24 annos, d' essa c reação,
, e que S. Ex informou favoiavelmente, já existia,
ha 10, a citada lei, e todos sabem .o rigor com que
no principio foi ella executada, e que apezar d'isso
só nas proximidades das capitaes produzio os seus
beneficos e maravilhosos ?'esu.ltados ; nos longínquos pontos apenas se sentiram os perniciosos
effeitos.
Demais, . se essa lei fez clesappareccr a necessidade da creação da Província, tm~do ella sido
reformada, -podendo hoje o <issassino apres(;mtar-
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se até a authoridade policial, quando esta ainda
estiver procedendo ao corpo de delicto, sem receio
de ser preso, porque a não sel-o em flagrante, só
o pode ser em virtude de reqnisiçao da authoridade
formadora da culpa, que 1 'este centro reside, ás
vezes; 30 e L_l:Q legoas distante, - ainda estamos
em peiores condições do que antes cl'aquella lei.
É certo que a ordem publica n' este valle não
tem comparação actualmente com aqtielles teropos
<le triste recordação ; mas quem pode assegurar
que não se repetirão ( se não em tão larga escala,
ao menos tanto quanto s~ja sufficiente para fazer
desapparecer as garantias ele vida e propriedade de
seus habitantes ) aquelles ou identicos factos, que
tantos incommoclos deram ao Governo e mostraram a ~ua fraqueza e a impossibilidade ele, por
causa da longa cl'lstanc'l·a, cumprir o dever de proteger os seus governados?
Ou será melhor fazer como os nossos antepassados, que só depois de roubados era que usavam
ele trancas de ferro ?
Quando uma ideia tem por si a justiça e a razão, trop ~çam os melhores talentos to.da a vez que
se encarregam da ardua missão de contarial-a, e
dão armas a seus aclversarios para defendei-a.
O nosso systema administrativo é geralmente sa"
bido: cada Província tem o seo Presidente e Ohete
u

~
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de policia; alguns estadistas, entre os quaes distinguiq-sc o Visconde de Uruguay, reconhecendo que
a acÇão dos Presidentes não pbaeria chegar com a
efficacia desejada nos pontos remotos, sustentavam
a ideia da divisão das Províncias em circumscripções, onde houvesse um agente mais qualificado,
delegado do Presider{te, ou ' sub-Presidente, com
algumas attribuições <il ' estes, como sriccecle com os
delegados elos Chefes de policia.
A realisação d' este

desiderat~t?n

não pode depen- ·

. der de medidas especiaes para esta ou aquella
Proviucia, mas sim de uma reforma geral. ·
O "Sr. Saraiva, aconselhando a e1·eação d' estes
funccionarios, porque assún se

consegu~'rz"a

rrnantá
n' este centro U?na autondade que fizesse b.eneficzo 1
e beneficio gmnde, á segurança zndzvz"dzwl, como
disse em 1873, dá razão aos defensores da creação
daProvincia, porque não só re·conhece a procedencia
elos fundamentos, que tiveram aquelles estadistas de
pugnar por uma medida d' esta ordem, que são a
fi-aqueza ou quasi improficuidade da acção dos administradores nos logares distantes das capitaes,
como não desconhece, antes proclama, · que uma
authoridade administrativa n' estas margens traria
beneficio e beneficio grande; mas se esta authoridade pelo nosso systema só pode ser úm Presidente,

-
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o que depende da creação da Provincia 1 segue-se
que ella é de necessidade.
Outra medida aconselha S. Ex. em seu discurso
proferido na ultima sessão, que não pode ser acceita, mas ~rova que S. Ex: reconhece que o Rio
de S. Francisco necessita sahir do statu quo - é ·
a creaçã.o de mil segundo Chefe de policia que
resida em suas margens.
Além de uma excentricidade, seria de uma inutilidade manifesta semelhante creação.
O que faria o Chefe de policia sem o Presidente?
Não podia, sequer, demittir ou nomear um subdelegado oll delegado; suas propostas precisariam marchar para a capital, e succederia com elles o mesmo que com os demais fuccionarios-nunca seriam
cridos.
Tão extravagante creação traria a necessidade
ele uma segunda repartição, um segundo corpo de
policia, isto é, augmento ele clespGzas ( q ne S. Ex.
tanto procura evitar) não só para o Estado como
para a Pw•/incia da Bahia, e tudo sem resultado
algum.
Como já demonstramos, o que mais .se precisa
no Rio de S. Francisco não são authQridades criminaes, que já as tem, e sim administrativas, que
desenvolvam os elementos de riqueza.qtle abundam
n'este -ralle ; que consigam do Governo gernl que

-
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lance suas vistas para os seus habitantes; que lhes
facilite as communicações, etc., etc.
Encare-se de frente a questão ; deixem~- nos de
ladeal-a com meias medidas ; ou deve ou não
crear-se a Província- sub-Presidentes, ou segun:.
· dos Chefes d~ policia nada adiantarão ; trarão
apenas augmentos de despeúts, e esse é que se
pode chamar improductivo.

XIV
Creada a Província, ainda disse o Sr. Saraiva
'
.
'
(C quando se construir a estrada de ferro, o .J oazeiro
cc ficará a 24 horas de viagem, e será ·absurdo
cc sujeital-o á Cidade da Barra. ))
Este argumento ou é improcedente ou prova de
cc

m<:llS.

Nr~o é somente a facilidade de communicações

com o centro que deve ser attendida, quando se
trata de ret~nir um territorio e fazer delle uma
Província, ou mesmo uma Comarca; àlém disso,
devem ser tomadas em consideração a posição geographic~t e outras razões.
Uma Província nas margens do S. Francisco
deve comprehender todo o valle, de Pirapora á
Var,·ea Redonda, onde, além da communhão, uni-

-
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formidade e identidade ele interesses, mais solidas
são ou devem ser as relações políticas, sociaes,
commerciaes, e até particulares; não se eleve tomar
destacadamente :uma razão qualquer; é preciso
analysar-se e apreciar o conjuncto dellas para então
se tirar a conclusão e decidir como eleve ser feita
a divisão do territorio; é por isso que vemos muitas
vezes uma Villa ou Cidade proxima a uma capital
de Província pertencer a outra: o Juiz ele Fora.
e Mar de Hespanh!l, distante algumas horas de
viagei~- da Côrte, pertencerem á Província ele Minas
Geraes; a comarca do Bananal a S. Pau lo; S. J osó
de Cajazeiras, defronte de Therezina, ao Maranhão,
um termo fronteiro a uma cabeça de Comarca pertencer a outra muito distante, e assim por diante.
Se procede esta argumentação·, neste caso deve
servir para· fundamentar uma geral alteração de
limites das Províncias, e até Comarcas do Imperio,
não deve só ter força para arrancar o J oazeiro da
-nova Província, a pretexto de que, concluída a.
estrada de ferro (quando?), elle ficará a 24 horas
ela Bahia, e muito distante da Barra.
Ainda que isso fosse raz~o sufficiente, ella se
destruiria por si mesma.
Falla o Sr. Saraiva, vivamente apoiado pelo Sr.
Fernandes da Cunha neste ponto, da facilidade de
communicações do J oazeiro com a Bahia, realisH.da
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a,estrada de ferro i mas não se iembram qm~ nessa
occasião deverá tambem estar estabelecida a,_ navegação a vapor .no rio de S. Francisco e com ella
ticará tambem o Joazeiro a poucas horas da Barra,
algumas mais do que da Bahia, porque em terra
caminha o .vapor mais do que n'a:gua; mas não
tantas, que po~sam influir para que se rompam
outros laços e conveniencias, afim de se deslocar
o J oazeiro da Província a que elle naturalmente
deve pertencer, á do R1o ele S. Francisco, na qual
ha de fazer aquella Vill~ um papel proem.inente.
· 'roda a argumentação de tão distincto impugnador baseia-se em que tudo de mau que se
allega cessará com a chegada do trem de ferro nas
margens do S. Ftancisco, em J oazeiro.
Escolhemos S. Éx. mesmo para nosso llllZ ;
quando chegará este feliz dia? Não sabe S. Ex.
que quer,.se até mudar a ordem natural da's cousas
construindo-se de preferencia a <"strada de ferro
Pedro II, afim ele que seja ella a primeira a chegar
á !llargem do rio das Velhas, confluente do S.
Francisco, melhorar-se o seu leito, afim ele chamar
todo o commercio deste immenso valle para a
Côrte?
Não sabe S. ~ x . qu e OB proprios Ministros
bahianos não podem resistir a essa força ·que os
impelle a olhar só para aqn ~ll'a estrada, c f)_ll e a

-
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continua~.ão

das outras não tein passado, e, com
dôr, mas profunda convicção dizemos, nem passará
de promessas? :Não defendeu S. Ex. com tanta lucidez e de uma maneira irrespondivel a preferencia
que deve .ter es Grada de nossa Prov!ncia?
que
consegui o?

a

o

Votou-se a somma annual· de 3.000:000$000
para a continuaç~o desta estrada, e outro tanto
ara as 'elas outras Províncias; mas qual foi o r~
sultado? Não passou do papel; foi para engambellar a representação da Bahia e de outras Províncias, afim de obterem uma grossa verbà para a
da Oôrte, quê a principio era de 35.000:000$000,
tendo sido o emprestimo para uma tão enorme
somma elevado á altura de questão de gabinete!
Conseguido o que se queria, verba para continua;ção ela estrada de ferro de Pedro II, tratouse ele fazer o que já estava feito, isto é, mandouse proceder a estudos, contrataram-se diversos
engenheiros, que mettera'Jl mãos á obra; mas,
concluidos os es.tudos e apresentados os relatorios,
poz-se uma pedra em cima; a estrada de Pedro
li, porem, está se continuando, novas secções se
estão abrindo, e ás da Bahia e das outras Provin
cias ainda não se deo principio, porque estão engasgados com a bitola larga ou estreita, pois,
como disse na ultima sessão o Ministro ela agri-
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cultura, respondendo a uma interpellação do Deputado Goes, ainda não se sabe a qual se deve
dar preferencia.
Quando a~abarem .de pensar, nomearii.o uma
commissão ele engenheiros para estudar e decidir
qual a bitola que deve ser abraçada, e nisso se
ficará, até que a es'trada privilegiada chegue a seo
destino.
Conseguido este clesidemtum, melhorado o leito
do rio elas Velha:s, estabelecida a navegação a
vapoi', dando-se assim uma sabida aos proclucto's "
do valle do S. Francisco, e · seu s importantes af
fluentes, aberta a porta, não faltarão argumentos
para se mostr.:tr que o que se desejava estará
realisado, que era ligar-se o S. Francisco com o
litoral; que as finanças não são tão prosperas q uc
sepossa tratar das outras estradas, quando ellas já.
não ter:'ío mais. I azão de ser; que quando o V;tllc
elo S. Francisco puder comportar mais de um a
estrada de ferro então se tratará das outras.
Chame1,n-nos pessimistas; mas concedam-nos
boa fe, pois estamos convencidos que não será
para nossos dias ·esse tão desejado melhoramento.
E até lá hão de continuar a soffrer ·os habitantes do S. Francisco? Pois porque não se pode·
obter tudo- as .estradas de ferro- ni'í.o devemos
conceder alguma cousa- a creação da Província.?

.-
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Querem os impugnadores da creàção da Província mais algumas provas de que os administradores da Bahia não se importam com este valle?
Ouçam:
Do producto da subscripção promovida em 1.860
para soccorrer as victimas da horrorosa calamidade
daquelle anuo, sobraram algumas dezenas de
contos. Teve-se a ideia de crear-se Casas de Mizericordia no sertão, e dar-se-lhes logo algum patrimonio: porventura foi lembrado o rio de S . .
Francisco ? Fundaram-se (no papel) Casas de
Misericordia nos Lençóes, Santa Izabel e Villa
Nova da Rainha, nomearam-se as Mesas admipistrativas e foram logo entregues 10:000$000 para
cada uma. Estavam mais proximas da cap:tal e
por isso foram lembradas.
O qu0 aggrava ainda mais e:ste esquecimento
ou- pouco caso é que desde 1851 havia na Cidade da Barra uma aBsociação que mantinha
um hospital á custa quasi que de contribuições ·
mensaes dos socios ou irmãos, e se se queria
crear Casas de Misericordia onde nem signal disso
havia, porque não se lembraram da Barra, dando;:;e-lhe ao menos o mesmo _que deram ás outras?
o;r.esultado ainda foi melhor; nem uma daquellas
casas se fundou, a quantia ele 10:000$000 dada
para uma dellas clesappareceo de maneira a nem
14
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deixar rasto; para descobrir-o já se, nomearam
~ornmissões que tiveram de naufragar! ·Nesta
Cidade, porem, em 1869, os irmãos daquella associação reuniram-se, fundaram a sua Santa Casa,construiram um bello · edificio para hospital, o
primeiro destas marge11s, e possuem hoie em seu
seio uma instituição que não a tem nenhuma das '
outràs Cidades e Villas do centro, apeútr de serem
mais ' auxiliadas e favorecidas. É que por cá ha
algum espírito de iniciativa que muito ha de servir
quando se crcar a Província.
Quando nas Villas e Cidades do litoral e suas
proximidades apparece a1guma epidemia, a de varíola, por exemplo, nomeiam-se logo medicos,
'ganhando 10$000, 15$000, 20$000 c1iarios, mandam-se ambulancias, etc. Em 1874 appareceu aqui
a epidemia das bexigas de uma maneira assustadora; e que fez o Governo? Nem as gazetas da
• capital deram disso noticia.
A respeito destá Cidad~ · sabemos que o Juiz
de Direito levou o facto ao conhecimento do
Presidente e pediu providellcias e pus vaccinico;
apenas o satisfizermu no segundo ponto, mas o .
pus chegou de maneira a não servir para cousa '·
alguma.
Sem duvida era algum ql:ie po!· lá estava en,·

...
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geitado por degenerado, mas que se aproveitou
a occasiií.o para descartarem-se delle !
A Santa Casa de Misericordia, vendo . os rrogressos do mal, fundou fórã" da Cidade um hospital para os desvalidos; tendo poucos recursos,
pedio ao Governo um -pequeno auxilio (*) que,
fosse quanto fosse, seria menor do que o q)le se
gastaria com medicos, ambulancias, etc., mas
nem resposta obteve; teve a simplicidade de
dirigir-se segunda vez (**)com 0 mesmo resultado,
não alcançando nem algumas palavras banaes de
desculpa ( *"'* ).
Se não houvesse quem tivesse mandado buscar
vaccina e a distribuido, quem sabe até onde chegariam os estragos ?
Quer ou não dizer ;,isso abandono, desigualdade de direito, e pouco caso dos habitantes deste
alto sertão?
Poderiamos citar muitos outros factos, além
d'estes, e outros que no decurso d'estes artigos
temos ·apontado. Mas para que? Não serão elles
bastantes?
(*) Em Abril de 1874.
(*') Em JLLiho .do mesmo aru1o.
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. XV
A par de todas as coRvemenCias apontadas,
surge ap~nas um inconveniente, se tal denominação. se lhe pode dar- o augmento da despeza,
e este me~mo, como derí1onstramos,, em breve
terá de desapparece:r.
A necessidade de terminar a commissão, de q Lle
'-com prazer nos incumbimos- mostrar que a Pruwincia do Rio de S. Francisco ~eve ser cn:jada
quanto antes, e que são de todo improcedentes os
argumentos de seus impugnadores - nos obriga.a

1

pôr de parte muitas outras considerações e occnpar,.,nos de um ponto que' se pode considerar secundario -

::t

escolha da localidade para capitaL

Sabemos que qualquer decisão a este respeitq
será provisoria, e ·que á Assembléa provincial
. compete resolvei-o definitivamente; mas não é
indi:fferente qú.e se comece a fazer clesp\')zas para .
mais adiante ficárem perdidas.
A Cidade da Barra do Rio Gran·de, seja qual
fôr o lado porqUe se encare esta questão, deve
, ser o ponto escolhido.

É ella actualmente o povoado mais importante
.

. l

. \

. .

I
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do Alto S. Francisco, g_uer se encare pelo lado
moral, quer pelo material.
O unico argumento que tem sido apresentado
para impugnar esta prefer(IDcia- ser sujeita a
inundações, já foi cabalmente combatido pela
Camara Municipal, quando teve de dar a sua informação; limitamo-nos por isso a tra.nscrevel-a:
« Junto tambem remettemos a V. Ex. um
«quadro demonstrativo das distancias das diversas
({ localidades sitas á margem do S. Francisco, e
<<que devem p_ertencer á nova Província, do qual
«se vê que esta Cicbde fica quasi no ponto
«central, e portanto por mais este motivo eleve
((ser escolhida para capital; ao que accresce que
((mesmo agora é a prim eira localidade desta zona,
<< o que indica que nella existem mais elementos.
<< naturaes de p1~ ogresso, já por sua posiç~o geo<< graphica, já pelo espírito ordeiro de seus habi<< tantes, já porque aqui existe alguma. iniciativa
<< partie,ular, o que deve ser um poderoso auxilio
«para o Governo, já porque a inclustria está muito
(( Oesenvolvida, já porque tem nm bello Gdificí O
« para ·camara Municipal, uma grande matriz, um
<< hospital, nm theatro, etc. Outrosim, trazendo a
« creação da capital a necessidade de muitas
(( obras e edificações, aqui como muito mais faci(( lidade serão ellas feitas, por caus:l. das mad eiras
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que vem dos rios Graude, Preto e B~anco, por
<<haver muita pedra de excellente q ualidad'e,
<< optimo barro para telha e tijollo, cal perto e
<coperarios capazes -de desempenha-las.
cc Julgamos tambem conveniente protestar concc tra a ideia que se tem querido propalàr de que
<< esta Cidade não pode servir para . capital por
<< ser sujeita
a inundações .
. '
<< As cheias annuaes dos rios S. Francisco e
<<Grande nenhum incommodo trazem a esta Cida<< de, que apenas é em parte iriundada, corno todas
<< as povoações sitas á margem do B. Francisco,
<<nas gTandes cheias, qne em alguns armos ap« parecem maióres.
<<Neste seculo só ha not~cia de quatro em
« 1819, 1838, 1857 e 1865, sendo esta a maior, ' e
<<que assim mesmo não obrigou o povo a mudarr se da Cidade, ficando toda a população em um
<< de seus bairros.
/
<< Esta Cidade póde considerar-se dividida em
« dons bairi:os, um onde a edificação é mais regue< lar e fica bem na fóz do rio Grande e na margem
<< do S. Francisco, outro que está somente na
<<margem d'aquelle rio e que começou por nelle
<< se edificarem ranchos para refugio no tempo
«das cheias, e que ~final com o augmento da
«população foi-se dividincl:o em ·ruas e ' está hoje

-
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«muito importante; é o bairro chamado do Ro« sano, cujo nivel é tão elevado que nunca foi
<< inundado; dahi em diante, até encontrar uma
«lagoa chamada Sacco Gronde, ha um grande
« espaço inteiramente livre de inundações, no qual
«se pode edificar unia Cidade dez ou mais vezes
cc maior do que esta.
cc No ultimo recenseamento aqui feito no anno
cc passado verificou-se ter esta cidade 7T8 casas e

« 3:725 habitantes; e para se fazer ideia elo pro<< gresso em· que vai ell~, basta dizer que neflte
cc anno já se ~tem tirado 49 lic<mças para edifica« ções ( não fallando em chacaras que E:e estão
((fazendo ) de novas casas, pelo que é sem fundamento o receio de que os funccionarios que para
(( aqui -vierem precisem trazer barracas de lona·
cc para morarem, e podemos afiançar que se passar
<c o projecto muitas casas ainda se edificarão, de
« sorte que, se não accommodados, ao menos sem
« receio de ficarem na rua podem vir os ditos func« cionanos.
« S6 com a noticia elo projecto, foi ta.nta a quan« tidade de madeiras que appareceu para ser ven« di da que baratearam a ponto de dar grande pre<< juizo aos tiradores, isso porque; apparecendo
c( depois nova noticia ele que o projecto não tinha
«passado no Senado, e que tal vez nfl.o passasse

«
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<<mais, diminuio a procura das referidaf' madeiras)
·« que assim cahiram de preço.
«Tratando-se de dados estatísticos e da prima<< zia que entre suas irmãs do alto sertão tem est~ '
« localidade, julgamos· c.:onveniente remetter <~ v.
« Ex. dez e~emplares de um opusculo, publicado
cc no anno passado, devido á penna do Juiz de Di« reito desta Comarca, Dr. Thomaz . Garcez Pa-.
<< ranhos Montenegro, um dos maiores e mais
cc ePthusiastas propugnadores da creação da nova
cc Província, e que, como que prevendo que havia.
cc este projecto de ser apresentado, tratou de escc tudar esta localidade, reun1r os dados precisos
« para ser ella hem conhecirla e ,tem-lhe dado
« grande impulso, concorrendo com todo o esforço
<< para o seu augmento moral e material, com o
«'que terri prestado relevantes serviços não só a
« este termo, como a todo o centro, que princi« palmfi)nte d? hospital por elle construido muito
« se tem aproveitado. »
A Caril ara :Municipàl do J oazeiro, no intuito_
de mostrar que a sua Villa devia ser a preferida,
tratou de fazer ·uma comparaçao entre ella e a Ci. dade. da
Barra.
'
.
«Se na Barra ha escholas publica~ para ambos
« os sexos, allegou, cá tambem as temos; se lá ha
cc escholas de ensino primario, ta:mbem o J oazeiró
~
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« as tem; se na Barra se ensina a língua latina,
« no J oazeiro ha quem se desvelle pela causa da
« mocidade, abrindo á sua concurrencia um col« legio. ))
Este systema de comparações nada prova, porque cada um allega o que ha de parte a parte e
não o que ha de mais no logar superior.
Na Barra ha maior população e estão mais desenvolvidos a civilisação, o espírito publico e de
associaÇão, que, como se sabe, tem grande poder;
ha uma Santa Casa de Misericorclia cem um edificio importante para hospital, o que denota que
ahi a primeira das virtudes, a caridade, encontra
no coração de seus habitantes grande aceitação, e
na Villa do J oazeiro não ha este importante estabelecimento, que tanto honra os filhos desta Cidade. Ha l"Íma sociedade anonyma com seu capital
dividido em acções, estabelecida para construcção
de um theatro que está quasi acabado, e que depois
de concluído ha de ser um bello edificio; umasociedade philarmonica com uma banda de musica de pancadaria; uma typographia, e muitas
outras cousas, que seria longo e enfadonho enumerar, e de que no J oazeiro não ha sequer vestígios.
Se lá ha, como allegam, grande commercio,
águi tambem o ha; se o de lá se estende até Var15
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zea Redonda, o cl' aqui se estende até o sul do
Piauhy e norte ele Goyaz.
- No J oazeiro a navegação limita-se ao S. Fran-'
cis1;0; :q.a Barra, além disso, estende-se ão rio
Grande e aos seus affl.uentes, que offerecemjá uma
navegação franca de mais de 100 legoas.
O rio de S. Francisco tem uma navegação
franca de 240 legoas, de Pirapora á cachoeira do
Sobradinho, que é um obstaculo, cuja remoção
ou completa desobstrucção o engenheiro Halfeld
calcÚlou em .670 :000$000.
,
É de primeira intuição que, a crear-se a Província, 'deve a sua capital ficar dentro d' estes limites; o J oazeiro fica f6ra d' elles, porque é situado
oito legoas . abaixo, opinando _por isso alguns
engenheii·os, entre os quaes · o Sr. Bulhões, que
ultimamente foi encarregado de estudar a melhor
direcção ela estrada de ferro da Bahia e seu ponto
terminal, que este devia ser acima d~ dita cachoeira, e não no J oazeiro. Seria portanto um erro
collocar o centro administrativo da nova Província
em um ponto fora da livre navegação, o que forçaria logo o Governo a dispender aquella importante somma.

o

. Demais, -estabelecida a navegação a vapor no
rio de S. Francisco e seos af!Iuentes, deve ser a
séde da companhia nà Cidade da Barra, porque,
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estando ella na foz de um importante rio, d'ahi
devem sahir os vapores para a parte superior e inferior do- S. Francisco e para o rio Grande.
Todos comprehendem a ~nv eniencia de ser a
séde d'estas companhias collocada na capital, por
causa de suas relações com 'a Presidencia, e seria
um absurdo a capital no J oazeiro e a séde da companhia na Barra.
.
Um dos exploradores d'este rio que veio commandando o vapor Saldanha Ma.njdw, em uma
Memoria que publicou acerca d'essa navegação,
externou a opinião de que a s ',de da companhia
devia ser n'esta Cidade.
Encaremos por outro lado a questão;
Estabelecida a navegação a, vapor, nào se limitará ella ao territorio da Província, corno opinou
a commissão ele estatística do Senado, ha de se
estender até Pirapora, e devendo ser ne1la interessados, como accionistas, . todos os habitantes
d'estas margens, a Barra fica exactamente no ponto central, havendo por isso mais comrnodidade
em ahi se reunirem os· interessados.
A séde da companhia no J oazeiro importarA a
necessidade de uma séde filial na ~arra, por causa
da linha do rio Grande, por não ser admissivel que
os vapores d' essa linha saiam elo J oazeiro passando pelos mesmos pontos já percorridos por outros;
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sena um augmento de despeza sem utilidade ai:..
. guma.
Mas o J oazeiro está destinado para ser o ponto
terminal da estrada de ·ferro, e por esse motivo
convém que ahi seja a capital. No seguinte arti- go apreciaremos este argumento .

.

XVI
Como vimos no artigo anterior, no estado actual de cousas, por todos os motivos deve a Cidade
da Barra ser o ponto preferido para capital.
Algumas das apreciações que fizemos, . e que
talvez possam ser taxadas de suspeitas por quem
entender que motivos outros, que não as -eonveniencias publicas, nos dirigem a penna, são confirmadas por todos os que têm ·viajado no S. Francisco e estudado o J o.azeiro e a Barra..
Halfeld em seu relatorio dá a preferencia a esta
Cidade a todos
outros poptos sitos á margem
do soberbo S. Francisco ; Alvares de Ara~jo, em
uma Memoria sobre a. navegação d'este rio, publicada em 1872, tocando pe1· accz"dens na hypothese
prevista por todos ,que procuram estudar este valie
de ser ·ell8 elevado á cathegoria de Província, diz :
« De todas as localidades do S. Francisco é a

os
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« Barra do Rio Grande a que mais progride e se
«engrandece. Ahi ha civilisação, a índole do povo
cc é boa, ha. algum amor ao trabalho, e essa Villa
está collocada na confl.uenóa do 8. Francisco cmn
cc o Grande, levando-me tudo isso a crer que quan« do se tratar de satisfazer uma necessidade, qual
<<seja a ,divisão da Província da Bahia, divisão
cc altamente 'reclamada por interesses de ordens
cc diversas, será forçosamente a Villa da Barra o
{C ponto escolhido para a capitp1 da nova Pro« vincia. >>
. O distincto engenheiro André Rebouças, em um
importantíssimo trabalho que publicou, ha menos
. de um anno, no Jm·nal' elo Commercz'o, sobre a
co;,cessão ele garantz'a elefuros a em,prezas ele utilidade publz"ca, ana.lysanclo as diversas localidades
do Rio de S. Francisco, ·exprime-se do seguinte
modo:
<!. Além disso, J oazeiro teve outrora grande im« portancia, quando Oeiras era capital do Piauhy;
« mas hoj e que essa capital tão acertadamente foi
«·mudada para Therezina, e que o commercio do
cc Rio de S. Francisco com o Piauhy deve ser .
« encaminhado pelo Rio Grande, Rio Preto e Gor«'gueia, comojáfoi demonstradon'este escripto, este
cc entreposto do J oazeiro perdeo a sua importancia
« capital de outrora. O Rio S. Francisco, por

«

\
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« excellencia as 240 legoas de navegação a vapor
«natural, sem obstaculo algum, ficam compre« hendidas entre as cachoeiras de Pirapora, na
<1 Província de Minas, e a do Sobradinho, na Pro« vincia da Bahi;l. Or a o J oazeíro fica fóra d' esta
« dita secção nav cgavel do rio S. Francisco ; fit:a
~abaixo da cachoeira do Sobradinho; obstaculo
« importante á navegação, .cuja remoção o enge« n~6iro Halfeld calcula de 300:000$000 a
« 670:000$000. O ramal da Soled<1de á Casa« Nova, acima do Sobradinho, é uma escapatoria.
« Deve pois a Província da Bahia, que possue a
«parte mais preciosa du Nilo ,brazileiro, deixar
({esse Joazeiro, cuja importancia em breve não
<<poderá ser comparada com a da Villa da Barra,
<< entreposto ela grande linha do ,S. Francisco ao
<< Parnal?.yba; ))
Consideremos .agora a questão por outro lado
-ser o .J oazeiro, e não a :Barra, o ponto terminal
da estrada de ferro ela Bahia.
Se este é, · na verdade, . o:unico argumento, que
á primeira vista pode parecer procedente, perde
inteiramente a sua: força, se attenclermos que,
ainda encarado sob este aspecto, o Joaieiro achase em iguaes circunstancias ás outras localidades
que tem a nova Província.
Na 1Jypothe.'3e ele se construirem as estradas de
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ferro, tanto é ponto terminal de uma o J oazeiro,
como a Boa-Vista e o Urubú, aquelle da de Pernambuco e este da dos Lenç6es ; ficam pois tres
localidades com a mesma razão de preferencia,
não havendo razão alguma para sahir victorioso o
Joazeiro, que, ·como já vimos, segnndo as opiniões
dos engenheiros Bulhões e Rebouças, deve ceder
esta gloria ( ponto terminal de estrada de ferro )
á Santa Anna do Sobradinho.
Já que faliam os em projectos a se realisar em
um futuro mais ou menos proximo, devemos ter
todos em vista, para podermos chegar a uma
conclusão.
À Cidade da Barra do Rio Grande está destinada a ser o ponto mais importante do interior do
Brazil.
É sabido o projecto de .ligar-se a bacia elo S.
Francisco com a do Tocantins ou Àrnazon;:ts e a ·
do Parnahyba.
O engenheiro E. J. de Moraes já escreveo uma
obra r!' este sentido, a qual, se se resente de alguns
defeitos, todavia é de grande merito ; o engenheiro A. Rebouças, geralmente reconhecido como um
dos mais distinctos, tamhem occupa-se d'este projecto, que. é o 'seguinte: procurar-se as nascentes
de um dos confluentes do Rio Grande, e do ultimo
ponto navegavel construir-se um canal, segnndo

-
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uns, ou uma estrada de ferro, na opinião -de outros,
atravessar-t?e a serra que diyide a Província da
Bahia com a de Goyaz até encontrar-se um con- fluente do Tocantins .
. Conforme dizem as pessoas que por ahi tem
viajado, e p~de-se verificar do importante mappa·
do Senador Candido Mendes, de um lado da serra
. existe üm confluente possante, e do lado opposto _
out.ro; · por conseguinte, com muita facilidade,
pode-se levar avante o canal, ou {;L estrada (com o
nos parece mais acertado), que nãp poderá chegar ·
a 30 legoas.
O mesmo succede com a bacia do Parnahyba;
seguindo-se pelo rio Pr_eto, confluente do Grande,
entrando-se pelo Sapào, tributario d'aquelle, vatse até perto da serra que divide. a Bahia do
Piauhy; do outro lado nasce um confluente elo
Parnahyba, sendo a distancia ~inda menor elo que a
ele que já tratamos.
Realisaelo este desz'deratzan, concluídas as estradas ele ferro já principiadas, fica o norte do imperio com uma communicação facílima com o
sul pelo interior, o que trará vantagens incalculaveis, principalmente no caso ele uma guerra, que
se não é para desejar, não se pode negar a possibilidade.
· Do sul, portanto, tcimar-se-ha a estradà ele
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. ferro de Pedro II, ir-se-ha ao rio das V ~lhas,
descer-se-ha no · vaprr até a Cidade dct Barra c
entrar-se-ha pelo rio Grande ; quem quizer procurar a bacia do Tocantins seguirá
pelo confluente
.
que tiver suas nascentes na serra que divide :1
Bahia de Goyaz ; quem pretender a do Parna- ·
hyba subirá pelos rios Preto e Sapão . .
Da Bahia vir-se~ha ao J oazeiro · ou . Urub{, ,
subir-se-ha ou ' descer-se~ha até a Barra ; quem
vier do norte para o sul fará a viagem no sentido
mverso.
\

'

A Cidade da Barra do Rio Grande sei'á pois um
ponto necessario, onde hão de tocar todos que se
.quizerem utilisar d'·estas vias de comniunicação.
Nada mais carece adiantar para mostrar a impor~
tancia que por este fact9 terá esta Cidade, que
ficará o logar !nais frequentado do centro do Imper.io.; por conseguinte, no Gaso de se crear umá
Província n' estas paragens, por todos os mo ti vos
deve ser élle o escolhido para capital.
Não se diga que este argumento é baseado em
uma utopia, não ; além de ser isso talvez mais
realisavel do que outros projectos, que por ahi
andam, se o J oazeiro argumenta com o futuro, a
Barra tambem appella para. elle; demais, enearamos tambem por esta face a questão para mostrar que ou olhemos o presente ou um futuro
lG
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~a1s ou menos remoto., de qualquer maneira,

todas as conveniencias aconselham que se dê yreferencia a este p(\nto.
Não se vislumbre em nossa argumentação má
vontade ao J oazeiro e excessivo interesse pela
Barra ; se bem q.ue confessemos que este existe,
aquella es~á bem longe de· n6s; suff(icariamos·;
creiam-nos, a nossa predílecção, por motivos que
nos .são honrosos, por esta Cidade, se víssemos
que pisavam os em um terreno falso; reconhecemos
que o J oa11eiro é uma localidade a que está destinado um brilhanteJuturo; mas tendo-se apresentado
esta questão no parlamento, não podemos deixar
~}e nGs occupar d'ella e de tornar evidente a supe. rioridade da Barr'a neste ponto e os motivos qne
existem para se lhe dar a preferencia na escolha da
capital,, a sua posi,;ão geographica dá-1h<:: este
clireito, não devemos portanto deixar de patenteal~o, ~em podemos; silencioso, vel-o suifocado. ·
Demais o J oazeiro tem tantos apologistas que
até sac1;ificam suas opiniões emittidas no parlantent.o, consentem na passagem do projecto, eontra o qual se pronunciaram, comtanto que sejà
elle a capital; que muito é que se apresente quem ,
abraçado com a razãüo, leval).te sua fraca voz e escreva mal alinhavadas phrases em prol ela Cidade
da Barra?
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FalTou-se em outra occasião na Virla do Urubú
t~mbei:n para capital ; mas cedo , reconheceo-se
que tal ideia devia ser abandGmada. ' Entr~ esta
Vil1a e a margem do rio existe uma extensa v arzen, que alagá quasi todos os annos, e a põe po.r
estes e outros motivos fóra do combate~
Uma legoa abaixo da foz do Corrente ha um
Jogar alto denominado Sitio do Matto, que tem
sido. apontado como o ·ponto mais apropriado. Infelizmente o seu porto é mau e defronte d' elle
está se formando umét corôa de arêa, já: com algu"'·
ma vegetação, que é possivel, se não certo, que
venha a se transformar em uma ilha, e, sendo muito
proxima da margem, trará o resultado de, na sêcca,.
• ou baixa das agoas, não ficar aquelle sitio na
margerD dó rio, como succedeo com .o arraial de
Porto-Alegre. Além disso a altura do terr'eno não
é igual ; no meio ha uma. baixa por onde nas grande·s cheias tambem entra a agua do rio ..
Concluamos :
O Rio de S. Francisco,. o c03lo gratz'ssimus amnú7
no ·di ~er do Dr. J. V. do Couto, o .1lfedz'termneo e
Nz'lo . b'raziléro,. no de quasi todos, O' El--Dorado

do Brazz'l central, dotado de todos os elmnentus·
· pam o desenvolvímento de uma n'queza e p7·osperz'da de que deixaTá no olvz'do a elo~ valles do Mz'ssisszpz' e Mz'ssouA~i, como se exprime A. Rebouças,.

-
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poilto terminal, anciosamente ambicionado por
ci-nco estradas ele ferro, tal é a sua grande ii:npor-

_b

, tancia, tendo j:i, sem clispeí:Ídio algum (só tratamos '
da pa~te media que tem ele constituir a nova Província), com seus affi·Jentes, 4Çí9 ·legoas de navegaçiio franca, a saber: 240 no proprio S·. Francisco,
de Pirapora a Sobraqinho, 104 no Grande ·e seus
subtributarios, 60 no Paracatú, 35 nci Urucuia e
20 no Corrente, e que, com alguma despeza maiA,
para adiante, chegará a 660 legoas ou 3663 kilonretros, por se lhe accrescentar 125legoas do ~i o· das
Velhas e 76 de Sobradinho :i Varzea Redond~ ; o

Rio de S. Francisco,

com terrenos uberrimos para

lavoura, muito apropriado. para creação de gado
de.toda a qualidade, com rica:-; minas, não pode dei- •
xar de ser já e já elevado á cathegoria de Provincia;
Ideias ha que uma vez apresentadas n~o se pode
recuar, nem mesmo adiar . a sua realisação, sem
inconvenientes e até prejuízos.
· É o que succede com a da creação da Província
do . Rio de S. Franeisco. Os ht1.bitantes d' estas
margens estavam resignados com a sua sorte, mas

co1n o offerecimento do projecto, e a discussão que
d' ahi resultou, despertaram do lethargo em que
jaziam, reconheceram ois seus direitos, prepararamse para receber este melhoramento, e a privação
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d' elle agora será úma dolorosa decepção; de muitos
logares mudaram-se 11âo poucas pessoas para este
valle, alimentando a esperança ~le verem sem de- ·
mora mu:l.ada a face elos negocios, e o adiamento
lhes causará um transtorno incalculavel. Antes
. uão se tratasse disso, e de uma manei~·a tão solen1ne, mencionando-se
até em uma falia
do throno, o
.
'
que fez nascer ·a convicçã.o de que era um negocio
assentado e que em breve seria decidido. A Cama.ra dos Srs. Deputados deo nma prova de que a
medida era de grande alcance, discutindo-a e approvando-a ~m me~os de um mez ; o Senado temse occupado do assumpto constantemente ; o
Governo ou v io as Camaras Municipa es, pedi o informações, dando a entender que não se trata va
apenas por formalidade de um objecto de tanta
transcendencia, e que joga com interesses ti'í.o variados.
Adiar ( não dizemos recuar porque é isso urn
impossi vel ) para um futuro mais on menos proximo é offender os direitos de uma grande populacão merecedora da mesma attencão que os mais
Brazileiros ; será urn eÍTo tal vez de funestos resultados. Até agora havia a resignaç.ão, depois-appa-

.

.

recerá a descrença e o desespero. Uma injustiça
dóe muito, principalmente a quem está certo ele
seo bom direito.

-
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Da parte do' Governo e dos susteDtadmes da-

,.

ideia deve haver ins :stencia, e dos impugnado. res moderação .e ,gene~osidade para cüin uma
população desherdarla dos bei1eficios da civi.lisação, e que apenas pretende ser tratada com
igualdade.
SeJa o anno de 1875 uma data abe11çoada pelos
habitantes d' este valle, decrete-::> e a Pr.ovincia do
Rio de S. -Fn~ncisco 1 sendo a capital a Cidade
da Barra do Rio Grande, como exigem todas as:
'conveniencia::; políticas e sociaes.

Ao depormos a penna resta-nos o pezar de nãO>
termos tratado de um ass umpto '· tão importante, de urna maneira cabal, capaz de convencer
aos impugnadores da ideia da irnprocedencia ele·
seus argumentos. Faltou-nos · habil'itações, mas
sobrou-nos bons des~j0s - sentimos que outros não · nos impuzessem o silencio ( ao qual
nos recolheríamos satisfeito ) tratando . d' esta
questão ele um modo . mais satisfactorio e con-

·•

veniente.
Enthusiasta, de ha muito, pela creação da Província do S. Francisco, tendo posto ao seu serviço
tudo quanto nos era possive~, terminamos a nossa

\

\

-
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missão convencidos de que J•ngnamos por uma
ideia util e necessaria.
Aguardemos pois o resultado de nossos esforços.

/

A NAVEGAÇÃO
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A NAVEGAÇAO

Um dos melhoramento~ mais indispensaveis, e
de que precisamos mais urgentemente, é a nave"'
-gação a vapor do rio S. Francisco e seus pri~ci
paes affluentes.
Nestes artigos pretendemos demonstrar a navegabilidade d' estes rios em todas as ef:lt?ções, a
grande conveniencia de tratar-se quanto antes
da organisação de urna companhia; que tenha por
fim rea}Ísar este desz"de?·f:LtUrn, contando, corno
deve contar, com o auxilio do Governo, que não.
pode negar--se a dar uma importante subvenção ;
e qu e são imaginarios ou pelo menos muito exagerados os obstaculos que se tem levantado para
que esta ícleia ainda s~ja com:id erada uma utopia.

.L82 -

Não se pense que ente~tdemos que só esta nave·
gação trará a prosperidade para este centro. Existem outras emprezas mais· importantes, sobresahindo a sua communicação com o litoral por
estradas de ferro, que facilitem os transportes até
agora tão custosos e incommodos ; mas esse melhoramento é ele .uma tal tran:scendencia,( -joga com
interesses tão variados, e passa por tramites tã.o
complicados e. mysteriosos que não são desvendados a olhos profanos, que não temos a pretenção
de que a nossa fi·aca voz possa inflüir para remover
os .obicE:s, quo até agora tem impedido a sua realisação.
Sobre este assumpto tambem havem os ele mani.feEtar a nossa desautorisada opinião, e levantar ~
nossa voz, que será, talvez, mais nm ech9 <} se
peréler .no complicado labyrintho de no~so mechauismo administrativo.
Com a :uwegação a vapor outro tanto não acontece ; 6 materia de que se pode tratar já com
esperança de conseguir-se algum resultado.
Até agora consa alguma se tem feito, porque
ninguem se anima a flmdar uma empreza, empregar capitaes sem conhecer senTI.o por vagas informações, e estas quasi todas inexacüv;: e contra"
dictorias, o logar onde elles tem de ser gastos, e
a veriocahilidade da idcia.

-
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A1gumas explorações se tem feito, mas sem resultado, porque, findas ellas, ou o Governo arrepende-se de ter cuidado de tal assumpto, ou reconhece. a existencia de obstaculos, que lhe parecem
iusuperaveis, ou, o que é mais crivei, recua diante
ele alguma despeza, que seja preciso fazer-se, na
persuasão de que não vale a pena tratar dos melhoramentos de uma região quasi desconhecida.
Alguns administradores tem apparecido que se
compenetraram da conveniencia de fazer sulcar o
vapor nas aguas d' este rio, deram os primeiros
passos, Jilas i_UC em razão da pouca estabilidade
de nossas administrações e dos vaivens da política,
e seus despeitos, nào produziram o . resultado esperado.
Entre estes sobresahem os Conselheiros Dantas
e Saldanha Marinho, qu e tentaram realisar aquillo
que para os espíritos 1.1canhados e tímidos parecia
u:n impossível.
Outros cidadãos em rnenor escala se tem occupado d'esta materia, como no correr cl'~stes artigos
havemos de mencionar.
Não nos remontaremos a epocha muito atrazadas ; para o fim que temos em vista não carecemos senão do que se t em passado em nossos dias.
A verdade tem muita força, e escuclc-tdos por ella
muito poclel'emos conseg mr.
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NÓ fim go s-eculo passado era o rio S. Francisco
navegado apenas por ca)'toas e aJoufos, especie de
embarcação feita com duas ou tres canAas emparelhadas, e amarradas uma a outra, C\illl que se
consegue o duplo fim de conduzir mais carga e
haver mais segmariça.
Depois vieram as barcas, que são construídas
tendo-se antes em vista a arqueaç.ào, ou capacidudepara condncção de cargas, do que a rapide;.~
da hevegação ; o seu formato é, com alguma differença, o de uma alvarenga, tendo n~ pôpa ou ré
uma . tolcla de madeira até certa altura e. coberta
de .palha.
A primeira barca que houve no rio S. Francisco
pertenceo a João Mauricio da Costa e a seu irmão
José ele Mattos, de Sento Sé, e chamava-se Santa
J.lfa1·z·a I; depois appareceu outra .de nome Claro
Dia, propriecl~de de Antonio de Souza, e Mendonça da Cunha; a terceira, chamada ·B. J~sé, pertenceo a José Lopes, da Ützenda J equitaia, de
Sento Sé.
Já noprincipio d'er::te seculo appareceram Conceição de 1lia.n·a, de D. Anna Mich~ella, do Termo
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Je Pilão An::ado ; Santa Ba1·b.w·a, de José Mariani, da Barra do Rio Grande; Santo Antonz'o de
Valença, de D. Anna do Patrocinio, do Barro
Alto, as quaes foram t;Oustruidas por Francisco
Longuinhos ; Bamb nhy, de Estevam Pereira, de
Chique-Chique ; Lampaclosa, de Manuel Aniceto
da Passagem; Fnmaça, dos Guerreiros de Pilão
Arcado ; . ll!fnssungú, d0 portuguez Luiz Antonio,
que era amaior, e muitas outras, podendo-se calcular em mais . de cluzeqtos o numero elas que
actualmente navevain n'esté rio e seus affluentes.
Na construcção elas barcas não se guardam RS
devidas proporções ; são muito largas em relaçãO
ao seu comprimento e têm grande clifficnldade em
romper a correnteza elas agoas,- em razão de não
se attender, · como já dissemos, á presteza da 1lavegação, -porem sim á arqueação.
A rotina, como em tudo o mais, · domina de urna
maneira tal, que as barcas se constroem hoje, com
insignificantissirnas rnodificaçõss, com~ se construii·am as primeiras.
Não usam do vmJto como motor ; as ba?-c>,as,
a;fouJos .e canoas são conduzidos a remos, quando
descem; e a varas na subida.
Nada pode haver mais penoso do que o serviço
ele varr;:fa1·; incommoda até as pessoas que 'não
estão açostumacl~s, ver um homem con1 um~ vara
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comprida ( 6 metros, umas pelas. outras ) com nm
ferrão ein uma das extremidades_, firmai-o no leito

clü rio, ou no tronco ou galho ele alguma arvore,
e encostm: no peito. a outra extremidade, e assim
empurrar contra a correnteza a em barcação 1 . andando por cima ele umas taboas, a que chamam

coxzas. ·
No logar onde trabalha a pontá das varas formam-se tumor'es, que ás vezes é precis9 rasgar; e
afinal cria-se um callo, que o torna quasi inserísiv~l. Parece que seria realisavei trazerem suspenso
ao pescoço, e convenienteniente adaptado, 11111

chumaço de couro oq outra qualquer éousa, ~nele
. encostassem a ponta da vara, que assini não molestaria, tanto ; mas t~m se julgado isso impG~si
vel, ou, o q~e é n~ai:::l provavel, ainda ninguem se
lembrou de fazer a experionci_a. Os vareiros tra..:
, ?alham , quasi nús, apenas com um s~iote Inuito
curto.
'

'

Uma bar:ca, além do mestre ou piloto, precisa de
·uarez1·os, ou barquez1·os, cujo numero varia ele tres

a oito, conforme o seo tamanh0. Quando sobem,
procáram sempre as margens oú corôas, para que
as varas tomem pé, ou possam firmar-se ein alguma
arvore ou no's baÚàucos ; na: descid3:) ~ tr~balho

é mais suave, a remos de voga, ou de toa., sendo
lm~adas unicameute pela c01'renteza: dae agc.as.
I

.,

-
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Ha nas barcas um instrum ento de folha de
fiandres, q uc é considerado in dispensa vel, e que
chámam busio, o qual serve para annunc.;iar à chegada e sahida ; quando estão nos portos, para
chamar os 'Va?'ez1·os ausentes, e quando se encout_ram no rio para se comprimentarem. A ba·rca
não comprirnent a ajoujo, nem este áquella. Qu<bndo chega em algum porto, as que estão são obn·-

gadas a responder, sendo multada pela tripolação
da que chega a da que não correspondeo. Durante
a viagem, quando avistam ·alguma villa ou povoado importante, aquellas das pessôas que vêm na

bana, seja varei1·o, pz'loto, passageiro . ou dono,
qne prim eiro dá a noticia, é tambem multado.
Não usam absolutamente de velas, porque não
sàbem manejai-as, mas qu<~ndo n'isso se lhes
taBa, defendem-se, dizendo que a irregularidade
(]os ventos to rna este meio improficno.
No J oazeiro, porem, umas embarcações, denomi nadas paquetes,
que atravessam diariamente
d'ah i para a Vi lla de Petroliua, na Provincià de

c

Pernambuco, que fica fronteira, já usam de velac.
A irregularidade dos ventos não é argumento
p ro cedente~

porque, como ~e sabe, no~ g randes
rios a direeção dos ventos é sempre. no sentido
inverso da correnteza das àgoas ou da foz para a
11ascente · se em a.lgurna volta do rio, ou por ou1s
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.. tra qualquer circumstancia, o vento não ficar á
pôpa e sim do lado ou á bolina, impelle talvez
melhor a enibarcação, e se em alguma occasião
falta1: ao todo, então, se n?l.o puder se esperar,
viaje-se á vara. Vü~anclo-se á vela, não só caminha-se mais, como poupa-se a tripolação.
Nas clieias do rio, não tomando pé as varas, a
viagem é a mais demorada possível, porque vão
se agarrando pelos ramos das arvores, sitas á
margem, por.meio de uma vara com .um ferro curvo na· ponta, a que chamam gongo, e assim ·vão
se arrastando, e caminhando uma e duas legoas
por dia, quando não tomam toa.
Em algumas voltas dos rios existem grandes
correntezas, a que dão o nome de ponta d' agoa ;
ao passar por ahi, succede as vezes a corrente~a
impellir a ba1·ca para o meio do rio, onde não podem as varas alcançar o leit~, e não tendo onde se
apoiarem toma a ba1·ca a direcção das agoas e desce muito até que pelas diligencias da tripolação
consegue-se encostal-a a alguma das margens e
h1ze-la parar; chama-se isso tomm· uma toa, e n?í.o
é raro irem parar) e até dormir, mais abaixo de
logar donde sahiram , ou onde estiveram na noite
anterior.
. Al6m dos gongos, lta ontras varas com um ferro
na ponta, · do f~itio de forquilha ou pé de cabr-a,

-
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para firmar- se nos ramos mai s finos claf,(al'vo;·cs ,·
que não podem facilmcnte· ser :firmados pelas de
ferrão; ·mas
varei?'os tão praticas que servemse só d'estas e difficilmente perdem o golp_e que
atiram a um ram osinho !

ha

' Os . uegociantes rla earreira do Rio costumam
tambem marcar as distancias por travessias, qnc
~

um a distancia de 30 legoas aproximadameute,
mas que quasi sempre .tem menos.
De Pirapora á Varzea Redonda contam 12 travessias, a primeira de Pirapora á Villa de S. Romão (29 legoas), a s0guncb d'ahi á Oidacle da.
J anuaria ou Porto Salgado (26 ); a terceira á
V illa de Oarunhanha ( 32 ), a quarta · ao arraial
do Senl1or Bom J es us da· T..~apa (24), a quinta ao
anaial do Bom Jardim ( 24 ), a sexta á Cidade da
Barra do Rio Grande (20 ), a setirn a ao ::trraial,
nntiga Vil la, de Pilão Arcado ( 30 ), a oitava á
Villa de Sento Sé ( 32 ), a non a {I Vílla do ,T oazeiro (22) , ·a decirna á Villa ela Bôa Vista (25), a
undecima ao povoado do Abaré (28), e a duodet.:ima á- Varzea Redonda ( 26); total 327 lego as.
O numero c1' estas legÓas é tirado de um mappa
que acompanhou a informação da C amara Municipal d'esta Cidade da Barra, quando ouvida
acerca da conveniencia da creação da IÍova Província. el o Rio S. Francisco. A distan cia das di ver-

-
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sas localidades outro si pode rüh) ser rigorosamente
exacta, cremos mesrno.que o não é, mas aproxima- ·.
se o mais . possível tla verdade, tánto que a sua
sornrna total dá, corno ficou dito, 327 legoas, ao
passo que o engeiheiro Halteld, que- as medio uma
por urna, dá 315; é tão pequ'ena a diffP.rença em
uma 1tão grande extensão q ne poc}eria passar sem
reparo. Onde se nota a maior diflerença é da Boa
'Vista par~· baixo, em razão de ser pouco frequentada est·a parte do rio, e por conseguinte
!:taver rn~is difficuldade ém se obter in~'ormações
exactas. Se o .Governo tivesse mandado, co~10· era

ele esperar; um, exemplar do mappa feito pelo dito
engenheiro, a cada , Oar~ara dos municípios sitos
á margem d'este rio, e a quem elle mais interessava, .de certo a desta Cidade poch-:lria apresentar
um trabalho perfeito.
As barcas carregam termo}nedio 1.000 arrobas,
oü aproximadamente 15.000 kilogrammas; na
, 'subida a principal carga é sal e fazendas, na descida, _cafe, milho, arroz, farinha, assucar 1 raspadui-as, doces, couros, etc., tendo os primeiros logarE<~
o cate e :ta, raspadura.
Qnamlo sobem, vão passando de povoado em
po voado, e até de [tzenda ~m fazenda, supprindo-se do qu e ·precisam e vendencJo grande parte
a credito, fazendo n,a . volto, as cobranças, o que

-
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toma as viagens muito demoradas o dispendi0sas,
porque durante este tempo tem-se de sustentar os

'L'areiros, que vingam-se da aspereza do serviço
comendo por duas ou tres pessoas . . De manhã,
antes da sahida, almoçam feijão com carn~ elo sol
·ou secca, ,e toucinho, que cosinham durante a
noite; ao meio dia fa cuba, isto é, agoa, farinha e
raspadura, a que ajuntam as vezes saêta, ou mas~a
do fructo da palmeira chamàda burity; á noite
carne cosida, com pirão ou arroz, tndo ern grande
qn antidade.

·um

varez'ro com e de ordinario mais de uma
libra ou 500 gramrnas de raspadura por dia, e se
deixassem isso a seu arbítrio chegaria a muito
mais, pois dizem elles que sem comerem raspadura não tem forças para o serviço·.
Pelo que viemos de expender resumidamente
J:iC vê

quã.o imperfeita é a actual navt.gação, e a
necessidade que ha de uma mudança completa,
que só poderá trazer o vapor.

III
O rio de S. Francisco nasce na serra da Canastra Província de Minas Gerae!', a 20° 44' de lat.
'
.
.
S. e 30° .20' ele long. a Oeste da Cidade do Rio
de Janeiro. ·

.
.
'
longo cm so. pode ser dividido em trcs
p1rtes ou grandes regiües : alta, media, e baixa.
A primeira da nascente á P irapora, a segunda.
c~'ahi á Varzea.Redonda, e a terceira de Piranhas
ao Oceano; de Vai·zea Redonda a Pirahhas é um a
extensa cordilheira de cachoeiras inteiramen te
fora de questão, qnando se trata de navegação.
A primeira foi explorada pelo distincto as tronomo
'Emin. Liais; a s0gunda pelos engenheii·os Halfelcl,
Krauss e Burton; da Villa de Guaycuhy, Província
de Minas Gentes, até a Boa Vista, •Província .de
Pernambuco, já foi perc.orrido em priucipios de
187~ pelo vapor Sa?danha J.lf.aTinho, commandado
pelo 1o tenente F. M. Alvare.s do. Araujo, que v e~ o
ela Cidade do Sabará; da Cidade ele Januaria ou
Porto Salgado até a Villa elo Oapim Grosso em
Dezembro do 1872 pelo vapor Pnsidente Dantas,
sob o commanclo do P tenente Emilio Alvim.
Do Sabará tambem já desc,eram em um ajoujo
ele tres canôas Mr. Emm. Liais até esta Cidade
. da Barra, e o Dr. A. Sy.rnphronio de Abreu em
uma grande barca denominada Guatúnos/no até
o J oazeiro.
Mr. Liais organisou um mappa do Alto S.
Francisco, accompanhado ele um relat orio, que
foi publicado em francez , e do qual poucos tem
noticia; nós mesmos o vimos, bem como o m app::~,
.

.

o .seu

-
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em 18'70, muito ligeirawente1 quando tivemos o
prazer de ter por nosso hot;pede aquelle Lia,is.
Ha pouco mais de 20 annos, ·o engenheiro aliemão H. G. Fernando Haltelcl foi comm issionado
pelo Governo geral para explorar o rio de S.
Francisco, de Pirapora ao O ce~no, afim de conhecer se. elle era ou não navegavel, qual a parte ern
que a navegação era franca, que obstaculos haviam, se estes podiam ser removidos, e a despeza
para isso indispensavel.
Este engenheiro desempenhou a sua connnis:::fio,.
a nosso ver, . da maneira mais cabal, que ern po:-:sivel, attentas as circumstancias; organiso u 11rlJ
minucioso mappa, apontando todoc os obstaculos
ainda os menos salientes, e que nem tal nonw
mereciam, mart;anclo todas as legoas, apontando
a direcção do canal, mencionando todos os povoados, até os menos importantes, descrevendo todas
as ilhas e suas dimensões.
A este mappa acompanhou um minucioso relatorio, no qual expunha tudo quanto era necessario para ser o mesmo perfeitamente cornprehendiclo. É o trabalho mais perfeito que temos desta,
parte elo S. Francisco ; se não é rigorosamente
exe1.cto em alguns pontos, approxima-se
pussiYel da verdade.

o mai

Hoje a parte relati\ra ao canal está quasi inutili -

,

~ada,

porque com as enchentes todos os annos elle
muda em muitos Jogares, succedendo apparecer
uma c~H·ôa e <.:lep~is uma ilha onde era o cana\
mudar-se este para onde ªntes tinha uma ilha,
que pouco a pouco desappareceu.
.
· Este inconvenii:mte, porem, é pouco sensível,
. porque os pilotos ou pr?-cticoR conhecem.perfeitamente o canal pela correnteza e até pela côr das
agoas.
O mappa e relatorio f()l'<,l m impressos por conta
/

do Governo; parecia que nm exemplar d~via ser
remettido ao ' menos a cada turla das Camants
Municipaes dos Termos sitos á margem do rio; a
uinguem ma1s do que a ellas deviam interessar e
prestar aJguma utilidade; nem 11m a s6 porem teve
a fe.1 ieidade de rece·bel -os; consta que se expediram ordens pnra este filn, mas ficara1u no papel,
foram para íngle;;:. ver·, corno vulgannellte se diz: .
Solo temos conlwcimeuto c1os rebtoriot~ de
Krauss, Burton e Alvares de Araujo senáo por
termol-os visto citados em algumas publicações.
O do tenenté Alvim uada tem de ap~·oveitavel; o
6 seu u1:1Íco fim era fa·zer a viagem no menor nnmero ;de dias possi vel, porque a tinha coatractaclo ele empreitada, e alÓm das h0ras em que entrou
<~ s·1.1.hiu nos portos anelou copia:ndn a Gsmo de tra-
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balhos alheios, alguns já: inex&.ctos, por causa do
tempo decorrido.
Antes de analysar o resultado deste$ trabalhos,
façamos uri1a ligeira descripção, cingindo-nos mais
particularmente á segunda ·regiã.o, de Pirarora Ít
Varzea Redonda, que é o .objecto (estê nosso im-

.

.

perfeito trabalho.
O rio de S. Francisco, de sua nascente até Pirapora, segue o rumo de Nordeste, d'ahi á Boa
Vista o de Norte e No r deste, e desta Villa ao
Oceano o de Leste.
Os seus principaes tributarias são: o Paraopeba,
que entra 42 legoas ácima de Pirapora, o rio das
V elhas, que eles em boca cinco l8goas abaixo d' este
ponto, o Paracatú, Urucuia, Ac~ry, Pardo, Uapiva. ra, Verde Grande, Carunhanha, das Rãs, Corrente,
Santo Onofré, Paramirim, Grande, Icatú, Verde
Pequeno, Salitre, e outros insignificantes. Existem
alguns st; b-tributarios, que por sua importancia
não podem ser esquecidos: o Preto, o Branco, das
Ondas, de Janeiro, das Femeas, do rio Grande; o
Formoso c Arrojado, do Corrente.
De Pirapora á V arzea Redonda banha as Villas
ele ~uaycuby, S. Rornão, Pedras dos Angicos, a
Cidade de J anuaria ou Porto Salgado e os arraiaes
da Manga e Jacaré, pertenceu tes á Província de
~1inas Gera0s ; as Villas de Carunhanha, Urnbú,
13
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Cidade da Barra do Rio Grande, Villas .de ChiqueChique, Rem'anso, Sento Sé, J oazeiro e Capim
.
'
Grosso, os arraiaes do Bom Jesus da .Lapa, Sitio
do Matto, Boni Jardim, Morro do Pará, Sambaiha;,
Canudos, Porto Alegre, Mucambo, Boa Vista das
Este,iras, Pilão Arcado, Aldeia, Casa No v a, ·Santa
Anna, Pamhú; Abaré -e Rodella pertencentes á
Bahia ; as Villas de Petrolina, . Boa Vista e Ca. brobó; e arraial de V arzea Redonda, de Per;nambuco.
Da nascente até a foz do Paraopeba é de todo
innavegavel ; d'ahi até Pirapora já é nave$avel
por canôas, se bem que não sem' risco, por causa:
das cachoeiras ; Mr. 'Liais, porem, calculou. que
com um dispendio de 8. 700:000$000 estas 42 legoas podem se tornar navegaveis até para vapores.
De Pirapora até Sant' Anna do Sobradir1ho, 240
legoas, a navegação não encontra obstaculo algum ; é franca no rigor da palavra. O engenheiro
Halfeld avalia na diminuta somma dé 20:000$000
a despeza que se poderá fazer, querendo, para tornar inteiramente limpo o leito do rio, n'esta grande
extep.são, com a remoção de alguma pedra ou páu,
que só serve de embaraço, e este mesmo de pequena monta, ás barcas, que na subida têm necessidade de viajar mUito encostadas ás màrgens.
Durante a secca ou baixa cla.s .. agoas, de M1:tio a
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Otitnbro. a cachoeira do Sobradinho oiferecé nm
obstaculo á liv're navegação : na cheia, po1·em, a
I

.

d?:fficuldade consz.ste somente em vencer a co1·1·entezr:t das agoas, no acertado dizer de Biuton;
mesmo na secca não é um empecilho, que estorve,
ou interrompa a navegação ; causa apenas alguma .
demora por ser preciso procurar-se um piloto pratico, e descer e subir a barca por nwio de cordas
ou espias; o engenheiro Halfeld no rigor da secca
desceo e subio na sua ~trand e barca Frúzceza do

.

u

R'io.
Para remoçfto d' este obstaculo, fez este engenheiro tres orçamentos, importando o primeiro em
390:000$ 000, para desobstrucgão dos empecilhos
do canal, o segundo em 420:000$000 e o terceiro
em 670:000$000 para ·canalisação e eclusas.
De Sobradinho á Boa Vista 'continúa franca a. .
navegação. Halfeld, porem , que, como explorador,
devia tratar de todas as hypotheses, cd.lcula em
63:550$000 a clespeza para fiéar inteiramente limpo o leito de rio; o engenheiro Kranss ache sufficiente a de _29 :500$000; todavia os practicos, sem
excepção, dão esta parte como inteiramente livre.
Da Boa Vista á O~choeira do V áu, 30 lego as,
Halt8ld encontrou tantos embaraços que não se
animou a calcular a despeza necessaria para sua
romoçã.o; porem Krauss affirma gne com o clispen~

.

dio ele 1.425:000$000 se vencerão todos os obstac ulos, ficando a navegação livre para em barcàções que demandem tres palmos d' agua.
. Da Cachoeira do Váu á V arzea Redonda não

I

•

ha emharaç.o algum ; a navegação é franca, podendo-se, no dizer dos pilotos; amarrar na pôpa
um feixe de ramas e viajar de toa, tranquillo, por
que não ha obice algum.
·De Varzea Redonda, ou àntes J atobá, 2 legoas
abaixo, a Piranhas, não ha melhoramento possível
no le<ito do rio ,que o torne navegavel.
De Piranhas á f6z no Oceano, 42 legoas, a
navegação é franca, tendo sido percorrida por
vapores na viagem imperial de '1860, e pelos ela
Companhia Bahiana, desde 3 de Àgosto de 1867.

IV
Além do rio de S. Francisco, alguns seus affiuentes offerecem tambem navegação, _sem obs'taculo algum.
O rio das Velhas na enchente é navegavel, sem
embaraços, 125 legoas, da cidade de ~abará á sua
foz no Guaycuhy; mas para admittir vapores em
todas as estações exige t.u;na despeza de <C:erca dB
2.500:000$000, segundo o calculo de JYir. Liaís, /

-

]40-

que verbalmente ernittiu-n1>s a opinião ele que se,

á par dos. trabalhos da desobstrucção do leito do
rio, houver o da extracção do ouro,- que ha em
grande abundancia, a receita desta exceaerá ou
pelo menos igualará a despeza d'aquella. A realisação clet>te pensamento não é uma utopia; ambos
os trab:tlhos podem ser_ feitos simultaneàmente,
sob a mesma direcção, podendo até o pessoal de ·um auxiliar o do outro, qt-ianclo a sua difficnlrlade
o ex1g1r.
Pelo rio ·das Velhas , além de outros, desceram
de Sabará em um grande ajoujo de ~res canôas o
referido Mr. Liais, o tenente Araujo

110

vapor

Saldanha Man·nho, ~ o Dr. Symphronio em qrna
grande barua construída n'aquella Gidade, muito
differente, porei11, das que actualmente navegam
por aqm.
O Dr. Symphronio não é um destes homens
que olham para o passado, extasiam-se no presente, e com isso se contentam; segue a opinião
d'aquelles que procuram tambem descortinar o
füturo e preparar-se para elle. Dotado de grande
força de ,vontade, não se é1edica unicamente aos
trabalhos de sua profissão de medico, na qual se
distingue como insigne cliníco e operador, é amigo
do progresso e não se limita a apregoai-o de seu

gabin ete, procura mostrar prati camente

~1

veraci-

dade rias ideias qu e defende.
Sustentando a navegabi1idade do rio das Velhas,
em tod'as as estações, com mais ou menos traba- ,
lho, mas sempre realisave1, encontrando o que
sempre costuma apparecer- incredulos, que de
tudo duvidam e qne por tímidos s<1> se n·ern· para
esmorecer, tendo de mnilar-se com sua família
para a Côrte ou Juiz de F óra, em vez de seguir
por terra, o que lhe era muito mais facil e commodo, construiu na Cidade de Sabará a sua barca e
nella desceu coin senhora, filhas e filho s_, sem lamentar desat>tre algum. Depois de demorar-se algum tempo em S. Romão, pr?seguio a sua viagem
até o J oazeiro, cl' onde seguiu por terra até a Bahia.
Na hypothese muito presumi vel ele encontrar
organisada a companhia ele V~'tpores, construiu a
sua barca ele modo a prestar-se a 1:eceber machina.
Con?ÜHlOS que dispende11 13 :000$000 em Sabará, mas 5 :000$000 em S . Romão, porque fizeram a gmça de mettel-a á pique duas v.;zes, e
apenas no J oazeiro lh'a compraram por 1:500$ !
O rio Paracatú é navegavel em · todas. as estações até o porto do · Burity, 60 legoas acima
Lle sua foz , e 10 ele distancia da Cidade de seu
nome; na sêcca é preciso algum cuidado por causa '

que

elas pedras e cachocirns, qn c todavin

TJã,o

impecle!'n
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a navegação, porque todas ellas tem um canal, que
dá passagem, havendo só o inconveniente da forte
<.;orrenteza. Não nos consta se já foi orçada a clespeza para a remoção destes obices.
O rio Urucuia é em todo o tempo francamente
navegavel, 35 legoas, até 10 acima do arraia) deste
nome.
O · rio Corrente é navegavel, em qualquer
tempo, 20 legoas, até o porto de Santa Maria.
O rio Grande offerece urna navegação, sem o
menor obstaculo, em todas as estações, até o porto
das Barreiras, 52 legoas acima de sua foz, e 18 c1a
Villa de Campo Largo. Na maior vas ante, o logar
mais razo tem 16 palmos de . profundidade, e até
aquelle ponto não tem 1a mais simples cachoeira
ou se quer corredeira. O rio Preto, seu confluente,
e que se lhe une no Boqueirão, 16 legoas acima da
Cidade da Barra do Rio Grande, é navegavel em
·todo o tempo, até o poüo do Jacaré, 44 lego as
acima de sua foz, 28 da Villa de Santa Ritta do
-Rio Preto e 12 do Arrai~l da Formosa. O rio
Branc·o, tambem tribu tario do Grande, é perfeitamente 'navegavel, 8 legoas até o porto das
Pedras.
Note-se que a navegação de que tratamos é a
elas barcas, que demandam, quando carregadas,
até õ palmos cl'a.goa; em canoas a navegação es-
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tende-se muito mais,· podendo ir até logares ãinda
desconhecidos.
Norio Pmto ha um notavel affiuente, o Sapão,
·. muito profundo, que tem mruior volume cl'agoa do
que ·.aqueHe, d' ahi para cima; é pouco conheeiclo,
mas tudo ind·ica . que offerece long·a 'navegaçi'Lo
até pe rto da serra que divide a Província da Bahia da de Pianhy.
Do- qlie viemós de expender, tiram-se as se~
guintes 0onciusões: que o rio S. Francisco tem
actualmen.te 240 legoas de navegação franca, sem
o menor obstaculo, e~ todas as estaçõ<:;.s, de Pirapora a Sant'Anna do Sobradinho; juntando-se 60
elo Paracatú, 35 de .U rucuia, 20 · do Corrente e
104: do Grande e seus affiuentes Preto e Branco,
aGharemos o resultado de . 4.5'9 legoas, quê se
podern navegar já, sem o menor chspendio, em
. barcas a vapor~ que clen1andem até 3 pés d'agoa.
N ct cheia, isto ú, durante metade do anho, a navegaç.ão es~tende~se r:;e1ú embaraços até Boa Vista,
30 legoas a0·a-ixo do Sobra~linho, e até a Cidade
d.e Sabará, .pelo rio das Velhas, mais 125 legoas.
Com o dispendio de menos de 3.000 :OQ0$000, ·
ou sem elle, se se realizar o plano ·de Mr. Liais,
de que tratamos, fic.am estas 155 leg(i)as tambem
ele Jíla·vegação livre, em t0do o tempo, subindo a
somma total a 614. Desobstnüda:;; as 3b hwoas
i:)
1
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da Boa Vista á Cachoeira do Váu, com o que, segundo o calculo de Krauss, se gastarão 1.425:000$,
ficam livres mais 46 legoas, que, reunidas ás 614,
chegam a 660, e, se se levar avante mais para
diante o melhoramento do alto S. Francisco,
até a foz do Paraopeba, teremos 702 legoas.
Quem tem conhecimento. do que acabamos de
mcstrar e pergunta porque razão ainda a navegação
é tão defeituosa, como expuzemos no segundo
destes artigos, e não obtem outra resposta senão
que para melhorar o actual estado de cousas s6
era preciso que a mão poderosa do Governo interviesse, mas que isso não se dá porque os nossos estadistas nenhum apreço dão a este immenso valle,
sente t;Onfranger-se-lhe o coração diante de tão
condemnavel abandono e de tanta desigualdade,
com que são tratados os habitantes deste centro.
Poderão os nossos homens de Estado allegar
' Não; porque ahi estão os trabalhos a
ignorancia?
que nos te mos referido, aos quaes agora apenas
accrescentamos algumas informações a respeito
dos affiuentes do grande rio de S. Francisco, e que
não tem sido estudados até o presente.
É certo que a mania de escrever de oitiva,
<lanclo-se como certo aquillo . que se presume, tem
dado logar ·a descripções inexactas e contradicto'
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rias, que só servem para conf~_ndi'F, po~·qué, não se
póde saber qual é a verdadeira.
-A este i'espeito lembraA1QS ter' Edo , uma ubra
de E. J .. de Moraes, ·engenheiro-geographo, na
qual se propõe elle a niestrar a convenieucia ·de ·
se ligar por meio de canae::; as tres gran~es bac~as .
do Amazonas, do S. Francisco e do ·Prata. Apezar
de _qeograpko, são inexactas quasi todas as suas
informaç_ões~ Entre outras; diz que o úo Preto .
entra no Grande" 45 légoas acima da foz , deste;
ql1e. aquelle rio, de Santa Ritta em diante, toma a
direcção de - ~orte, quando continua~ com a de
Oeste; que a lagôa de Parnaguá tem cinco legoas
de f3XteRsão, e aliás não passa de düas; que o rio
Gra~de , só era -naveg~vel ;;tté as proximidades 'da
"Villa 'de Campo La1~go, ao passo que ainda excede _ •;

-18 legoas; e outros muitos defeitos.

o· relatorio

do qistincto commandante do Saldanha JJ!an'nlw devia ser muito interessaute. Nem
um só exemplar delle foi remetido para ·aqui, de
sorte que não podemos apreciai-o; mas em um
trecho que vimos . publiçadp descobi'imos alguns
enganos, entre os qu,aes que a Villa de ChiqueChique dista da Bahia mais 10 legoas do -que a
Cidade da Barra, qua~1do é exactamente o contra...
rio; que uma carta desta Cidade para aquellaVilla
gasta 36 dias, não passando aliás de 24 horas,·

];) .) -

etc. Se ao menos a;:; Camaras tivessem em seus
archivos estes t rabalhos, póde ser que algumas se
lembrassem, como conhecedoras das localidades,
de apontar as lacunas, e assim tornar perfeitos
estes trabalhos.

v
Concluídos os trabalhos do engenheiro Halfeld,
que não podiam ter: outro fim senão verificar se o '
rio podia ser navegado , por vapores, esperon.~se
que em breve este melhoramento apparecesse.
O resultado da exploração não podia ser mais
• fav~·a vel; mas na forma do costume, ficou tudo
no papel, dispendeu-se · mais de 200:000$000 em
esbdos, e nisso ficamos, e parece que ficaremos,
porque é esse o nosso fraco; se não, lembremo-nos ·
do que tem succedido com as estradas de ferro ela
Bahia e Pernambuco.
:Mais de 10 annos tinham decorrido, quando
veio presidir a Bahia o distincto Conselheiro
lYianuel Pinto de Souza Dantas, um de nossos
estadistas que alguma attenção tem prestado a6s
negocios deste ceutro, e que mais serviços lhe tem
prestado.
Ape7-ar elo estarlo anormal elo raiz por cam;a

•
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da guerra do Paraguay, que absorvia todos os cui- ·
dados, não se limitou a ·remetter contingentes, e
1wmear e demittir empregados ; lanço~1 as suas
· ~istas para o rio de S. Francisco e resolveo fàzer
sulcar as suas aguas pela quilha do vapor.
Utopista~ gastador dos dinheiros da Província
ein serviços inuteis, foi o menos que delle disseram.
Conduzir Úm vapor por terra, aos pedaços, para
arma~-o no· S. Francisco! que disparate, dizia um;
em breve teremos espalhados · pelas estradas as
peças do vapor, dizia outro; e para que serve o
o vapor se lá chegar? Para navegar em um rio
deshabitado, e andar de _cima para baixo, vazio,
servii1do só para aÜmentar a curiosidade dos sertanejos r,
:Nada disso, porem, o demoveo, nem devia demover, porque esta é a sorte dos que tem vistas largas.,
não se contentam em marchar por caminhos já
conhecidos e trilhados, nem se atemorisam diante
de qualquer ideia nova.
- Fez-se, é· verdade, mais despeza~ do qt1e se pre. cisava, porque era a primeira vez que se tratava, de
uni serviço d'aquella ordem, e tinha-se de pagar as
custas ae uma experiencia; mas co:nseguio-se o
resultado. desejado, porque as peças chegaram a
. J oazeiro; ·onde foi armado o vapor. Se mais cedo
'•
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não chegarai?J., se algumas despezas ficaram perdidas, foi devido á mudança política, ás prevenções e
despeitos, que sempre são máus conselheiros.
Na Província de Minas Geraes: porem, não suecedeu. assim. O Conselheiro Saldanha Marinho
teve a ideia de mandar um vapor para as margens
de um confluente do rio de S. Francisco depois do
Conselheiro Dantas, e o vapor daquella Província
sulcou as aguas deste. rio 22 mezes antes !
Se havia alguma duvida d.e que o S. Francisco
prestava-se á navegação por vapores, deviam ficar
ellas dissipadas. Verdade é, que não se fez o que .
devia fazer; a viagem (pelo menos do P1·esz'dente

Dantas) devia ter sido fei.ta no rigor da secca, em
Agosto, ou Setembro, porque só assim se podia vir
ao perfeito conhecimento de que o rio prestava-se,
como de certo se presta, á navegação em todo o
tempo; mas, ao envez, fez-se em Dezembro, com
o rio cheio, e o Sr .. Alvim, que tinha necessidade
de fazer a viagem no menor espaço de tempo possível, porque assim era maior o seu lucro, teve a
coragem de dizer que apressou a viagem, porque o
rio tinha começado a vazar !
No rio de S. Francisco existem bancos e cor8as,
mas· ha sempre um canal mais profundo, _que, como
j ~ dissemos, é conhecido pelos praticos; viaJe-se

.,
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sempre co 11 elles 1 que o vapor IÍ.ão encalhará, com o
aconteceo na cheiá com o P1·es~·dente Dantãs, porque o s-eu commandante o que queria era pressa, e
por isso só demorava nos legares deshabitados, isto

é, onde tinha fartl1ra de lenha de _s;ra•;a! Nos povoados, em que se dignou tocar, as vezes nem via' o
sol, não saltava, nem procurava. .obtc~r informações
senão dos legares onde havia lenha

d<~

jurema.

Não são precisas barcas de e~cavação, como ouvimos ao engenheiro Brito, uão só porque o rio tem
profundidade bàstante, como porque seria trabalho
pE>rdido, pois o rio ·entulharia com as areias que
.
.
conduz o que se fizesse. no dia ou pelo ménos no
anno anterior,.

Se elle ·cava um canal onde era uma ilha, cria
uma ilha onde era o canal, aprofunda um rego e
separa da terra firme um pedaço que fica transfórmado em ilha, aproxima de urna das margens a
que estava encostada a outra.; une algumas Aterra
tirme, o que não faria com as escavações?
Outra ideia absu~da já vimos apregoada por um
cidadão pratiéo e que não era de esper~r que a
acloptasse tão facilmente: o -estacamento das margens para impedir a quebra dos barraneos, apregoado pelo Sr. Cruz Machado em seu relator.io á
bl éa Provin eial.

Assem

lMJ -

Em primeiro logar a despeza seria incalcul avel além de improficua; depois, a grande differen"'
ça do ni vel das aguas fiu:ia com que na sê?ca
ficassem de todo fora d'agua as estacas, e na cheia
todas cobertas. Além disso, se o rio arranca arvore.s seculares, com que facilidade não carregaria
as estacadas, ou as cobriria de areia?
Ha um facto que tem concori·ido para se slippor
que o rio de S. Francisco na ·secca não é navegavel, por nào ter a profundidade precisa, é que em
Carunhanha precisa-se no rigor da sêcca desc<Hregat as barcas par·a poderem passar.
Em primeiro logar deve-se notar que uma barca.
carregada demanda mais de 5 palmos d' agua, e
que vapores de jundo de prato, proprios para mtvegação de rios, exigem muito menos; em segundo,
estamos convencidos que aquillo succede algun~as
vezes por falta de direcção conveniente.
De facto, ainda não vimos serviço mais estupiclo
nem mais rotineiro e peior dirigido.
Estas linhas são escriptas na acanhada tolda
de · uma barca, viajando o S. :francisco; temos
diante dos olhos o que viemõs ele expender e podemos até citar alguns factos.
Em ·urna ponta d'agoa, a barca toou porque
descuidaram-se e não agarraram a tempo com o
,r;ongo, ou a mão umas ramas que ahi estavam,
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como que collocadas a proposito; em vez de pa~
sarmos pelo mesmo logar, tendo as devidas preven- ·
ções, procuraram outro ·caminho apezar de nossas
.
I
admoestações, e, depois-de perder-se mai~ de duas
horas em subidas e toas, vieram passar pelo primeiro logar, o que fizeram com a maior .facilidade.
Em outra occasião, 'a barca mimtou em cima de
um páu, que estava em baixo d'agua; nada havia
mais :tasoavel do que recuar e procurar outro
caminho; pois perdeu-se mais quatro horas em
recuar e tentar passar pelo mesmo logar, só porque em outra occasião tal barqueiro assim o fez !
Em .t_oda embarcação dirige o serviço o piloto;
nas barcas é o proeiró, o vareiro, o piloto, todos
emfim, cada qual dá sua regra, e. vivem em continúa opposição ao piloto.
Não é esta a nossa primeira viagem llO S. Francisco; tamb.emjá viajamos nos rios Gr(\nde e P~·eto,
e é sempre a me!lma rusga. .
.
Toda a com.pa:o,hia d!3 navegação a vapor não .
pode sustentar-se sem uma larga subvenção: ,as
v.ezes por duplicata, geral e provincial ; mas qüesem que se ,nayegue o S. Francisco sem ella, e argumenta-se como o prejuízo que ha de ter a em preza
pela deficiencia ~e fretes! De cer~o, ha de succeder
assün, , se ,,algum11- se animar a tan!o;· como nos
çonsta, s6 c.edeudo-se~lhes o goso do vapor Presz·-

•
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df3nte Dardas. E porque, quando se gasta perto de ,
4.000:000$000 annuaes em subvenções a companhias de Vclpor, se regatêa algmnas dezenas on
. mesmo centenas para o S. Fr::tncisco? É um mysterio indecifravel: é o caz[Jo1'Z'smo elos habitantes
d'este centro, que estão condemnados a ser olhados
com indifferença, se, não com despreso.

VI
Concluída a viagem de experiencia do vapor
Saldanha J1fan'nho, foi elle encostado na· Villa de
Guaycuhy , e entregue ao delegado de policia !
Algum tempo depois fez tambem o P1·esidente
Dantas a sua viagem, concluída a qual foi por sua
veb entregue ao sulJdelégado do district0 de Santa
Anna!
Antes de passarmos adiante, não. podemos
deixar de estranhar o procedimento do Governo
geral, n~.o aproveitando tão boas opportunidades
para mandar explorar os importantes confluentes do S. Francisco, .que mencionamos em outro
artigo, e que, ~~ora mesmo, são navegados por
barcas. A despeza com o vapor estava feita, era .
mais alguma com a tripolaçã.o e combustível.
.

.
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Depois da exploração ele Halfelcl, q u:e via:Jou em
uma barca, que demandava muito m~is agoa do ·
que qualquer elos vapores Saldanha jjfan.'nlw e
Presz"dente Dantas, pode-se bem dizer que as
viagens de exploração d' estes foram apenas um
passeio e pretexto para se gastar dinheiro inutilmente.
É esta a sina . elo S. Francisco ; ou não se importam com elle, ou quando se lembram de que
tambem tem direito a ser contemplado na partilha dos melhoramentos, é para gastarem grandes
quantias, sem calculo, . e improductivamente.
Que o rio de S. Francisco é navegavel. na cheia,
é cousa sobre que nunca houve nem pode haver a
menor clu vida ; o receio de que elle na sêcca ou
baixa das agoas não tenha profundidade bastante
é que devia ser dissipado.
Para n6s que temos estudado este rio~ e nos
prezamos de conhecei-o, como poucos, não ha a
me.nor duvida ele que a navegação em vapores
apropriados, cujo calado não exceda de 3 pés, é
franca na maior sêcca, durante todo o anno; mas
para que isso ficass ~ sem du viela, era conveniente
que se fizesse a , exploraÇão em , um d'aquelles vapores na epocha ela maior baixa das agoas, em
~ Agosto e Setembro, dirigindo-a um encarreg.ado .

~
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que não tivesse muita pressa nern muito vagar,

e

tomasse sempre praticos. ·
O facto de as vezes descarregarem as barcas
nas grandes sêccas

ern Carinhanha, já o dissemos,

não prejudica ao que avançamos, porque elle s6 se
'•

dá com embarcações que demandam cinco palmos
d'agoa ou mais, caso em que não estão os vapores
, de fundo ele pmto e construidos apropriadamente
para navegação de 1-i'os.
Conclnida a missão dt) ten ente Alvim, publicaram-se editaes chamando con~u~Tentes á navegação do S~ Francisco.
Entre outros, apresentou-se o 1o tenente Domingos José de Azevedo Junior, cqja proposta
foi preferida ; mas o G l;vemo geral, parece qne
receioso de que elle levasse a,yant~ a sua empreza, chamou-? á Côrte, pelo quo vio-so ell o na
necesl-3idade de cedel-n.ao capitão-tenente Manuel
Ernesto ,de Souza França, gereu,te ela, empreza
de navegação do Jequitinhonha, sendo o contracto
assignado em 13 e approvado pela Presiclencia
em 15 de Outubro de 1873.
O desdem com que ~e tratam os negocias do
S. Francisco, cujos habitantes não_t.l\Dl direito de
saber nem o que particularr:l,e n~e lhés (;1M -: ~~
fez co m que tal contract' li.mao fo~'Jhea~o ;f~

0UI
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vindo-se \ a ter delle conhecimento. pela 11oticia·que
deu o relatorio da Presidencia.
Eis ·as suas bases :.
1." Fazer com ·o vapor Presidente. Dantas
a navegação de toda o parte do rio, superior á cachoeira' do Sobradinfw, desde Casa No~a até
Gnaycqhy, somente nas grandes cheias.
2.a Ampliar duran~e o anno . a navegação · a
todos os portos por vapores de pequenas dimensões, movidos á helice ou rodas.
3.a Ter barcas e alvarengas para receber á
cm'ga.
4.a B.eparar vapor sempre que s~fa necessar1o;
e fazer-lhe desde logo obras para itccommod~l-o
a receber passageiros e cargas.
5.a Sujeit::tr-se a multas fortes e ás tabellas
dadas pelo Governo para os prrços de tr,ansporte·
de passageiros e carga, e seguir o ro~eiro
elle
indicado, de que se lhe deo. copia. ·
· 6." Fazer as viq.gens redondas de ·unm a outra

o

por

extremidade da escala em um rnez, sem que possa
exceder este pràzcí.
O .contrato era por dez annos ; o proponente
não pedio subvenção, mas apenas o goso do vapor
Pr~sidente Dantas por aquelle prazo, findo · o qual
seria obrigado a entregai-o em perfeito estado.
(C

Parece irnpossi?el, mas é o que está escripto, ,

-
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« disse muito sensatamente o ex-Presidente Cruz
« Machado em seu relatorio, fazer todo o serviÇó
« da navegação gratuitamente sem perceber in« demnisação do thesouro ·nacional, nem da Bahia,

« Minas e outras Províncias, que aguardam a
<<quadra feliz deste melhoramento; seria de muito
« interesse;, se não fosse um sonho. ))
Não concord~mos, porem, absolutamente com
as comJiderações que se seguem, principálmente .
com a que trata das estacadas.
<< P or muitos annos, accrescenta elle, a stibven<< ção será necessaria, até que se estabeleçam entre

« os centros de popnlaçno as rel;:~ções que
« alimentam a~ connn nnicaç<;>es e obrigam as .ne-·
cc cessidades de lecomoção. 86 as estacadas prece cisas para em certas paragens formar os canaes ·

<< e impedir o esboroamento elas barrancas ( ! ! ! )
«custam despezas que exigem compensação. »
Em outro logar, dir. tambcm que cc sem expio« rações previas sufficientes, sem uma ·carta hydrocc graphica do rio, ou pelo menos, um roteiro certo
« organisado por pratico, não sei como poude em« preza do Jequitinhonha submetter-se ás con<c dições estipuladas )> .

a

Aquelle contracto e algumas das considerações
do relatorio citado mostram :1 toda a luz qne nin-

-
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guem procura estuda.r o S. Francisco, nem . ler o
que a seu respeito um ou outro tem publicado.
Não . ha.companhia de navegação entre nós que
possa sustentar-se sem subveüção, e algumas a
exigem avultada, tendo aliás outras facilidades que '
não a que se projecta levar a effeito neste rio; a
importante ciha de 3.436:000UOOO que <lispende'
annnalm ente o· Governo geral com ::;ub\ enções de
companhüis de navegaÇão a vapór, tendo nós tão
poucas, é uma prova valente do quanto são ellas
onerosas ao . Estado.A primeira companhia de navegação a vàpor que
se estabeleceo no Amazonas teve, se não nos enganamos, uma subvenção de 720:000$000 annuaes ; a companhia ,que da Côrte segue para os
pontos extremos do nortq e sul elo Imperio, tocando
em cidades importantes e muito commerciaes, gosa.
de uma avultada subveuç~.o ; a Companhia Bahiaua. percebe 230:000$000 do Governo geral e das
Províncias da Bahia, Sergipe e cremos que AlaI

goas; .todas, para se poderelll sustentar, precisam
de auxilio dos cofres publicos ; como pois se pretende sem elle estabelecer a do S. Francisco ? É
uma utopia ou u.m sonho, como bem disse o Sr.
Cruz Machado.
Alem disso, todas .têm vant agens superiores as
que terá a do S. Franci~co, principnlmente no qtw
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diz respeito ao custo dos vapores. Aquelles apenas_
dispeude~1 o necessario como valor d'estes, 'e esta,
além disso, terá de .conduzil-os por terra, o que
duplicará o seÍ.1 custo.
No caso mesmo de se conduzir só o machinismo
e construil-os aqui, como é sem duvida mais conveniente, ainda assim sahirão mais caros, . nao só
por ;causa do transporte das machinas, como por
que muito clifferente é comprar um vapor já.
prompto, do que ter estaleiros, officir;as e operarios
que:se limitem só ás construcções de que precisar
a companhia.
Antes de concluir
este artigo, devemos notar.
'
que a nossa opinião, baseiacla em estudos aturados
que temos Jeito, ele que- o rio ele S. Francisco
_é navegaveltoclo anno, mesmo na maior sêcca, ele ·
Pira,pc;ra a Sobradinho- é confirmada po): um
explorador pro:fissional, o tenente Araujo, que assim se exprimio : cc A possibilidade da navegação
(( a: vapoi" no rio ele S. Francisco está hoje fóra de
cc toda e qualquer duvida, porque sem grandes in.:. ·
cc convenientes fui ela Villa de Guaycuhy, em Minas
cC' Geraes, até o ar:r:aial de BOa-Vista, em Pernamcc buco, no vapor Saldanha .Marinho, tendo o rio
c< agoa sufficiente. ' Nas vas.~~es _porem o rio só ofcc ferece condições ele segiii.-ança cl'aquella Villa à
«·Casa Nova, uma distauciC~. de 1270 kilometros )) ;

-

168

. isto é, pode navegar-se com segurançaJ vorq ue Q
-tio tem agoa ~ufficiente: Guaycuhy ,fica 6 leguas .
abaixo de Pirapora, e Casa N o.va 5 acima do
So~radinho ; não sendo mencionaqos pelo tenente
Araujo as primeiras, porque não as percorreo, e
~ts ultimas po1:que, sendo Casa Nova um arraial,
entendeo qne só até ahi devia chegar na sêcca a
nRvegação.

VII
Aqu~lle contracto, dissemos no artigo anterior,

e algumas considerações do relatOrio da Presiden.cia., provam que ning uem procura est\1dar o rio de
S. Fr<itncisco, nem ler o que a seu respeito tem ·
uin ou outro publicado.

O absurdo de se pretender realisar Ct navegação
independente de subvenção já ficou demonstrado;
.ainda mesmo que o cornmercio fosse outro, tive~
sem sabida os productos deste valle, comtudo a.
subvenção era indispensavel.
A Companhia B<thiana,· não obstante tocar em
portos importantes e commerciaes, que lhe dão uma
receita de perto de 800:000$000 annuaes, teria
prcjuizo se não fosse n sub venção; por conseguilite
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a do S. Francisco não poderá prescindir della para
poder snstentar-se.
Afastamo-nos da opinião do Sr. Cruz Machado,
quando diz que a subvenção será necessaria por.
muitos annos; julgamol-a necessaria sempre, como
acontece com todas as compaLLhias, podendo,
apenas, o Governo exigir, se o estado da da navegação do rio de S. Francisco for prospero, o augmento de viagens.
Lastírna o citado relatorio a falta de explora. ções previas, de uma carta hydrographica elo rio
ou ao menos um roteiro certo, organisado por
practicos!
As explorações já se fizeram; Halfeld, Burton,
Krauss, Araujo e Alvim foràm dellas encarregados e apresentaram seus relatorios, e o primeiro
uma cart::t bydrographica, sobré ct~o merecimento
já emittimos o nosso humilde parecer; sendo de
admirar que ainda hoj e se falle em mais exploraçõet:.
A ideia ele estacada. para impedir o esboroamj3nto dos barrancos e formar canaes ( ! ! 1 ) é
ele uma cxtravagancia manifesta, não ·só para
•
quem cm,b.ecé o rio de D. Fraucisco, como todo~
os grandes rios. A.lém de ser precisa uma tlespeza
incalculaYel,. feitas na ·:sêcca, com a (;heia segui.o.te estava t.odo o serviço iuutilisaclo; quasi todas
22
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teriam descido pelo rio arnt~1cadas pela correnteza,
e .muitas ficariam enterradas debaixo d'arêa. Já
tivemos occasião _de dizer -o que succeclé no .S.
Francisco: forma-se U]lla ilha onde era um canal,
indo est!3 ficar onde era. uma ilha, que pouco a
pouco desappareceu; o canal muda com' a maior
fa-Cilidade; a _correnteza das agoas arranca ·arvores
seculares, etc. N erii ha necessidade elas estacadas
para formar cànaes, porque, não obstante mudarem quasi to~lo o anno, são perfeitamente conhecielos pelos practicos, nem isso é embaraço que se
deva levar em conta.
-'- Não conhecem, por conseguinte, o rio ele S.
Francisco , nem mesmo procuram ler o pouco
que sobre o mesmo se tem escripto os que sujeitaram-se áquelle contracto, e subscreveram ás referidas ideias.
Succedeo o que era de prever: a empreza do
J eqn~nhonha não poude cumprir o contracto e peclio a modifica,ção do mesmc e alguns favores,
mandando o Gover11o informar á Directoria das
obras publicas, que apresentou o seu parecer, que
foi publicados nos numero 4 e 6 do Ecko do Rz'o

S. Fr.anczsco.
Sentimos não poder concordar com este parecer.
Querer que uma companhia se . estabeleça · sem
subvenção, é pretenJer o absurdo e desconhecer
as circumstancias actuaes do S. Francisco.

-
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-Nos primeiros tempos, as barcas hão de entra(
em competencia com os vapores, porque os seus
proprietarios não hão de abandonai-as nem a companhia pode comprar todas. Estamos certos que,
estabelecida regularmente a 'navegação a vapor,
não se construirão mais barcas, mas as que existem hão de continuar até que se estraguem; por
conseguinte a companhia terá de lutar com embaraços que só podem ser compensados pela su bvenção; mais para diante pode-se-lhe exigir augmer1to
de viagem e outros onus, porem nunca que ella. se
sustente só com o rendimento dos fretes e passagens.
Os membros da junta de engenheiros da Bahia
trabalham em seu gabinete e pensam que a cessão
gratuita do vapor PTesz"dente Dantas exige compensação, e dá direito a Província a impor onus
e compromisssos a quem nelle em.prehender a navegação no S. Francisco.
Somos ,de opinião inteiramente opposta, porque attençlemos ás circumstancias e aos factos
como elles na realidade são.
Se se tr,atasse de mandar construir um vapor,
conduzil..:o e armal-o p.o S. Francisco,para cedêl-o
grâtuitamente, n' esse caso poderia ser procedente
a argumentação da junta de engenheiros ; a Província ia gastar uma quantia avultada, que se po-
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dia considerar um adian1 amento, ou nnaç5.o ao
emprezario, e então sobrava-lhe o direito de regatear favores: .
·
Mas não devemos encarar a questão por ·esta
face. Bem ou mal, já está gasto o dinheito coi:n a
compra, conducção c armaçlvJ do vapqr e não ha
meio de rehavel-o ; a Província nfío -p_ode por si
emprehende.r a na.vegação para auferir .lucros ;
seria deitar dinheiro bom em cima de dinheiro máu,
porque só o salario dos empregados absorveria
uma grande cifr-'a ; conservando o vapor como está,
alimm:tta um canc,ro, porque tem necessidade ele
pagar a quem o conserve em bom estado, sem passar disso, ao passo que cedenclo~o a quem queira
cl' elle utilisar-se lucra at6, porque descarta-se rl' esta
clespeza.
Pelo referido parecer tivemos conhecimento ela
proposta do 1o tenente Alvim, a qual 6 encarecida
pelo engenheiro Va.116e por ser de um1wm,em muí-

to z~mctz"co na nave,qaçiiv do S . Fmncz"sco.
Isto é que é escrever sem conhecimento elos
factos o~ querer dar uma boa fatia a um -privilegiado. Onde está a pract.ica do tenente Alvim ?
· Pois viajar o ~ - Francisco na cheia, ás carreiras,
só pr?curanclo rmber onde havia boa lenha rle ju-'
rema, dá practica a alguem ? -

Já o dissemos, q tenente A lvim só tratou de

fazer a viagem no menor num ero de dias poss ivel
c dispenclenclo o menos que pudesse ; nisso cifrou
a sua . attençi'io, do que tal vez m~reça clescü lpa,
porque vü~ava mais como emprezario de um serviço, do qual, como era n!:l.tnral, queria ti rar lucros, do que como urn empregado do Governo.
T8~ve tambem a infe licidade de acertar com máus ·
.infoiTnmltes que ~ illucliram, razão porque, entre
outras cousas, disse, iw seu relatori o, quo na J..~ap a
ainda se enterram caclavcres dentro rla capella, o
que se clava em l.Rf)l , quando por ali passou
Halfelcl, mas jú tinha cessado ha muito.
Def€mdemos a idéia ela COJJcessãci da ~nbvcnç~o,
mas não podemos tleixar de claflsificar de exagerada e onerosa para a ·Provín cia da Bahia a prctonçiio <l o. dito l o tenente.
~\16m rln.· YaporcR Dantus c 8aldcm.lw Jfarinli o
c · 1orlos us f;cns ;JCcéRsorios o sobresalentcs, co!'no
s~jam Ulll gu indaste, nma barca tlc fcr]'(i, ::;ervincl o
. de tloca tluctnan.tc, c.:liapa8 1 etc., exige 35 :000$000
por seis viagens ou quasi 6:000$000 por urha,
±0:000$000 por nove viagens e 45:000$000' por
doze, · e poi: acliantamentó metade ~la subvenção
em desconto pela quinta parte.
Uma viagem de dois em dois mezes pouco on
nada .adianta; se ha possibil{cbde, corno cl ernonstramof;, c porlen1os a;fiançnr, rl e se Vl<l;JHr todo o

i+mmo 1 como se ded-uz da proposta. citada, q uandci
se sujeita a dar doze viag·ens, que devem cer uma
por mez, não se deve admittir _um contracto sem
esta claustlla -

urna viagem mensal. Dar apen&s

nove viagens e interromper por tres mezes é alimentar ainda .o commercio das barcas, porque
durante estes tres mezes nrw clevern ficar interrompidas as communicações e t ransportes.
Em nosso entender, cori1o faremos Yer no se"
guinte artigo) todo este negocio t em sido mal encaminhado ; nem os pretenrlentes nem o Governo
conhecem o S. Francisco ~ procuram encarar os
hwtos como elles siio. ·O r csu ltado te1~1 8Ído• o

que temos visto : anelarmos d' contractos em
contractor; 1 de informações em informaçõe::;, ele
prorogaç~ies

em prorogaçües, c o tempo decorren-

do, sem que a navegação se estabeleça ; qnando

o papeloTz·o ceder o se u logar e se quizer dar começo1 encontrar-se-hão os vap ores Dantas e Salclanlza Jlfm"t.nho_tão ~straga clos, que para cousa
alguma ser virão; novas recl amações apparecerão,
virá de novo o . papelonó, e em papel ha de ,~car
a navegação a Yapor. do rio de S. Francisco .
O uni co rerncdio que nos poclcn't. salvar 6 ,a
creaçüo r1a Pro~· in c ia, porque tem necessidade de
com·crgir para ahi o.· seus esforços) -tcr-sc-lH-1.
dian te dos olh os o r w, n::í.o se icr:í de anelar
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ás apalp.adellas, e poder-se-ha então conseguir este
serviço tão necessario, e ao qual tantos embara~
raços se tem creado.

VI fi
O Governo e os candidatos á empreza da navegação, dissemos nós, não conhecem o rio de S . .
Francisco e suas circumstancias ; por isf:lo andam
ás apalpadellas sem se poderem entender.
·
Não somos da opinião do intelligente 1° tenente
F. M. Alvares de Araujo, que acunselha que o
Governo tome. a si a navegação, e a faça por sua
conta, estabelecendo officinas, etc.; a despeza seria
excessiva, e o resultado nenhum ; os encarregados
d'ella trabalhariam qt~anto fosse preciso para fazer
jus aos seus vencimentos ; aconteceria o mesmo
como com as obras feitas por administração por
conta do Estado, que sempre sahem caríssimas e
demoradas.
A nossa opinião, se bem que não desconheçamos quanto é desautorisada, é que esta navegação
não deve ser contractada com a Província da Bahia
. e que deve-se abandonar a ideia do recebimento
de propostas para se cantractar com um outro que
a fizer por menos.

...
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·A navegação não interessa só á Provil)cia dà
Bahia, ma::J tamhem directamente ás de Minas
Geraes e Pernambuco, e indirectamente ás do
Piauby, Goyaz e outras ; ' deve pois ser negocio
que corra por conta do Governo geral, ao qual
devem auxiliar as tres Províncias apontad~s em
primeiro logar.
r1:e>das as emprezas da navegação a vapor rece. bem subvenção dO Governo geral, e nãp ha razão
álguma qL1e justifique a excepção que se quer
fazer com ,a, do S. Francisco, que, talvez mais ~o
que nenhuma üu't ra, precisa de um apoio êfficaz.
1-\!ssim como o Governo geral toma a iniciati va
de muitos outr"os negocias, deve tomat .a d' este, ·
e~tabelecendo certas bases, as vantagens e onus,

.afim, de que se funde uma companhia.
bases principaes devem ser as seguintes :
uma subvenção de 60:000UOOO annuaes ; á cessão
gratuita elos vapores P?'esz'dente. Dantas e Sal-

As

danhct Jifa1·inlw . com todos os seus accessorios ;'
estabelecer-se a séde da ~omp anhia ou pelo menos
uma agwcia central na Cidad e da Barra, nina .
viagem mensal d'ahi para Sobraç1il;ho, estendendo~
se até Boa Vista na cheia do rio ; outra tambem
mensal até a Villa ele Guaycuhy, ou Pirapora; e
outra nas mesmas condições pelo rio Grande, até
o porto ch"ts Barreiras; e .a. obrigação de explorar
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em epocas apropriadas os confluentes de que
temo-nos occupado.
Com estas ~antagens fac ilmente se fo1~ma1i.a
uma companhia que tomasse a si este serviço. O
preço das acções não deve ser elevado, para ficar
ao alcance de todos, e parte d' ellas deve ser desti. nada para ser vendida aos .habitantes d' estE' valle.
Deve-se influir e trabalhar o mais possível para interessar estes habitantes n'essa companhia, porque,
como conhecedores elas localidades, poderão facili~
tar o que for · pre.ciso e concorrer para destruir os
embaraços que por Yentura appareçarn.
Preferimos, e entendemos até indispensavel,
uum companhia, e não um só individuo, porque,
com este, pode, em vez de um melhorameuto, ser
um mal para, os moradores J'este centro, o estabelecimento da navegação ; basta que ellc combinese com 'algum ou alguns negociantes e monopolisew o c.:arregamento elos vapores para que deem
um grande prejuiz:o aos outros que não podem
entra1: em competencia, e e1les sós imporem o preço,_ quer aos productores quer aos consumidores,
vindo assilJl todos a ser prejudicados.
Não é uma Ümtasia da imáginação o que acabamos de cx:pôr; todo o rio rle S. Francisc.:o sabe,
porque não honve ruysterio, que era este o plano
de mu dos pretendeutes á empreza, apontando-se
23
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:üé o negociante do J oazeiro emn o qual já estava

combinado.
'Bàbemos da ocliosidade que carregaremos expondo com franqueza tudo d ~ que temos conhecimento ; mas se o nosso fim é o melhvramcnto e o
prog.-r esso do rio de S. Francisco, trahiriarno~ a
nossa~ missão se não previnissemos tli1do quanto
pode embaraçal-os. Se não s~· puder resistir aos
protectores d' aquelle pretendente, que aqui os
apontava, e que pelo que estamos vendo hão de
conseguir a preferencia para o seu protegido, ao
menos imponha-se-lhe a condição, de não poder
·uma só casa de negocio t"omar todo o carregamento,
rejeitando-se cargas a pretexto de não haver mais
.
.
'
logar.
A navegàção do rio de S. ·Francisco não deve ser
. só para dar lucros ao seu emprezario, nem elle
deve dispor dos vapores como cousa sua, e acceitar
ou rejeitar os carregamentos' de quem lhe convier ;
todos devem ter iguaes direitos.
A subvenção não é excessiva; o Governo geral ·
pode dar 50 :000$000; quem dispende l'> erto ~e
L
1 .000:000$000 só com este serviço não pode regatear uma somma i·elativamente pequena, e que
se pode considerar uma despeza productiva, pora Havcg~tção h a de deseúvolver o conm:1erc io ·
I
.
c as transa\:ções, u por isso a compensaçã.o indiltUC
'

:'
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recta por meio do·s in1postos ha de appan:'Cl'L A
Província da Bahia pode dar õ:OOOSOOO, a de
Minas 3:000$000 e a de P ernambuco 2:0008000.
Com a maior facilidade pode 'o Governo geral alcançar dos Pres~c1entes, que obtenham das Assembléas Provincia~s estas pequenas verbas, bem
como que ellás cedam os dous vapores que presentemente ap enas servem para fazer-s ,:; despezas
com a sua conservação.
A Bahia e Minas não devem faze r qnesti1.o d'et;ta
cessão gratuita, não só porque tê~11 a lucrar com o
· estabeleciment.<.> da navegaç.ão, como forram- se de
uma verba 'de despeza, e finalm ente porque não se
trata ele nma desrie7.a que tc ~1ham de fa.:~.er, mas
Je nma .qu e está feita c pode-se dizer perdida.
A séde r1a companhia ou pelo menos da agencia
central deve ser na Barra do Rio G rande, porque
d'ahi devem sahir t.ambem vapores para o Rio
G rande, e ella fi ca c:ollocacla no centro. -0 vapor
que descer para o Sobradinho pode rlcscarregar o
que trouxer p'a ra a Barra, tomar ahi novil. carga e
seguir com o restante para G ua.ycuhy ; ba tempo
snfficiente.
Além disso, sendo inclispensavel uma officina
para coneerto dos vapores, ou mesmo construcção
d' elles, só precisarã.o vir os mestres, porque ahi se
encontrarão officiaes habeis, o qu e acan:etadt
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menor despeza du qne se todos tiveremde vir da
Uôrtc ou Bahia. Já dis:;emos e repetimos : desman.tellando-se a machina do Saldanha JJ[arúzlw,
aqu i foi e1la concertada.
A companh ia deve ter tres v3pé,res pelo menos,
um para nasegar no 8 . F ran cisco, outro no rio
G rande, outro para exploraçfw dos conflu ente<; c
supprir qualq_uer falta . .
Os pontos de esca1a devem ser cb Barra para
baixo, Chique-Chique, P·ilão Arcado, Remanso,
Sento Sé, R iacho de Casa Nova, e na cheia
J oazeiro e Petrolina ( lic::tn~ fi·onteiros ), Capim o

Clrosso e Boa Vista, c para cima, Morro do Parú,
Bom Janlim, Urubú, Lapa, Carinhanha, J<!:nual'la, Pedras (los Angicos, S. H.omi1o 'e Guaycuhy,
e no rio C nnde, Boqueirão ( foz elo rio Pret.o )
e Campo Largo .
- No caso de se estabelecer uma officina Lle machim1 s, com 30:000UOOO, segundo um calculo elo
engenheiro machinista commcndador Antonio Mor~ira
Mattos, ficará o estabelecimento habilitado a satisfazer todas as exigencias durante muitos annos.
Nos primeiros tempos a companhia terá de
· ~ffrer a competencia das barcas, porque as que

de

'

existem ele certo não serão abandonadas por seus
proprietario~, mas não se farão novasi e em pouco
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as que restarem se limitarão á navegação dos confluentes.
Segundo o nosso plano, ha vantagens para ó
Governo e para a companhia; aquelle deve lem. · brar-se do dever que tem para com essa parte
do paiz e seus habitantes e deixar-se de mesqui'nhezas, e esteR elevem ter ~m vista que po11cas emprezas tem diante de si uni futuro tão prospero.

/

UMA VIAGEM NO S. FRANCISCO

U~IA

YIAGENI

NO R.IO DE SAO

FRANCISCO

No dia 10 de Novembro de 1874, na Cidade da
Barra do Rio Grande, onde residíamos, recebemos
a communicação official ele nossa remoção para a
nova Comarca de Alcobaça.
Surprehendeo-nos n noticia, porque, com ou sem
raí~ão, elo todo não a esperavanws; mas 1 ermo 1Ú1.o
_ havia re!lledio, tratamos de nos pteparar afim .de
seguir para o nosso novo d.estino .
. Ha na margem direita do Rio ele S. Francisco, 54 leg;oas acima ela Cidade da Barra. e 14 da
Villa do Urubú, na Comarca deste nome, um
morro de pedras calcareas, no qual ha uma gruta
que foi transformada em capel1a sob a invocação
do Senhor Bom Jesus da Lapa.
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Não só nas margens d'aquelle rio, como em todo
o centro das Províncias da Bahia, Minas-Geraes,
Goyaz, Piauhy outras, ha uma grande devoção
pela dita imagem, tida geralmente co'mo muito
milagrosa. O Senhor Bom_Jesus da Lap_a é invocado ém todos os Gontrateml)os da vida, à~ompa
. nhando quasi sempre a promessa ou, voto de uma
romaria á sua capella. Rara é por ali a pessoa
que ainda não teve occasião de fazer este voto,
considerando-se um peccado grave o seu não
cumprimento, e uma falta digna de censura não se
fazer, ao mepos uma vez na vida, esta romaria.
Residindo n' aquellas paragens perto · de oito
1
aimos, com família educada no s santos preceitos
de nossa religião, em breve deparou-se o ensejo
de fazer;-se o voto. Varias occupações e outros
motivos impediram o cnmprirnento da promessa
no tempo proprio, que é na sêcca, dé Abril a Outubro, em que não chove naquelle centro, o que
facilita muito as viagens. Para ,9uem viaja por
terra, o tempo 11ão pode ser ,melhor, porque a
chüva sempre· embaraça, incommoda e impede o
arrahchámento -á noite em logares, onde nào ha
casas, e embarcado, está o rio vasio, as margens,
e as corôas mais razas, não ha tantos mosquitos;
as febr es intermittentes · raras vezes accommettem.

e

c
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Pretendíamos cumprir o nosso voto na sêcca d<'

1875, mas a nossa retirada

for~ou - nos

a não poder

escolher a opportunidade. Quem não cumpre um
dever na occasião mais propria e encontra sempre .
motivos' para adiamento, vê-se as mais çlas vezes obrigado a cumpril-o com maior i:ncommodo. Foi o que nos succedeo; resolvemos a viagem
ou romaria, apezar da impropriedade elo tempo,
_porque q rio já tinha começado a encher e as .
chuvas a cahir.
As cheias rio S. Francisco e seus affiuentes são, como se sabe, periodicas e regulares, coú1o as do
Nilo~

Em Outubro começa a enchente, que vai até

Março; as agoas sahem do leito, cobrem os terre- .
nos adjacentes e as ilhas, ferti lisanclo-as; quando
começa a vasante, tem p'r~ncipio tambem as plantações nos terrenos que foram alagados, a que
chamam vasantes; os lavradores vão acompanhan- _
elo as agoas á proporção que ellas vão descendo,
até os lamei?·os, que são os logares mais baixos,
e que não tem tempo ele seccar de todo, nos q.uaes
plantarr;t cereaes, que dão colheita em pouco tempo
antes de vir a nova enchente. A vasante de Março
é chamada geral, em razáo de no clecu~·so ela enchente haverem as parciaes: porque o rio pára
muitas vezes, vasa, torna a encher ( ao que cha- .

I
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mam Tepz'quetes) até chegar {t maior altura n'a.quelle anno.
De annos em annQs apparece uma cheia grande,
que incommoda os moradores das margens mais
baixas. A maior de que hâ noticia foi a ele 1792,
da qual ainda existem os signaes em uma casa
velha 11':1. Cidade ela Barra.; depois desta ho.uveram
outras em 1819, 1838, 1857 e 1865, sendo esta
1nuito menor elo que a de 1792, porem maior, elo
Urubú para baixo, do que as tres anteriores, porque os rios Santo Onohe, Corrente, Paramirim c
Grande tomaram muita agoa n'essa occasião.
Nas fazendas sitas á margem do rio, quando as
agoas chegam a certa altura, retiram o gado para
o centro, perdendo-se não pouco nestas occasiões,
pi·ejuizo que é compensado, porque na vasante
ha, ahundancia de capim que engorda muito o gado
e este pt'oduz extraordinariamente ; ao passo que
'
quando a cheia não
obriga a retirada o.pasto Rão é
tão abundante, secca mais depressa, e a mortandade é grande.
,
Sendo numerosa a nossa família e não se potlendo dispensar a concessão de passagens, porqne
as pessoas· que não dispoem de recursos, e cujo _
vot.o· biT.o·é fazer a romaria a pé, aguardam-se para
nessas occasiões pedir um logar, foi-no:.; preciso
procurar uma barca, e, além da tolda da pôpa,
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mandar preparar a do centro e ?1Utr·und1i, que é o
commodo da prôa, para abrigo dos barqueiros na
occasião das chuvas.
A melhor cob~rtura _para estas toldas é a palha
de carnaúba, porem exige mais tempo par1_t preparar-se, e nos sendo prejudicial qualquer demora
tivemos pr~cisão de nsar de couros crús, que na
sêcca 'servem perfeitamente, mas quando chove
amollecem, exhalam um cheiro insupportavel e até
apodrecem.
Completa a tripolação, um piloto e cinco vareiros, e concluídos os mai::> arranjos, embarcamonos ás 3 horas da tarde do dia 15 no porto
da Catinguinha, na extremidade da Cidade pelo
lado do rio Grande, na barca. Feliz Aurora ou

Fih's Iiomra, como estava escripto nÇt pôpa.
Logo ao sahir tivemos de contemplar um bello
panorama- a vista da Cidade da margem fronteira
do rio Grande, desde as pequenas casas da Catinguinha, onde sobresahe uma, construída ha pouco
tempo dentro de uma chacara, a que seu proprietario deu o nome de-Matatú-recordando-se deste
lindo arre?alde da Bahia, onde sempre residio, até
o magestoso templo, que se está construindo para
a Matriz, a. Capella do Bom Jesus da_J3~~ te
grandes tamarindeiros, bellos çpq qeiros, á lp~uV
cheio de barcas e canôas de t ' ~-~ os tamg"aT\'
n~·- ·"-,- -;-_,

,-

J-j
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que tuclo teunido apresenta umn vista magnifi c t~ e
digna de apreciação.
·
,
Esta vista foi ·tirada em _1870 pélo distincto
astronomo Mr. Emm. Liais, mas não sabemos 'se,
como elle dif.lse-nos, foi intercalada no text?. de
nn1a obra que estava escrevendo. ·
Embarcaram-se 29 pessoas, indusivc nru velho,
que sem dar satisfação entr9~1 na barca con1 uma
vara torta e pequena, gritando, fazendo momices,
dizendo que seria um dos vareiros, e que apezar ·
ele sua idade os outros não o venceriam. Coitado)
íoi um meio que lhe pareceo acertado para obter a passagem ,; .apenas metteo a ~~ant n' agoa duaR _
vezes com difficuldade, . c sentou-se muito tranquillo. ,
\
O dia, que tinha começado s~m chuva, enfarruscou-se, e com pouca demora cahio uma chuva
tão copiosa, que nos vi1~1os. obrigados a encostar .
e dormir apenas um kilometro acima -ela Cidade.
As barcas não tem ferro, nem fundeiam no meio
do rio; encostam-se á marg~m; · fincam-se duas
varas defronte da pôpa e prôa, e amarram-se duas ·
cordas.
No dia seguinte pelas 6 horas sahimos. Já tivemos occasião de descrever como se trabalha
nas barcas, e para a pagina 136 remettemos nossos
leito;es.
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Pelas 8 horas da manhã tomamos uma pequena
1
· tôa, sendo pre~iso .que -um vareiro se ·lançasse
n'agoa, nadasse para terra levando a corda da
prôa afim de segu:rar a barca e impeclil-a de descer.
A' noite chegamos á fazenda da Itacutiara (margem esqnerda ) e ahi dormimos.
No dia 17 sahimos ás 5 horas, passando o dia
sem novidade e encostando á noite em uma olaria
'
pouco acima da fazenda da Torrinha ( margem
esquerda).
A 18 desamarramos a barca e seg uimos ás 6
horas da manhã, mas aR 3 ela tarde fomos obrigados a encostar em urna corôa de arêa, que ainda estava descoberta, por causa de 'mna grande
trovoada e chuva, ·qüe cahio toda noite. Ninguem
poucle dormir. Ü\1 por estarem as toldas mal feitas
ou por serem de couro, haviam tantas goteiras,
qüe era impossível encontyar-se um logar enxuto.
Nos _dias 19 e 20 não houve novicla:de alguma,
além da muita chuva qtie continuava a incommodar, apezar de todos os ·concertos nas toldas.
No dia 21 avistamos o morro do Pixahim~ onde
di-zem que ha uma imagem de. Santo Antonio, que
~e avista quando passà-se deftonte.
Por mais que nol-a rnosttassem, devemos dizer
que não a vimos; ·.:;uppomos que chamam imagem
· a uma pedra brar~ ca, que tem no meio ela subid a;
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todos os bar;quP.iros, quando p~ssam por áhi,
lançam n'ag;oa algum dinheiro de cobre, persuadidos de que o santo manda ou vem apanhai-o !
O velho, a que nos referimos a principio,., e. que
mo(ltrou-se muito empenhado em mostrar-nos a ·
imagem, atirou no rio o seu vintem.
Nessa noite dormimos no arraial do Bom Jardim (margem direita), que tem 118 casas e _uma
capella sob a invocação de Nossa Senhora da Guia,
çonstruiçla ha 60 annos por Cypriano Mar.iano ·de
Araujo ; tendo cahido ·o fro'ntespicio, foi de novo
levantado em 1867 por Bernardo Alves de Araujo,
filho de Cypriano. Ainda se enterra dentro da capella. Notando a falta de atijolamento e pobreza
da capella, disse-nos o zel.ador Benicio Mariano de
Aranjo, neto de Cypriano, que ella sustentava-se
com o pequeno rendimento de 86 cabeças de gado .
vaccum e alguns donativos; ·mas que nltimaTüente
aq uelle gado tinl1a sido arrematado, não sabendo
informar o destino qne teve o seo prodncto.
No dia immediáto pelas 7 horas da manhã sahi- rúo:J e passamos até sem chuva, qué no dia seguinte foi tanta., principalmente á noite, que nos arrependemos de ter tentado a viajem n'aquella occa•
sião; verdade é que, se a perdessemos; difficil,
se não impossível; nos seria epcoutra.r 0utra. J1J.'H].is
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favoravel, porque mll:ito mais peno_sa nos -s·eria
depois de deixarmos aquelle valle.
No dia23 tomamos pelas 9 horas da manhã uma
tôa que -atrazou-nos mais de um kilometro , e foiuos preciso lançar mão do gongo, porque o rio
enchia muito e as be·i radasjá estavam funda~.
A 24 chegamos á Villa de' Urnbú (margem direita). O incommodo da noite anterior por causa
da chuva tinha sido tal, que não podemos saltar,
e aguardamo-nos ·para a volta.
Continuamos a viagem até u dia 28, em que
chegamos á Lapa, pelas 9 horas da noite.
A gruta principal é grande, e no fundo tem um
alt~r onde se vê a imagem de Bom Jesus, que a
t radição diz ter ahi apparecido.
Quizemos informar-nos da epocha Jo appareeimento da imagem, ela origem de ::;eu pat.rimouio,
co m;i::;tentc em fazendas ele gado; escravo.·, eté.,
nm::; não ii.cantos satisJ-eito com· o qu e podemos co lher. Do patrituotJ;u nüo ha (ou não nos ::;oubermu
informar) u menor titulo; não se sabe se _pro r eio
de doaçã.o ou legadu; possu e porque possue, sem titulo algll'J il, ·tendo apenas a posse imm em u ri~·tl ck
Ulai~ ·de cem anno~.
A respeito elo appa recimento da imagem ha' as
t> eguintc.:· Yen:õe::: .. 'l''e :=;u ,-ombin am en1 a.lgtn.t::;
po uto.; ,

-
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Segundo consta de um papel 1mpresso, qu e foi ·
encoJ;Jtraclo por nm ~adre no pescoço de um velha,
qu e o tinha como uma oração, um Hespanhol ri.quissimo, que tinha uma vida muito desregrad a,
arrependeo-se, clispoz de t odos os seus bens, conservanrlo apenas uma imagem ele Chri sto, e seguiu
para a Ame rica com destino ao Brazil; aportou na
Bahia de Todos os Santo·, ent ranhou-se para o
centro até á margem ele um granrl~ rio, c aclJandu
ahi nma ht[)a ou gruta de pedra, fe:r, . d' el1a sna
l1abit.açào e viveo como ermitão muitos annos ,
faz endo peniteneia, t endo por 1111Íea companhia a
i111agem de Christo, da qual nunca se apartou. Unl
religioso, tambem hesj)anhol, e que veio:á sua rro- \
cura, encontrou-o qnasí expirando, recebeo s uas
ultimas declaraçõ.es, c apoderando-se da imagem,
instituio uma devoção, que pouco a pouco foi se
espalhando.·
Nesse tempo haviam apenas umas quatro easas ·
ele moradores pobres ao pé elo morro.
A mitra versão, que lemos em um pàpel que
serv ia ele capa :1 um Yelh o compromisso, combina,
com alguma alterações, co m o princir,io da, qn e
referimos, mas di:r, que o ermitão ali vivia 11 0
m:eio ele onças e que o apparecirnento da imagem
foi dev ido a um ,·aqu eiro; que, correndo a,traz de

ltm a Tez, entrou esta pela grnta , e clle acornpa-

.I
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nhalldo-a, ~(t Cllcoutrun a·imagem e dco pnGlicidncle ao ach.Hlo .
. Na lapa te m ::;c tcito algumas oLras, CO lll ü sej am
<.1 pulpito, algulll laclrilb.o, ,-iJraças em uma g rande abertura que ha n'um do::; lados, a capclla-mór,
ai t:-íres, etc.
A esculptma cl'estes c da capülla-mór 1úo é de
gosto, mas o tlomameuto, qnu 6 obra de clous di:::.tinctor-; artista~s ela "Cidade da Barra, Laurenti no
Philoere llc' Oliveira e Anto n:o Hodrignes P orto,
está o mais perfeito possível, se bem 11ue não prnmetta duração por caus<~ da hum idade.
Ha elo lado esqncrdo nrn lo2,·ar c:harnado sanLo,
porque ahi se diz que foi sepultado o ermih1o ;
estA escavado, po rque quasí todas as pessoas, qu<.:
lA vüo·, tiram um poü co <le terra, que tem a virt ude do curar todas as molestias.
O quo cleo logar a essa penma.hlo fiJi L1Hl Missionario, Fr. Clemente , gnc, pregmtdo ha. mais de
c:em annos, disse que aquellc Jogar era urn deposito de santidade, porque ali tinha sido consumido
o corpo de um santo .

A cova do n'lollgc, co mo tambem se chama, {;
redonda, pequena, parecenclo-uos que o ermitão
podia ter si<lo sepnlt.ado em outro qualqn er logar,
nue não faltava, mas nào ali.
Do lado esquerdo, urn pouco acima· do pnlpito,
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k t Larnb.:m ua part{;_.cb : grut n,
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::;c' n ·e tl C j·.c do,

pedra da qual pinga agua, que é apamcb ern
garrafas e c1iHtri buid:t. pelos romeiros, que a
chamam - agoa do milagre. A lapa fica em baixo
utrt<l

de um morro rle pedras irregulares ; quando chove,
formam-se em cima grandes clepositos ti 'agua,
q ue, p as~ando com d[fticuldarle por .uma fenda ,

dá Jogar aos pingos, e tanto essa é a verdadeira
explicação, que na estação ·das chuvas ha mais
abundancia da agoa, e na sêcca, occasiões ha em
q_ue desapparece. O fJUC se dá ne~ta pedra em
ponto pequeno dá-se em tod o o · corpo da igreja
em ponto g rande; as goteiras sã.o sem conta; mas
como as fendas são mais largas, cahe a agoa em
maior quant idade e esgotam-se por conseguinte os
depositos mais depressa, o que não succede com
a outra pedra, onde os pingos duram até muito
tempo depois de acah,a,das as chuvas.
As romarias ao Bon.1 J es us a principio eram
muito limitadas, começando a ser mais frequentes
de 1860; calcula-se em 25.000, pessoas as que ali
vão annualmente, e em 16:000$ a 20:000 $000
o que podem render os donativos.
Ha na igr~ja um cofre de ferro para se depositar afS offertas, mas os romeiros em sua maioria só
tem te depositando-as nos pés da imagem, que alguni:i snppõem ser outra, qu e está es t~o nl1icla e não

a qne apparec~, havendo por càus·a, di t!S9 quéstues
com o sachri~ tã.o por não se prestat a mostrar o
verdadeiro Bom Jesus.
"No anno administrativo de 1873 a 1874 renderam estas esmolas quasi 13:000$000, não se sabemlo quanto havia no cofre, porque ·ainda não se
tinha, aberto. Já ha em dinheiro perto de 100:000$,
além de excellentes fazendas de gado, escravos, etc.,
mas que cousa alguma .rendem por motivos que
facilmente se comprehendem.
Ha .e ntre o povo e romeiros a persuasão de que
grande parte do dinheiro proveniente das offertas
vai para a algibeira dos empregados, qne fazem
uma partilha amigavel. Não sabemos ( nem que~
remos entrar neste ponto melindroso) se isso é
exacto; o que é certo, porem, é que, se o quizerem, podem fazer com a maior · facilidade, principalmente com o din,he1ro que é depositado nos pés
da imagem. Basta, como se diz geralmente, que
apresentem menos do que encontram c guardem'
para si o restante.
A maior parte do dinheiro que existe foi arrecadado pelo fallecido coronel Francisco Teixeirn de
Araujo, que servio muitos annos de Thesoureiro, e
era incontestavelmente um homem de bem e incapaz de utilisar.,.se do dinheiro, como mostrou quando
teve de entregalTo ao 8eu succe11sor, mandando

]~ i ~ -
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· - ~b rir o cofr e e t..:O lltar o que devia lú L~xi;c;tir cortforme a escrip turaçã.o, e q ne foi ,enco utrad o cxacto,
ape~ar de ser surprehencliclo pela intimaçilo de vir

. do Bom Jesus setll demora.

entregar o thesouro

'

Fazemo·:;: tambem o nielhor conceito de .scos s uccessotes, qne da mesma sorte se tem most rad o
escrúp úlosos, sendq que a accüsaçfLn, rle que t ra··
.

'
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tamos, recahe sobre os empregados subaltem os.
Os actuaes Sachristào

e Zelador

mostraram -nos

um 1ivro, no qual se lan ça diariamente, a i·eceita
. proveniente _das referid~s esmolas; a escriptur~lÇ~to
pareceo-nos ·regular,'· mas comprehencle-se que,
'

.

ainda assim, peide ter logar a deF,(contiauça g eral. ·
Devemos dizer em abono ela verdade que nf.i.o ouvimos accnsaçã.o a lguma contra e;..;tes dons empregados .
. Todos os an nos ha um {t gr ande luta. na occasi:'i o
das eleições da Trm awl ade ; todos qu erem Ü1.zer

parte da Mesa Adrninistrati va, e este afan 1 com
, qu e se p rocura servir, fôrça é eonfe~sar, é que f~1z
nascer a desconfiança.
A lem das offertas ·em .dinheiro _levam tambem
nntita cera em velas e em milagres, que são venclidos aos romeiros, dando esta verba uma receita
mu1to avultada 1 pois alguns milagres sfJo vendidos
em certas occas i õq ~; llu_ns c· mms vezes por dia ,
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porque o romeiro co mpra , torna-o ·a cnt.:·egar, vel11
outro pouco depois e faz o mesrao.
Co u1 o dinl1eiro que ha, c os rendin:.entos que se
conta, podia-se fúer al i um importante hos pital e ··
' asylo de desvalidos.
Informaram-nos CJUe ·se t inha mandado buscar
na Bahia a phmta ele· um edificio para hospitál,
que fo i orçado em 80 :000$000, e que· a obra ia se

ttzer por ar rematação, apontando-se já os preteudClltcs e ca1cu lando-se que c_ra negocio para deixar
-W a 50%, porque todos os materiaes estão junto
(la obra, süo . muito baratos, assim como a m:l:o .
d'óbra c o ·calculo ou orçamento foi feito u'esta
capital, onde q ue1si tudo é muito mais caro.
Em cou venm, tendo'-se pedido o nosso pnrecer, pronunciamos-nos contra a ideia da arrematação,

e oi)inamos qu e, a se fazer a obra ( sobre cuja: realisacão
ainda haviam duvidas) ' dt.via ser por ·
. o
administracão.
o
Trata-se de uma obra de caridade, onde não se
deve ter ern mira lucros. Quem arremata uma
obr.a, como 6 muito natura l, tem em vista ganhar
o mais que puder, pouco se importando com a
solidez e perfeição, principalmente quando não ha
pessoa competente e habilitada para fiscalisar ;

quem adm inistra, o seuJim é que a obra saia bo<.1
c l: u;-:; tc u

111\: n< ; ::; .~1n c

[0r possiyel.
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ft>r por administração, no correr da obra
:im~}t.os romeiros hão de fazer donativos, outros
irão trabalhat gratuitamente em ·quanto lá 0stiverem, o que será de grande proveito e economia;
rq~s se s01 fiz;er por arremataçã0, com to~a a raz~.o
'
?e escusarão.
~)arece-nos tambem que as fazelid~ de gado,
que aliás são excellentes, ma;s não dão lucro algum
como o~ escravos, deviam ser ))ostas em hasta pu- ·
blie<} ,e o seu producto convcrtidó em apolices da
divida publica. O dinheiro . existente da mesma
~urte· devia ter esta ~tpplicaç~.o sem demora, o que
. evitt:~-ria a censura, que geralmente se Ülz, de que
serve. par!1 ser emprestado aos amigm", ou estar .
morto sem dai' rendimento algum. Quem tem
.,l~1,1m~w noções das bis, que regem as corporaçõ_es
de: 1~1~0 morta; sabe que não se pode regulannentc d~:· , outrp destino ao dinheiro que lhes pertence;
~tindtt. que o rendimento s~ja rnenor, ha maior garal!Lia. Uotlt o rendimento das apolices e das esJnqlns podia-se f~12er o ediJicio sem e11trar-se nu
capital exit;tentt;\ 'ao passo que, se houver arre~la
ção1 ha de se Ützcr o pagmnentoccom o cliriheiro
já ew cofre, o IÍUt~ afinai ba de, desfalear o patrinwnw.
• Cow 8.0:00ü$0UO, r.Í' aquetle lo gar, 1.': c o111 a Lu:ilicf<tdc qLl;:_ h c. dLrs Ül<·tlcriJ:tosl pu:km u~ afuitau1en Lc ·
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garantir que se pode fazer um edificio que engenheiros acostumados a· dirigi1~ obras nãs capitaes .
hão de avaliar em mais do duplo. Temos alguma
experiencia, porque já nos envolvemos ~ctiva e directamente em uma obra d'estas, e vimos depois
ser eUa avaliada por profissionaes em quantia
duplicada a que se gastou. É que os ~ateriaes
n'aquelle centro são mais baratos, os . operarias
contentam-se com

l1'J1

salario menor, pode-se dis-

pensar1 como fizemos, clcspezas com administradores, escreventes, · ou organisadores de folhas e
contas, porque tudo isso obtem-se g ratuitamente,
a ttendendo-se ao fim que se destina .
Actualmente quem administra os negocios da
I rmandade e a cápella .6 um Ca.pellão 7 que tem
necessidade ele agradar aos Mesarios para não
perder o logar, ·quo · é muito vailtajóso, pois,
além do rnais, ele qüasi todas as Missas recebe a
esmola do 10$ 000. É por conseguinte um hom em
clepe.nclente e que nfLo pode ter energia.
O arraial é imriortante; tem 405 casn~ c unia
po pulaçào de mais ' 1.400 habitante · (em 1861
tinha apenas 128 casas e 300 alm as ) ; ~ cabeça

de um cli:s tri cto cl-3 paz e subclelcgacia populoso,·
[.'elo qu e podia ser e lev ftdo· á cathcgoria de ii.-eguuzia. HaYc nr1t a.h mu parcdw collarl•), c por hnto
1G
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independente, é provavef que os negocios da Irmandade andem mais regulares.

O cemiterio, que fica ao lado do morro, pareceo.nos mal collocado, muito junto do povoado, devendo por isso ser mudado. É murado, mas quando ·o
visitamos estava o portão aberto e a chave em
, casa do Oapellão on Zelador !
Dizendo-se-nos que na extremidade opposta do
morro havia outra lapa, na qual existia uma imagem de Nossa Senhora, tambem ali apparecida,
pelo que já era a dita g~·uta conhecida por z'gre:fa
nova, fbmos vel-a; mas nada absolutamente enconcontramos que se parecesse ou tivesse a mais longínqua semelhai1ça com uma imagem. Mostraram-nos uma pedra, cliúmdo que era a imageú1 ~p
parecida ! e reflecti~1do nós · que nem sequer se
podia descobrir 0-que Se I parecesse C0nl 0 TOSto,
responderaÚ.1~nos que este só podia ver quem subisse o morro c observasse de cima; offerecemo-nos
para subir, e retorquiram-nos que neste logar
ninguem podia ir! No entretanto aHi resam-s~ oifeios, terços e ladait1has, e em ,u ma pequena fenda,
que ha em 1.nna pedra, depositam dinheiro, que
desapparece, persundindo-se os devotos que á
imagem o guarda ! A)gum experto sem duvida
tem o cuidado
visitar· a (cre.fa nova toda a noite
0 constituir-se procmador da intitulada imagem.

de

' ,

Existem outras lapas, Cl~j a entrada· é difficil,
por ser baixa, onde tiram saliti'e. Só' se pode
entrar com luzes, que vão amortecendo por falta
de ar, 'a ponto rte apagarem-se á~ v ez e ~. Visitamol-as taml1mn; a maior clifficuldado 6 na entrada, porqno dentro ficam altas e anda-se perfeitamente. Em. uma dellas, depois de termos sahido c
esperado bastante pelo gu ia, resolvemos voltar e o
encontramos perdido, porque os morcegos; que os
ha em quantidade extraorclinaria, apagaram a luz,
c elle não poude mais acertar com a sahida. Disse-rios elk qne, logo qnc se vio perdido, tratou
de gritar com todas as forças, mas fór;:t nu o.ouv imos absolutamente.
Subimos tambem o morro com bCJstante difficulclade, e lá encontramos tres pedras, que, sendo
feridas por outras, dão perfeitamente o som qe um
sino. Não sabemos se será devido á natureza dá
pedra ou á posição em que se acha; apparentemente não tem differença alguma da~ outras; con, H_eguimos quebrar nil1 pedaço que, assim separado, ·
não de o som algum.
No an;aial vimos pela primeira vez o que nunca

presenciamo~:; em tpdo o sertão e Jogares d' esta
Província que temos percoyrido: um grande tronco
debaixo de uma arvorê, que set;ve de prisão a hom ens c· mulheres-! ! . .. Tinham os lido, que em

alguns logares.assim se procedia , mas rmn c<Y ~ici-e
ditamÓs.
Demoramo-n os apenas dois dias, e a 30 de Novembro sahim os· pela madrugada~ passando cedo
pelo foz dó Corrente, saltando no Sitio .do Matto.,
e chegando á. noite no Urubú.
clir-t seg11in te fcnnos ver a Villn , qne fi.ca nfastada dn margem do rio, havenclo tlllW í'nrzea de

No

perm ei9; contem qnasi nrna só rna; parece n,J:m~
povonçfto cl.ecarlentc e por1crf1 ter l.:tOO hal,itantcs .
Sahirnos ás 11 horas. ·
No dia 2 de Dezembro passamos na pequena
povoação do Morro do Pará, sita 'na foz do F ara, .
mirim, com 52 casas, sendo apenas .du:as de telha,
qLJe aliás não sào as melhores.
· Quem cunhece a zona, que fica entra as L ;vras
Diamantinas e o rio 8 . F rancisco, não pode deixar
de qonsiderar este logar como o mais apropriado
p:;J.rª Q ponto terminal da estrada ·_ Paragnassú.
Os. estudos, que sc:m dnvida se t erão · de fazer,_
. b,ã,q de trazer a conv icção de que aquelle porto deYe
'ser pn~feri•lo ao do Urubü.
,
A estrada ficará mais economica, po]:que toda a
difficnldade será até encontrar-se o va1le do Paran).irim; depois é descer por elle até a foz sem grandes obras d~ entulho ou excavação, ao passo que se
se teimar em pro~urar o Urubú te1~1 de atravessar-

so ser.ras e valles, o que deman cbr(t um capital
muito mais avultado. No dia 4 pela manhã chPgamos á Oirl.acle da
Barra, regulando a nossa viagem, rio abaixo, 75
kilometros por dia:, porque n~? encontramos ve~tq
algum.
Tratamos então de nos preparar afim de seguir
para esta capital. Tínhamos de. percorrer 130 legoas por terra até a Oida.de da Cachoeira, e a occasiào era a mais impropria possiYel por causa das
chuvas, que torn am as estradas quasi in tran~ita
veis para quem vic~a só; quanto mais para quem
te m uma f~un ili a numerosa; . o recurso que . nos
restava era descer pelo rio até on_de elle offerecessc
navegação, e d'ahi procurar o porto de Piranhas
para tomar o vapor.
Felir.mente a epocha era favo ravel, porque enchia o rio, e, se bem que muito arri::~cada, era possível a viagem até Varzea Redonda.
Não faltou quem, attendendo ao nosso bem estar
e ao risco que iamos correr, nos dt>sanimasse; mas
achamo-nos em taes circumstancias, que ou ha:..
viarnos de deixar esgotar o praso, que nos foi ·
-marcado, ou tentar a viagem por terra contra até
os preceitos dos Medicos, ou arriscar-nos a descer
pelo rio,
Não trepidamos na escolha, sendo tambem le.,.
vaclo-pelo d es~jo de conhecer o rio el e S. Francisco

e yeri±icar pessoalmente se as <:aehociras, que cxi~
tem da Boa Vista para baixo, impediam de todo a.
navegação, c;omo diziam uns, ou se esta era TeaJisavel, tomando-se pilotos practicos nos diversos
legares em que houvessem perigo.:.
Todos os exploradores do S. Fraucisco dão esta
parte do rio como innavegavel; á. excepção de
Carlos Krauss, nenhum admitte sequer que se
orce a despeza uccessaria para sua desobstrucção:
porque a acham impossível. Diziam-nos, porem
algumas pessoas que a viagem podia-se ali faz er
em canôas, mas não em ba_rcas, tendo se perdidp
algumas das que tentaram desécr.
Não desejando viajar em canôas, porque nos sêria muito incomrnodo, alugamos uma barca peqúclla, disposto a seguir n' e lia até Varzea Redonda, e
·no dia 3 de Janeiro, a l hora da tarde, sahimos da
Cidade
oito anno~,
. da Barra, onde residimos. qq_asi
.
que podemos considerar dos mCi is felizes .de nossa;
vida, pois somos devedor aos seos habitantes das
;naiores finezas pelas provas de estima e consider_a.ção que sempre se dignaram dispensar-nos. Ainda
uma vez aproveitamos a occasiü.o pa.ra mani festar~
-lhes a nossa profunda gratidão.
O rio, que, quando subimos para a Lapa, en:-chia muitb, já VMava., o que era mn g rand e inconveniente.

--

~OI'

-.,-- •

. A's 4 horas chegamos na fazenda do Sacco,.
(margem direita),. que fica na entrada da Ypoeira
ou canal que . vae sahir no rio pouco abaixo de
Chique-Chique, depois de atravessar as fazendas
do Sa?co, Utinga e Malhada, formando na cheia
uma ilha de 9 legoas de comprimento. Qqando o
riova~a, sécca a barra da.Ypoeira, e.ficam grandes lagoas muito piscosas, principalmente na parte
que atravessa a Utinga. Nessa occasião a agoa,
de que se servem os moradores da Villa de
Chique~Chique, que não se dão ao trabalho, ou .
não poclem mandar buscai-a na ponta da Ilha 'de
Miradouro, é pessi~a, porque não é corrente .
. 'No dia 4 pelas 8 horas da manhã sahimos elo
Sacco, mas não podemos viajar por causa do
vento.
É este um dos grandes embaraços com que luta
aCtualmente a~ navegação no S. F1:ancisco ; para
ciina a correnteza, e para baixo os ventos, que na
vasante du rio e na sêcca são constantes e conhe~
ciclos por-- ventos geraes - e sopram de b.~ixo
para cima. Na enchente, se bem que menos cOI:stantes, apparecem sempre, como nos aconteceo
n' esta viagem, · na qual nã.o houve um só dia de
caln~a. Ao meio dia, serenando o vento, sahimos,
passando ás 5 horas da tarde pelo Mucambo dos
Vent~s (margem csqucnh ); em uma das rn:n~s
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occa:siões ·em · que 'i1ão havia arágem alguu:HÍ. O
veúto àhi é tão forte e ·constante que; fevftntarido
ar:Í arei.as; cobre as ;asas é].e um pequen.opuvoado,
q1:~ _ha: ~a margen~ esq.uerda, obrigando os moradores a l)ltlda,rem-~e. Não saltamos, m~s eni outra
occasião c1ue ·ahi passamos vimos uma casa dé'
.
.
'
baixo de um mQtTO de areia, apparecendo' a:pe.uas
'
um esteio da cumieira e outra .qüasi ít desappare,cer. .
·A' noite eneostamos para L1ormi r, 111u pçn:HW
abaixo de {o~ elo Icatú (margem esquerda) .
No outro dia pela madrugada sahimós, mas fomos l.o,go obrigados a encostar na Ill{a do ~!feio por
'
causa elo vento; cl'ahi seguimos ás 10 horas, e ao
meio dia. aportamos em Chique- Chique, que
tcrn nma popuh'bção ele cerca de 1.200 habitantes.
tT á foi um exccllcnte ponto de negocio e·era ápol;!taclo eomo o Jogar elo Rio de S. Francisco onde
havia 1wÜs diuheiro. De certo tempo para cá, porem, vai indo em rapido regresso, devido talvez ás
questões polit.icas , q uc em pouws logarrs ter~,o
provoc:1d o tantos oclios c' vínganÇils corno ali.
Não podemos sahir no mesmo c1ia, poxquc tinhamos de f~1.zcr algum ~1s despedidas, g_ ue consmmram a tafdt~.
, \' . Hl Ci f'L nuitü cwl)an.: ;uu u:,, c ús 6 h<>ras da
I.

\
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-

209 -

manhã largarríos seguindo pelo caiial, que . fica
entre' a Ilha elo lVIi_radonro e a margem direita.
Este canal é tortnm;o, porem é mais profundo.
A's 6 ~ hoá ts avistaJP.OS o pequeno povoado
d'aqnelle nome, onde ha uma bella, e consta-nos
ciue bem preparada, capella sob a invocaç~o de
Sant' Anmt.
A's 1 horas da tarde passamos pelo povoado da
1

Boa Viota das Esteiras ( margém direita). Ha ahi
'

,.

uma pequena capella, h~je abandonada e em

rni-

A Boa Vista já foi um arraial importante,
.cujos moradores trabalhavam quasi exclusivamente em esteiras, donde lhe veio o nome; mas todos eram aggregadoR da fazenda, que, sendo vendida ultimamente, o novo proprietario despeTJ.as.

dio-os l

'

. Se bem que fosse um hon; porto para .dormida,
nil.o quizemos encostar, porque era cedo e não.
convinha alongar a viagem por causa Çla v:a[':ante;
roas rn eia)egoa abaixo rebentou um furioso temporaJ, que obrigou-nos a encostar em nm Jogar
cujos barra1:1'cos eram t'áo altos, que .foi-nos im. p'ossivel ::;altar.
'

'

Sendo, como dissemos, pequena .a harc.a a pQl).tO
de ..uã.o ter lo,g(;l.r para u.m fogão, tivemo::; . necessidade de·ti·azer a reboque uma canôa,,onde vinham
27

-
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os arranj os da cosinba. F oi t.?í.o forte o t~mporal
dur.ante a noite, que quebrou a corda que segurava
a canôa; ele sorte que, quando accordamos, não a.
encontramos .
. Seguia immediatamente um va.reno em outra
canôa pequena, que tra~ziamo s; a ver se a encontrava, pois era natural que; soltando-:se, descesse im pellida pela correnteza. '
Sahimos .ás 5 h ora~ da manhã e ás 8 encostamos
na fazenda das _Peclras (margem direita). Informando-se-nos que talvez os moradores de um
·lagar ehamado - Sitio - meia legoa acima, dentro
. é1e um braço, tivessem achado a canôa, despacha~llOS qolls homens da tripolação, que voltaram ao
· meio di ~ sem not icia algum a.
Continuamos sem demora a viàjem , mas pouco
c~epoi s d e~en c adearam- se tantos tefi?poraes, que
'. com difficulcl ade podemos encostar na Ilha · do
' Jatob á. ·
Choveo e t rovejou t oda a tarde e á noite.
É um dos grandes peri gos com que luta aactual
· üavegação ; o vento, quando forte, nilo se importa
· com os remos, empt1rra a embarcação para terra;
o rio faz tantas ondas, que chegam muita ve~ a
· encher as barcas d'agoa e afundai-as.
No dia 8 pelas 5 -~ horas da manhã sahimos ;

ús -7 encontramos dcfrortte ela f~tze ncl a Taquary a
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canôa, que teuha sido achada na vcs pcra (1 tan lc.
Chegamos á antiga Villa de Pil?Lo Arc ~do (mar- .
gem esquerda) ás 10 horas da manhã ; saltamos
para ver o povoado, que tem 1.040 habitantes e
mostra que já foi um logar muito florescente, mas
que hoje vae

(til

decadencia.

Ahi ·era a sé ~le da Vílla e Freguezía ; . em
1.856· foi mudada d'aquella para o arraial do Remanso, e em 1873 a d'esta. Os !whitan t.es Jc.
Pilão Arcado, como é natural, resentiram-se muito
d'isso e t ê m esper ança de ver os negocios v oltat~em
a seu antigo estado. Tal vez por isso, ou porqu e,
para mud:>.rem a séde da Freg-uezi a,

Llm

dos arg·u:-

mentoR foi que a igreja estava em l'Llin as, a prove i ~.
taram~se da estada do missionarío brazileiro, Hen~
riqtie José Cavalcanti, e .construíram u m bello, importante e grande templq em 12 7 dias ! P árece
incrível, mas afiançaram to dos que era real.
Vimos depois o Remanso e achamos qut;. é llnpossivel voltar para Pili'to A rcac1o a séde da V illa
e Freguezia, -parecendo-nos, porem, que ali podia-:se fazer outra Fregueúa e restahelecer-se a V illa.
Proximo ao povoado, em um a elevação, existe

uma pedra grande, muit:9 alva, chamada - pedra
branca, donde se descortina uma bella .vista, qtÍer

para ·o lado. do rio, quer para o cent ro.
'

Quando íamos embarear,: rebentmi. nm fnrioso

temporal de vento e chnva, pelo que deixamos lle
sa;h'ir; ás 3 horas passou; mas o piloto disseque '
não era prudente viajar, poFque pocliám apparecer oNfros e não se encontraria bom 1)onto para a
dormida.
· No dia seguinte pelas 5 horas• sahirrlos, e ás
11 -)r chégamos á fazenda Carná ( m:trgem esquerda ) . Ahi demoramO-l'lOS por causa elo vento até
as 4 hor:as. Appareceo um repiquete; isto é, o rio
começou de novo a encher. Est.a noite dormin':los
nâ

fazenda Taboleiro (margem esquerda). A's 5

horas dei manhã do dia 10 sahimos, ás 6 ~ encos,..
tamos na fazenda Campo Largo ( margem esquerda), as 11
direita) c ás :-;

IH\.

fazenda Limoeiro (margem

da tarde Ghegamos á Villa de Re- ,

rnanso (margem essrnerda ), que tem nma popnlacão
" 1 de 1.630 habitantes. A' 11oite hotlV(~ Tnna. '
representação dram atica, subindo á scena as JVo-

cloas ele sangue. Não ha edif:icio para theatro, mas
nas occasiões proprias preparam

t:m tablado e col-

locam a~s entcs para os espectadores.
No dia 11 nà0 se -poucle viajar cedo por causa
do vemo, que esteve fortissimo; só ·ás 2 horas ela
tarde podemos sahir e ás 8 chegamos á fazenRa
Bem bom (margem esquerda ).
No dia seg uinte sahimos ás 7 horas : ás lb ·eu- ·
'
L'.Of:l,ütuw::; 110 Riacho (margem direita) por causa

-
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do veuto; ás :2 da tarde segtiiruos, e fomos clormi.r
na Oliveira ( mal'gem direita ).
A 13 sahimos cedo, mas o vento uão nos consent[u viajar; dormimos na Lagoa ( margem direita)
te.ndo apenas n'esse dia viajado duas legoas !
,
No dia 14 sa:himos ás .6 horas; ao meio dia encostamos na V,illa ele Sento-Sé ( margem direita) . Apenas vimos urnas casas, que ha na margem
Jo ~·i o; a Vil! a fi ca dentro, a alguma distancia; não
encontrando ahi anim~es, não fomos vel-a, informam-nos, porem, que poderá ter uns 300 habitantes. Demoramo-nos pouco e ás 8 da noite che- ,
gamos ao arraial ~lo Riachão de Casa Nova (margem esquerda ), que poderá ter 900 habitantes.
_\. ca.pell?t de S. José, hoje matriz, foi com;truida
pelo capitão José M11 nuel Vianna.
D'ahi exporta,-se grande quantidade de sal, chegaudo uo ultip.1o anno a 220.000 litros. Fabricase ahi o sal da seguirite maneira : raspa-se a terra ·
e colloca-se.dentro ele um banguê do couro, ou
cocho de mlldei:ra, que tem um pequeno· buraco
na extremidade inferior; enche-se cl'o,goa; duas
horas depois desarrolha-sc o bmaco ,c deixa-se
sahír a agua, que é couc.luzida para grandes caldeirões de pedra, onde ha a evaporação, ficando
no fundo o sal . Ha caldeirões muito gr>Jncles;
disse-nos o major Clemente Benevicles que pro-
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ximo á Vma do Remanso tem elle mn qno ·cle c:n.da
véz apura lG · quartas ou ou mais de 1.000 litros
de sal ! ·
· Nas, tambem Í1~1portantes, salinas de Sacco e
Saccão, 18 legoas abaixo da Cidade da Barra, o
processo é o mesmo, porem não ha lá os caldei-:
rões de pedra; de:tam a agoa em taboleiros de
.

I .

madeira, e até ern couros, que apodrecem · depressa .
. No grande numero de :::;alínas que ha e~tre a::;
Villas de Campo Largo e Santa Ritta ·do Rio Preto
o pt:ocesso aimla é peior ; não têm pacienci-a de
esperar qne d. agoa evapon.o-se, por isso apuram o
sal rici ·fogo, o que o torna de niá qualidade. Não
· poden)os ver o 'serviço das salinas do Ríacho, que
nos disseram ser importante e digno de exame ,
mas obtivemos as infórmações, de que nos servimos, de pessoas competentes:
Sahimos d'ahi no dia 14 ao meio dia, mas por
causa de vento s6 viajamos duas lég'bas · e encostamos ás 6 horas na fazenda de Cima ( margem

esquerda).
No dia 16 desamarramos a barca ás 6 horas da
manhã, e a

J da tarde chegamos á povoaçã.o de

Sant' Anna (margem esq nerda ) onde está o

vapor _Pt·esidente Dantas. ·
Visitamos este vapor, cp.1e ali estA r;omo llm do-

r
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cume.nto para mostrar o .poucq ou nenhum caso
que se faz dos habitantes do Ri.o de S. Frat~c.i~co ;
et>tá entregue a um machinista, que ganha 200$
por mez, e a- dons marinheiros com .80$000. Além
do .que gastou a Província, está se fazendo mais
esta clespeza; porque o Governo quer impor .onus
e· ççmd~ções aos que tentam_ emprehemler a navegaçãp !. É melhm· e ?~Mlz's economi~o estar-se
ff.tzendo _aquella despeza, do que cedel-o gratnitam ~Jlte! (*) A este respeito já emittimos o nosso
pa;ecer, que fui externado, q1,1ando ainda não ti. nhamos visto o vapor, o que ainda mÇtis Çonfi~;n ou
. o nossp rnod? de pensar.
. O Saldanha J.l!larz'nho _já está estragado, e o
mesnw terá de succeder a este, quando se deli_ber.c~rem a cedRr destas .exigencias extravagantes ou
se tomar a serio esta navegação. 0 ,- vapor estava
limpo 'e a machina pareceu-no~ bem conservada,
posto que por umas -aberturas que haviam no soalho, q\10 a eob~·e, caia agoa da chuva, o que não
poc~e deixar ele estragar com a continuação. Era
concerto, que tal vez não custasse 10 $0QO, mas
por pequeno ll-ào se lembrat~ de Ützel-o; s6 quando
estragar~se a nútchina occorrerá, que com aquella
.

•

.

•

•

!

C"J Sem auxilio para. custeio lia naYcgaçrto, nínguem a quererá cmprehen·
co us erv~ç ií.o do vapor só por si c um pesado onus. (Rol. d;\

1ler, pois que a
l'r~EÜ\('ncia

UC 1875 , )

I

-- 216 -

' pequena despeza ·podiam evitar esse grande prejuizo; difficil e!Ítào de ser reparado.
~ouco abaixo ( 5 l{ilometros ) de Sant' Anna
está a cachoeira do Sobradinho, o primeiro embaraço que encontr;a a navegaç::ío do S. Francisco
desde Pirapora. São 240 legom; rle" navegação
franca n'O rigor 'da palavra, que se pode fazer jâ.1
sem dispendio algum, n::t maior baixa d·as agoas, ·
o ·que podem~s assegurar sem receio ele ser se ri amente contestado.
,.
E1~ Santa Anna tomamos outro piloto para pas-

sar a cachoeira, e ás 2 horas passamos o Cachão
sem incorl.veniénte algum. S uppunhamo13, quando
ouvíamos fa:llar n'esta cachoeira, que fosse grande
o pPrigo, mas depois quelp::1ssamos, e aii)da mais,
depois que vir,nos as ela Boa Vista ao V áú, co li ven~
cemo-noi3 ele qne não passam de exagerações o
que se tem avançado a este respeito. Havendo mi1
piloto, pode-se dizer que não tem ris.co a]g~m. Ha
no

me,~o

do .rio duas pedra:.:;, sendo mais .alta p, elo

l,;:1çlo esq~1 e1:do de quem desce ; disse-no: o piloto

que mi sêcca passa-se entre ellas, e havendo adi.ante .outra, a que chan1am Caooão,. desvia-se .il embarcação para não encontral-a. N~o passamos, peJo

meio -c tSÍm .do l;:t.do ,direito, q,proa1:1do d epoiR o

rilcito a bal ca par<:l, a Jliargern er::cj uer da.

-
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A's G l10ras ch.egamos á fazenda da Correnteza
( m~rgem direita); onde dorm~mos. ·

.. . ..·

No dia 1 7 sahimos ás 6 horaB, e ao meio dia
chegamos ao J oazeiro, que é uma Villa importante, na qual ultimamente se tem desenvolvido o
gosto para edificações. As praças e ruas são arborisadas, o que alem d-e util dá muita belleza.
Depois da Barra é a localidade mais importante
do

S. Francisco.

Informou-nos pessoa, aliás co.rn-

petente, que o ultimo recenseamento deo apenas

1. 700 habitantes. Decididamente houve engano ou
pouco cuidado, pois não pode ter menos de 2.500.
Conversando a este respeito e informando ·que
na Cidade da Bana tinha dado 3. 725, disseram:..nos
que ali se tinha augrriei1tado de pro~osito por causa
da questão da capital. Tendo sido féito por nós · o
r.ecenseamento~ podemos gararitir que · não houve

augmento algum, liem nos lemb.ramos de .que . podesse influir esta circumstanciá . na qneàtã(i) d?. .c.a.p.ital~ r~ em :seriam os tão levianos que apresenta,s.s.emos um trabalho inexacto, fosse qual fosse a
conv:.e:mencra.
-0 comnJ.er:t:io .nó Joazeito é por ora .mais importante do que na Barra no que diz .t:espeito ás ven.Qa,s.,e:rn gragqes .paFtidas p;:ua fóra, mas no retalho
)W~~a Oida;d,e ha mais n~O\:imento.

A respeito · da questão da ca-p ltaljá emittimos o
nosso juizo. Depois que vimos 'o J oazeiro, apezar ·
de achai-o superi.or ao quB esperavamos, comtudo
ficamos ainda mais convencido, á vista de ·-sua
posição, que 'não pode se!· preferido; assim como
nt'}nhuir). outro ponto, .á Barra · para aqueUe fim;
Em ._additamento ao que já expendemos,< apre''

sentamos o seguint~ _trecho do relatorio do ·commandante do vapor Saldanh-a Marz"nlw : -

· « Na Villa da Barra do Rio Grande . o rio de S.
ci

_,

Francisco tem 1:848 metros de largura. 'Tratando

ff.

de tão nota vel localidade, diz o Erigenheíro
-

i( , lialfeld

f

: O ·camcte1· nob1·e e leal que man~fes-

«. tarn os lwb·t'tantes da -Villa .da Ba-1·ra ern tddas
cc as suas acções cz'vz's e 1·eligz'osas, pá1·tz-.cularm.ente
/( das fa_mz'lias da maior dz'stz?wçiío, faz reConhece?'
r(, que 1·eina franqueza,
o mais polz'do cavalhei« 1!'tsmo e em extremo delz'caclas maneú·os na vz'da
-~' socz'al, . que n'valz'sam com.. 'ttma Corte das ma'i-s
<< cz'vilz'sadas, o que, como com admi1~aq_ão tr:,nlw
çc obse1·vado, tem p'1'oduzz'do wná z"nfluenda nota<< veZ e benefit:á $Ob1·e o desenvolvz?nento mm·al e
-(( bons costumes do povo da lasse z'nferior, que é
«. na verdade ext1·emamente docz'l e pacz'fico.
_ <(.- ~o ler O que aq-ui fica tfanscripto senti-me to(( mado da maior sorpreza e anciosamente e~pera--'

r(-

va. chegar áquella Villa, ·afim de t:xam inar . até

cc que ponto Halfeld tinha sido hyperbolico. Alrin-

« continente dei-me ao estudo dos habitantes e co~
« tumes do povo em suas diversas divi~ões ou
cc camadas,

e ainda qne não partilhe o ardente

cc enthusiasmo do nobre explorador do
c(

S. Francis-

co, ordenam a justiça e a verdade que eu con-

cc fesse que fiquei· adrniradissimo de ver tanta civi-

lisação, tanta amenidade, tanto cavalheirismo e
« ~OTdialidade no trato da parte mais' disti~cta e

iK

C\

elevadà,

assin~

como os modos respeitosos e cor-

tezes do. povo pertencente ás classes mais infe.. .
.
.
cc riores __da. n_ossa S<?ci~dadc. Conheço o rio de _B: _

\L
.

~

« Francisco desde Pirapora até a Boa Vist~ e
pelo .qu~ tenho observado não trepido em d~zer
cc que sua .localidade mais-adiantada está para a ·
« Vil~a da Barra, na mesma raz~.o · que qualquer .
C( de nossas Províncias para a Côrte do Imperio.
r<

<(· Por qualquer lado que se encare aquella Villa
.c< é ella sem a menor contestação o ponto ~ais im« portante de magestoso S. Francisco e a unica
(C localidade, onde a industria está regularmente
cc desenvolvida. Em resumo , a Barra do Rio
~c Grande, queji é em minha opinião o ponto priri« cipal do S. Francisco, por sua posição geogra'p4i<( -ca, amor ao trabalho, genio pacifico e nm p9uco

(( 'G:iuprehel'l<2ledor 'de

seós habitontes,· e.s tá destimtda'

((·-ai'fi:llze1· ncr futüto· um bril.hante ~pa:pel : )) f'}
·· No dia 16· pela manhã fomos ·á Villa de Petro- ·
lina ( pertencente á Província de Pernambuco )
q.ue _fica defronte ; · pode ter, ao muito, 50'0 habitantes ;. aptig~~ente era um pequena povoação
conheci~a por_--· Passagem do J oazeiro, pm:que

ahi embarca quem vem do · Piauhy e tem d.e
~,travessar.

Lá soubemos
de noticias mais moder,
rws do que as ·chegadas pelo ultimo correio do
J óazeir~, qi1e alias fica mais perto da respectiva
capit~l, _e, adrriirando-nos d'isso, disseram-nós que.
-~ --razãdera .porque para o Joazêiro só ha correio
de de.z ek .dez dias, e pm:a Petrolina os lia de cinco
t:'rn cincó.

.

Nã véfda~e; a rrsp~1to de correios, não-l:la Ptb~
· \'incia máis mal fiêrvid·a do que a da Bahia; até
~

.

.

.

. em Goyéi,Z hiJ, correios seís vezes por mez para os
mais insignificantes povoados; em Mi~-as Gerâes
.os hà dé dous em doils dias; só na Bahia se' vêem'
localidades importantes, tendo communicação com
<i capital de dez em dez e algumas de qul'nze em

(li: ): O proj acto de communlcar.sc a bacia do S . .b' rancisco com a do 'l'ocan~
\: ias·, da que tratam os· em outro loga.r, parece qn e em breYe será uma. realidade. O engc.nhciro J.
'Vells, que faz parte da. commissn.o encmTegada do~
ootudofi prcv io~ pHra o estabelecimento d1esta via. de communicaçn.o, esteve nJ.
Cidade da Bn.na, donde salú u a 26 do Fevereiro ultimo. ~el\1.J in.do pelos rios

w:

Grande c Preto em áescmpenilo de sua commlssão .

q~ünze dias

!. Nein.. s~ q lier.:. pode haver a ~es&:t\lp.a .
do augmento da des.p.eza; porque eom a mesma,
que fazem actualmente, po<;ltian1 restringir aguelle
prazo. Para a Cidade. da Barra,.. por exemplo,·
como para o J oazeiro, ha um correio de dez em
dez· dias, mas de cada. vez vão pelo menos dpus
estafetas, por causa da correspondenci-a, principalmente gai~tas que se ac_çumulam, de sorte que paga-se todo o mez, no rniuimo, a seis; se - a llJ~la
seguisse. de einco. em cinco dias, podia de cada
vez ir aiil só, e no fim do mez gastar-sé-hia a.
rnesrna) lorn:ma.
Facilita~am-se assun as commur~tcaçõ~s serp.
sa~rifiGio algum para os cofres. public9s. Quando
Juiz de Direito da Comarca do ·Rio de S. Franéis.-:
.
co lembramos officiaJmente este _expedi~nte a~
Administrador do Correio e , ao J?r~sid,ente · da
Província, ~a;:j nunca tivemos.se quer reHposta! ( *)
:Tambem. da Barra par~1, Urupú e- Cari~hanha
não ha uma linha de correio ! Um offkio pn~cisa
ir á Cachoeira e d' ahi voltar; gastando quasi d0ll&
mezes!
Chamou tambem a nossa attenÇão a lavoura
' '

('') Para n'ostrar o pouco caso quo se faz do valle do S. Francisco, apontamos n:irida um facto recente : O reln.torio da Presldeneia do corrente auno
oc cupa-~e de todas ns Santas Casa~ d~ nnsericordla da. ProYlncia, mas nao
d:L a mais ligeira not ici:t da cl:t Ci dadé da Barra do ·Rio Grande I A Secretaria do Governo esqueceo-se dcs~a Santa Casa talvez fiada no Presldel!tc,
que, não sendo filho nem morndor na Pro>incia, nl\o JlOdia dar pela ·falta.

U:i.tfl:IIHtrgens-do D_, Ftaneispo. Ded]hicÍmEC\hiqu,f~.
para cÇibÍw as· margens do rio, ou ; 'lí asa:nteEv e~ as-.
ilhas, s~o _ cobertas de roças, onde se plantam-·
todos os cereaes; d' aquella ~ill a para; o Joazeiro
nã0 succede o mesmo, são raras as plaatações' que •
'

'

se cvêem, mas do Joazeiro para. baixo começa a là\1oura á:.ter desenvolvimento e notn-se a mesma'
animação que do Chique-Chique -p.ara ci-ma. ·
· Em J oazeiro tomamos . novo piloto, potque .
d!·ahi para baixo já ba. alg-umas -pedras, e o de:
nossa barca· nunca tinha passado d'aquéllà Vil-Ia:
· A 1 hora da tarcJe do dia 16 sahimos--'e'~ {rs: .S:'f:n:J:::;
costamcis. na ,. faierida - Panc~mn1liy- .( ma1·g:~m
direita:). · A ·enchente tornou 1miior forçá.; ~e~; qi:n~'
e'i'a .d·e bon-i:,agourei para . noss.a \•iagerií · e-rrf-raúio'
das ·cachoeiras. ·
:: · · · ·.
•~ - , .,. ...:.o · ,)
No dia inrmedi~to · sahi~ri~s ás 7 ·hói;as; ;ás · -H
previnio,.nos ci ; liilotD . q ne· estavtmios passanâó· a
cachoeira das ~Douchas, . mas . àpenas -·nota~os
um pequeno aügmento na correnteza.. Appareceü
uma refreg_a ele vento, que obrigou-nos a eneostaJ'
na· margem direita. Tinh.amos de atravessar para
o· outro lado e não era prudente ·fazel-o , ventando.-

:.

Dernoramori10S pouco, e ás ;"j horas ap01Jamos
na · Ützenda da. Ctuz ( margem ·esq·uerda ),. ond~
dormimos. Defron te ha · uma Ilha chamada-

- ··- g:J3-

Poutar corü quas . legop,s c(e: e~tensão, ~pov,oad.a ;
com uma capellà sob a .invocação ·de Nossa S~~
TJbora dos Remedio.s.
No dia 20 sahimo~ á,s 5 horas e 40 min1,1tos;
ái:i ·9 ·encostamos na margem direita, · porque

J

tinhartios de passar -a cachoeira do - Curaçá-Pel}uen.Q-,- e .o vento começava a soprar. com força,
o que, ajud_ado· pela·correnteza, faz as embarcações
não obedecerem a.o lem_e, e por isso é. perigoso
passar entre pedras." ,As 11 botas largamos e pas;..
san10s sem .novidade a cachoeira; havia :apenaá
alguma cor:repteza, e, Hão sé viam pedras em raz!lo
do rio já estar 1:1)11 pouco alto.
·A's 2 horas s·alt.amos na Villa d_e Capim GrüsRo
(margem direita),. que poderá ter _600 habitantes.
.A matriz é pequena, por~m bem acabarla . .A's. 3
horas corltinuamos a viagem ~ - fomos dormir no
_Curralinho, meia legoa acima da Bóa Vi.s ta.
'· No dia 21, iogo cedo, chegamos á ' Villa da Bo_a
Vista. ( n1~trgern esquerda), que fica ~m cima de
um morro de pedras e pode ter uns -550 habitantes.
É :mais çonhecida por Igreja Nova, porque a an. tiga Matriz era na Ilha de Santa ·Maria, 6 lego as
abaixo.

A ·que ora existe, e que se vê .de grande distan.cia,· f<;> i cons-tr.uida por uma senhora, Mãe do aetúal
· OotliJti'and::mte S npetior,. e ficoü .Óonhecid~ por
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Igreja Nova, pat<a dif(wençar,se rla Velha. Tempos
depois rüuclou-...se paFa •ahi a . séde .da ViJla e da
Parochia, mas o povo já estava habituado .e çon. .
ser~o11 -o nome.
Aqui eomeça a parte mais interessante de nossa
\'Íagem, porque d'ahi em diante o rio de' S. Fran.dsco é ·considerado innavega:vel. Até essa Villa já
foo -'o -vapôr $aldanha }.fr.z?"trdw, que d.esooo e s11-bio·Ml'fl o ptenor ·inconveniente.
fl:a1fe,ld, qu·e incontestavelmente ft>i ~:J 'e}t\plot'àdor ·ma~s· mi-Ímciose, assim se ex.primi0 :
c< J\lté 1està V~lla · chegam as ,bareas: d~aqui ·p.ara
· << baixo canôas e ajoujos, e estes mesmos eom mui(( ta -êlifficuldade, eKpostos a eminentes -per·igos,
. (( descem, e não -as ·bárcas, em consequenoia -que
·t< d' ahi ·a 'tl'es quart0s de 1egoa ca-meça . a e:Ktensa
r.~ corclahei'l'a de :cachoeiras e volt-as ·em-tas e aguEl&f$
<< no •canal do rio, que se p1~esta á na vega9ã0. É
~ - semp:re muito temeTar-io ,passar p0r ellas .sem
'c oo.nifiar -:a e-mb<ti:çaçã.o -a um piloto practico dos
' <'( logwes.
I( .Ã!silim d'ui eu obrigado .a deixa..r a -minha -barca
(( J;l.O pm:to da rB0a V-ista, mudar ·O -tl:ei>n' d'.esta -w.ara.
(( canôas e descer n'ellas até Varzea Redonda. ·,>)
Encontrou ~ambem elle tantos obstaaulo.s qt~e
'il'lfJID s.~t a:-1-1iinou -a -.calcular qu~nto .se:r.ia neGés,sârio
-p<rc~t~svm i'en1oç~io, . Q Tnesmo ~ q ccédeo;-.iWill ·Bu-rton.
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e todos que ahi tem passado, exeepto K.raus~, que
foi de parecE::l'. <!:]_Ue as 30 legoas da Boa Vista ;
á caehoeirq, do V áu poder-se-h iam navegar depois .
de um despcndio de 1.425:000$000.

O Engenheiro \Nilson, em .uma

Memo~ia que

publicou sobre a navegação do S. Francisco, considera inteiramente inuavegaveis estas 30 Jegoas ;
com bate o calculo rlc Krauss, dizendo que foi feito
sem base, e conclue avançando que só as ultimas.
5 legoar:; , que tem nove cachoeiras, dons sorvedouros e grandes horrores, tem mais obstaculos
do que todo o_ rio da.:; Velhas(!), e que· o melhor

é .·e abandonar pO:r uma vez a ideia de naVegar-se.
cr:;te pedaç9 dB rio.

É J?I'CCiso notar que v'ViJson nunca lá foi, er:;cre- _
veo só por informações, razào porque impressio- .
nou-se demais e foi tã.o exagerado. Podemos .garant~r . que a navegação é pos~ivel, c que nenhum
dinheiro será mais bem gasto do que o que for. empl:egado · mt descbstrucç~•.o d'esta parte do rio. Se
isso s~1cceder, aiuclamesmo que nãohaj.am estradas
de ferro, muito melhorará aquelle valle; ficarão .
.apenas 22 [egoas, de Jato há á Varzea Redonda,
para se viajar ~lll costas de animaes, o que já é
uma ~r ande . va~1t~gem; da. · Bahia já h a v;aJ?Ür até
Pirp,nhas.; lu~ vendo rie.J atobá. para cima, estabelecer-se-hão n'estes pontos meios ele conducção "po:r
2U

-
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terta, que muito facilitarão ao conunercio e m~smó
·aes viajantes d 1aql;{elle valle. Não se lembtem da
navegação actü.al: do Alto S. Francisco, que ·não
pode ser mais ünperfeita, mas· siiiJ'! dft,_que for feita
a vapor,
'Hoje um negtciante precisa ter um g~ande capital empregado em burros, cangalhas, etl:.; Qm
cada viagem: dispende uma grande somma ,coút .
camaradas ou tropeiros, comida pára estes, milho
para os animaes, etc., e rara é a viág·erg que não
perde ai~uns animaes, () que tudo sonl-rt1ado el.eva
o frete das fazendas, e pr!ncipalm.ente m~lhado8 ·f
miudezas, a um preço fabuloso. Havendo a. nave-gação a vapor:, paga-se um pequeno frete. até Piranhas, ahi os tropeiros tomarão as cargas para
levar a J atobá, donde segu,irão no vapor para
cqna.
Serido.:a navegação regular 1 pbcle-se fazer até
a viage1u em menos 'dias .
. Saltamos na Boa Vista e procuramos indagai·
qual el~a o melhor piloto; os moradores esmoreceram-nos dizendo que era impossível continuar a
viagem• ná barca, HlOStrandó-llOS:- áté- UIUâ gúe

no

estava
pOlio e tinha-se quebrado em uma
. ' cachoeira, é cujo dono .fizer á uma grándé despez~
para salval-a sem ter ·D:utis a lembi·ança de repetir
a e xpetlenc:~a. ·

--

• )') -

... . .
_

.

- .

O melhor piloto, segundo nos disseram,
rava ah_i,

r1ilo mo-

e sim a duas legoat; de distancia na Ilha

de Caraputé ; mandamos um positivo . chamal-o
e lis 2 horas appareceo-nos. Chama-se Felippe
José Dias dos Santos. Examinou a barca e disse- ·
nos que se animava a descer n' elta, dispersuadinclo-nos da ideia de mudar a bagagem para uma,
canôa e a família para outra. Apenas exigio, além
da tripolação que levavamos, mais dons homens de
sua confiança, e com os quaes estava acostum_ado a_viajar; fizemos-lhe a vontade, nem podíamos
ter._?utro procedimento; pintavam todos a viagel}l
tão feia, que nos díspuzemos a tudo. ·
A's 3 _horas sahimos, não sem grande admiração dos moradores, que reprovavam o que elles
chamavam -temeridade; ás 4 appareceu um temporal, que obrigou-nos a encostar na margem esquerd~; durou pouco ; as 4 ~ hora~ passamos a
cachoeira- Fuzis .- e ás f;> e 15 minutos a da~
.
'
\
Vieira. Soubemos que eram cachoeiras, porque o
piloto nos. disse, pois até a correnteza não era forte. ·
A's . 6 h~ra.s encostamos na Ilha ,de Caraputé,
onde do1:mimos mal, porque choveo bastante . á
'
'
noite, e a nossa barraca tinha sido m~l armada.
No dia 22 sahimos ás _6 horas; 30 minutos
depois pa~:;samos a cachoeira do- Sacco Torto -
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· e logo depoi s'a do -'E~treito . A c~rrentc~·a n' est-as
cachoeif'as é gi·ande, ptinci palmente na primeira.
' A 's 7-hoi·as encostamos · para os barqu eiros almoçarern no ·logar chamado ·~ Gros - (margem
esquerda ) d·emorariclo-nos apenas 30 minut()S. Do

- J ó,azeiro para, Çima nllo precisa encostar . \1 em bárcação na hoú:t da comida; porque ;:t tripolação larga
os remos e ella desce de tôa; mas d'ahi para bai xo
não succede ·o mesmo; é perigoso, porque pode a
correnteza leval-a ele encontro a alguma peG!ra;
A's .7 horas e 45 minutos passamos a cachoeira
dos~ lnhanhuns. Ahi ·divicLe-se o rio em muitos
braços; as ilhas e os ilhotes . são seni conta; atravessam, formando uma linha, ele. um ao outro ladO
do rio. Passamos encostados i1 a margem esqneTda
~~tre duas pequen~ts ilhas;_ no canal existem
algumas pedras~ das quaes é preciso cl'esviar a em.· barcaçilo, mas podem ser facilm ente g uebradas,
principalm ente na sécca, porque ficam fora Ll' agoa.
N â occasifLo da jJ assagem elas cachoeiras, onâe
ha sempre grandes correntezas, as embarcações
c~minbam coin a velocidade de . ~1m .vapor, e em
'a lguns logàres de llm caminho ele ferro, porque
deita-se t~m bem t oda força nos remos para poder
ella obedecer ao leme, desviar-se dos perigos, c
fazer as voltas, que ás vezes são muito a.gu rbs
e r epe~idas.
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Como se sabe, se a embarcação for levada sô
pelas agoas, n~lo obedece ao leme; quanto maior
é a correnteza mais força deve haver nas vogas,
o q.ue incommoda a quem não está acostumado,
porque algumas vezes vê-se a embarcação seguir com uma carreira vertiginosa com -~i pr?a dirigida para uma pedra, parecendo que vai ali arrebentar-se, mas ao aproximar-~e desvia-se com a
maior facil idade, porque as agoas tambcm ajudam.
' Passada a cachoeira dos Inhanhuns, o pilot~ r~~
clamou ~ontr~t uma canôa que ia a reboque, dizen do que era inconveniente, e embaraçava o gover.,.
no da barca.
Mandamos desamarra~- a e passar um elos ho. mens de tripolação para ella.
A's 8 horas e 20 minutos passamQs a cachoeiva
da·- Panella de Cima - que fica junto a um morro
de pedras do lado esquerdo. Chamam panella ou
alguns
remanso um roclomoinlio, que forma-se
_Jogares em razão da correnteza encontrar obstaenio, que faz voltar as agoas. A isso foi que \V"ilson chamou. sorvedouro, porque suppõe, sem fun-

em

damento algum, . que as agoas ali entram por um
.canal subterraneo, indo sahir adiante. E preciso ·
gn}nde cui\lado quando se passa por ahi, para não
_deixar a embarcaç~.o cahir . na panella, · porque
n' este caso põe-se a rodat, e clifficilmente safa-se.

.•
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· Ho~úr e ahi descuido dos rem eiros, nizd.o porque
cahirnos ú'esta panella; a ·b arca rodou, mas a:finá1
s~fou-se, e_como não p0dernos segtúr :o caminho do

costume, porque, para podermos fJahirdoremansc,
foi preciso-procurar-se direcção differente, -o piloto
dirigi o-a' por outro Ôanal d.o ladÓ .clireito de üma
ilha, no fim da q nal fomós encontrar

,a:canôa, que

tinha passado pelo outro lado po_r n3o ter lhe succeqido o mesmo que a l!Ós. Tivemos gntnde sl1sto;
mas hoje; _passado o risco, estimamos até que isso
nos suceedesse, porque podemos informar que as
paneílas ou sorvedouros não engolem as ernbarcaçõ_es, e que levando-se um bom piloto, corno o
nosso, nem perigo ha e apenas algum trabalho.
Pou.co depo~s do meio dia dia passamos a cachoeira do- Máchado - e á 1 hora a das -Almas -

c

liue J.Htda têm de not.avel, apenas augmenta a correnteza. Pas:sad<1 esta cachoeira., encostam os·· em
mna Ilha sem nom e ; ás 2 horas sahimos'; ponco
depois avistantos.ao lado direito a capella (em ruinas.) .de S. Migne 1, .o do esquerdo a de S. Felix,
tambem ~rnún~da, . m~s tendo ainda imagens, que ·

A's

3 ?i horas encostase festqjam todos os am~os.
mos na Ilha do Ara::apá acossados por um furioso
temporal, que felizmente pouco durou . .A's 4 e 45
minutos pas;;;amos a cachoeira das-U mburanas ~
omle. hà um.t:', peqn ena rrnel1a íl'n.go:~ ; o canal é
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estreito entre duas pedras grand~s, que podem ser
fa<úlm.erüe quebi'adas.
A's 5 ·passamos a elos- Mo -.:ós-- que é bastante ex·t~nsa ; . no fim a embarcação faz prôa para .
uma gr-ande pedrà.1 fazendo-se a volta quasi ao
chegàr ; passamó:'l apepas
meio palmo de distMcia d'está pedra.·
Dormímos na llha do Sacco. No dia seguinte
sahimos :1s 6 horas e-10 minutos ; ás 6.e L16 passamos a cachoe{ra do- Mary- qüe é uma -simples correnteza. Ahi começa uma grande ilha ele i)
legoas de comprimento, éhamada Assumpção ·:
quem quer ir á Villa de Oabrobó toma o canal que
fica entre a ilha e a margem esquerda, mas ahi ha
uma cachoeira de nome~ Portão -muito peri-

t:

gosa, l)elo que seria rematada imprudencia procurar este caminho, havendo outro melhor.
A's · 7 horas entramos ua cachoeira do - .Cachauhy de Cima ou d' Assumpção - ; depois de.
descermos um pouco, __fizemos prôa para a margem,esquerda, e logo para cima, caminhando contra a correnteza, tornamos a aproar para o lado
esquerdo, e tinham os . de subi i· outra vez pai:a alcaúçat -a ponta de uma ilhota e procurar 9 canal
que fiea enti·e ella e ilha grande, mas n'essa
occa~ião faltarani os remos e a correnteza, que era
forte, impellio aliarca' para <.:Íma do umas pedras,

a
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que estàv<l:m encobettas. Da ilhota, uns caboclos,
'que estavam trabalhando em uma 'roça, gritaram que rlo lado cFreito já h~vi a fundo sufficiente para
passar~se; pelo que o piloto abandonou o canal
,costumado e me~teo a barca pelo outro_com tanta
felicidade, qÍ.H~ . apenas quando a barca percleo a
carreira e recuo.u, levada·pela conenteza, tocou lc-- ·
ve:m.imte com · ~ pôpa em uma pedra.
.
N' ess:a cachoeira · pei:-deo-s·e, ha aimos, uma
ba,.r.e·a de Octaviano Velloso, logo ao entrar, quan- ·
do teve de faz er a p~imeira volta, que na verdade ·
to; a ]\]'lais aguda que vimos, porque a embarcação ·
volta :<:l. prôa para o lado inverso elo que r:;egue ·
pouco ·:mtes.
Pareceo-nos 'de faci l clesobstrucç.ão esta ca:hoei-ra, hast<u:J.do quelt>iL'ar-se as pedras, que tem no ·
c<.inal, para este tornar-se recto e por conf:leg ui11te
seu:l perigo ..
Po\1CG ab::~ixo da cachoeira ha uma capella ep1
nlÍJ~i;~S Lledioada. a Nossa; Sephora d' Assmupção ~·
um peq·u~no l:í;Q,Yoado habitado pox caboclos. Ahi
foj primi.tiv;ymente a Villa, qu.e depoÜ; mudou~se
pa;n;, .Cabrobó.
Qu-amlo RaJfeld passou em 1852, aigr(;lja ainda
estav,a perfeita, ·ma:;; o ri-o..:,foi ~uebranclo o harran-. ·
uo ·€!. p.~~ .g_Hl;Wilo cheia ele 1805 ca.hio a capella-mór
~ patte do corp(! '; agora apeuaH ha. o ft:on.tespicio,

q ne ainda está petfeito e ;;~ sachristia do ládo es~
q rierdo, onde estão .collocadas as. imagens.
Saltamos e fomos fazer oração na capella, se~
g undo o costume deftodos que po1: ali passam.
· NR-o se pode corr 1prehender n:aior deleixo .nem
tanta porcaria ; dentro da referida sachrist.ia o estrume dos morcegos formava um espesso tap.e te,
parecendo que ha mezes não vi~ vassoura ; as
paredes pretas e snj'as, as imagens pelo chão, etc.
Apenas duas, a de Ohristo e da Padroeira, estavam
encarnadas de novo e coUocadas em éima de uma
mesa grande, que serve de altar. .
Os cabo.dos estavam muito queixosos, porque,
di:úam elles, a Oamara queria apossar-se de toda
ilha, · cuja metade lhes pertence; já tinham maudado uma couunissão ao Recife ·r epresentar ao Go-

a:

venw.
A's 8 ho:ras e 35 minutos sahim.os ; ás 9 passamos a cachoeira dos-- Moleques ; 20 minutos depois avistamos a povoação do Pati1bú, sita' em·
cima de um pequeno morro. Poderá ter .umas 30
ea~a.s e 150 habitantes.
Ahi foi. a sétlc' ela Villa; que hqjc está em Ü;;ipim
G rosso. A's 9 e 15 minutos passamos a cachoeira
do-Pam bú- pouco depois a elo- Pam businho
~que é extensa; a cm:rentP-za é g rande, ~nas . o
ea~al ten~ pouc~s - voltas. A's 10 horas -P~1ssamo )3
•

.
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a· d~:t _;_,J?avella - ;'um quarto clepois'a do-"'" .Banco
d' Arêa- que tein dons canaes, sendo no do lado
'
esctum·do, , pelo ·qual passamos, menor a corren-

teza.
A's 11 · hoi·as encostamos defronte da ponta de
'
.
b-aix0 da Ilha d' Assurnpção. Ahi. deixamos a barca
e subimos na canôa até a Villa de Cabrobó, que ·
rode ter l.OQO habitantes. Era dia de feira, e

ha via por isso grande a'Ílimação. T~m urna casa .
de. Carnara, qÍ.1e serve tambem de quartel e residencia do Juiz de Direito ; custou 8 :000$000.
Todo o commercio d'esta Villa é coni .a Bahia,
apeÚtr de pertencer a Pernambuco. Já mesri1o
tínhamos ·notado na Boá Vista, onde ha apenas u"m
n<ilgociante , qi.te ' entretem relações commerciaes
coni a pr~tça do Recife.
A's 4 horas sahimos e ás 5 ~encostamos no Ib6
(m~r~eni esquerda). No dia 24 não sahimos cedo,
porque o piloto disse que em dia de domingo não
viaj·a va ·de nianhã;

o

Ao .meio dia desamarnimos a barca ; aos 40
minutos ·passamos a cachoeira, d·a -Ponta da Ilha,
10 miliutos ·depois a da......- Ponta da Ilhota- a 1
hora a do ~Oaohauhy do Meio- e á 1 e - 10 minutos ·a· de - Quebm-Canôa.
. Nas primeiras no ta-se apenas forte correnteza,
mas na ultima
é ..tal o dwque das agoas. nas pe.
'

-
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clras, ·que formnm··Se ondas, · que

balan.ça.l!l~

n l'm-

barcação.

A's 8 ·horas e 40 niinu,tos ·encostamos no Povoado 'elo Abaré, que tem uma capella sob a ·invocaÇã0 de Sa~1to Antonio; t em nmas 20 ca-s as e

130 habitantes. Ahi é o mercado de sal do riacho
do Tarraxil, que

6 considerado muito bom.

A's 4 ,~ ~ah i rnos e fornos dorm ir na fazenda Currali nho (margem direita) .
Ahi ap.pareceo-nos um sujeito e pintou-nos com.
as cores mais negras o perigo que tinhawos de
·correr no dia seguinte, principalmente nas cele1res
. cachoeiras ele Cantàgallo, Panella de Baixo, Espinhos e V áu, havendÓ na segunda um sorvedouro
de dentro do qual nenhuma embarcação podia sahir, e afinal desepparecia. Fez-nos tão grande
impressão esta narração; que nos arrependemos de
tPr t entado a viagem. Coimuunicamos noHsos receios ao piloto, que mnit.o nos animou, dizendo
que eram exagerações d? contador de historias,
. q ue sem duzida queria ver se lh e pagavarn . a~gu..u,:w..
c;ousa para conduzir a barca; que sorvedouro ou
rochmoinho na verdade existia, .e temeroso, por
causa da clreia, mas que n'essa occasião se pa[:>sava
longe d'elle por um canal que ha entre duas ilhotos na margem direita.

N~o

.ficamos porem tran -

:qtiillo, porqi.H~ p~rsünclim o -n os qnc· o Ji1~n d'clle en1

apenas amm_ar-tros.
No dia·seguinte sahimos ás 6 horas, · c ás 6 e 20
rnihutos passamos a cachoeira do----.: Umbuzeiro-e
algum· tempo depois a do-;- Ros~u·ío - que é extensa:; ás 7 encostámos na Ilha cl'este nome; com
pouca 4emora sah{mos; ás 8 horas avistam os a capella de N o·ssa Senhoni de -Bel em e passamos a
cal.5hoeira elo- Cach~1uhy de Baixo - Ól1 ele- Pio
Itonori~ ---:-- nome de .uri1 Italiano que ahi moron
nmitos annos. Do lado esquerdo fica a cachoeira ele
- Caritagallo - na qual só se passa na sêcca,
q~a~ido ~o canal da de Pio Honorio não tem profnnclidade sufficiente; ha ali taml5em um g1;ancle
~:edomoinho . A's 10 horas passámos pelo canal .
entre -as ilhotas, de que nos fallon o piloto, que
mostrou-nos o importante e na verdade arriscado
~di:vedouro · on rem anso çla Pauella de Baixo ; um
qÍ.1m~to depois encostamos ná Ilha da ·Passag·em ;
á$ n · sahimos ; 25 minutos depois passamos a
caéh~elra do..,---- Boi-Velhu-; d'·ahi avistamos o
arrai-al de Rodellas ( marg:enl. clirtlita ), onde ha
tili1a c·-,pella sob a invocação · de S. rrheohaldo ;
<lO meio dia passamos a cachoeira de - Urubú- ;
i1oüco ' abaixo' ha um seiTote ou pico de pedra
Jln meio elo rio ; aOs 15 minütos passarnos .a·(C'a, ,chóeiril· fk) __:__ F\ira~Oilio - · ; ahi o ti ó está. todó

eobeúó dé pequenas ilhotas ; a uma hora encostamos na fazenda Tacuruba (margem esquerda),
onde se faL:em muitas redes ; sahimos e com pouea
demora passamos a cachoeira elos - Espinhos qüe .i:los pareceo a_mais perigosa pela grande correnteza das agoa;, voltas agudas e rapetidas ; ás
2 horas passamos a cachoeira elo - Váu :--: q_ue
em verdade é a nnica, qu·<? pode ter este nome, pox-

·q ue ha salto cl.' agoa, não passando as n1~is de corredeiras, ou 'l'apz"des, como chamam os fi·ancezes.
Halfeld, apezar de viajar em canôa, não se animou a passar o

V áu sem rp.andar saltar a tripola-

ç_ão, afim de segural-a nas cordas; nqs porem passamos á força d~ remos.
A's 6 horas . amarramos a barca na Tapera
( margem .d ireita \ onde ha nma capella soli a
invocação de Nossa Senhora da Boa Esperança.
No dia 26 sahimos ás 2 horas da madrugada,
ás 8 encostamos ' na Cancella, ás 11 passa,mos a
pouco importante cachoeira da Itatmtiara, e ás 3
chegamos á. Varzea Reclollda ( margem esqn~r
da ), duas legoar~ acima .do porto de J atobá. .
Ha ahi uma capella de S. Pedro Dias e muito
poucas casas.
Estava terrnÍnada a nossa viagem pelo rio, devendo a continuação ser por terrH.
No dia Reguinte fomoR ver a cachoeira deIta-

parilúll, S legoas abaix~), não sendo poss.i\·rl ·irilios
{L c~.e Paulo .Affenso, não só pm:que, s.egundQ nos in-:
fonnaram, poueo tinha qrie ver n'a.quélla occasiião,
p0-r estar · o rio cheio, co.rno porque faltou,.nos ·o
tempo, e qt1alqner deúwra nos . seria prejudicial
em razão cjos inGommodos que cstavarh soffrendo
diversas pessoas de nossa família, nã.o hrtv cndo por
ali absolutameBte recurso algum.
Os ep~soclios ele ·nossa viagem por terra até'.
Piranhas e c1 'ahi a Bahia n~.o ·ÍlJteressam a:bsolu-·
tamente ao publico, pelo que não nos .catísaremos
em descrevel-os. Basta dizer, que tendo percorrido 290 'Jlegoa~, soffniri1os niais ·nestas 24 por terra
do que em todas ~s outra::;; o que üos fez capáei. tar., .que era absolutaniente i mpossi vel a nossa
vi<1gem da .B-arra para a, Cidade da Cachoeira, e
qlHt procedemos muito acertadamente abanclonan -:
do_aqneHa estrarla e pro éurando transp ort~1r-'no s
por outro CJ:~minhCl, ainda que fqsse preei:;;o, corno
succE(d~o, gastar o tr.iplo. .
lesc1c.:
A n0ssa Yiagern conv e1~ceo-no s de ll tte, se H
o princ,ipio, quando se t'ratou de comrnünicar ci
Al<te R. Fra·ncisco com o litora-l, se ti\·essc estuclado convenientemente esta questão, eí11 vez de se
começarem as estradas de· ferto 'ela Bahia e P ern,arnbnco, ter-se-hia feito a de :P!tanl)'as á Jcito?á.
b om 1: tet.arle ela tk~spen f[ll e sE(teni feito, esüt-

--· :1$~) ----

rilt .etita. p~·ou1.pt.a, a,s . cacho-eivas desobgtnliQ<t$;;.e:\
aquell.e.· eentio. um El-Dorado ...
Agora,
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pé em que se acluitri os negãcià:;;,.

<leve-s·e , dar · prefer6Rcia á estrada · de ferro - da
Bahia; · Ultimamente .,r. inios 'editaes convidando a
quem ·qpizer contratar a continuação d'ella · até ó-;
S. Francisco. Pra~á :a Deus, · que, cómo àilida es- ·
tamos convéneidos, nào passe isso do papel, e'gu~ '
r:-;e .r ealise tão ·grande melhoramento, qüe'. m1Íito
~tproveit;uá

áquelle centro, á Bahia, e ao Irnperio.
Se ha recursbs, deve-se tam bem fazer a estrada
de fEnTo de Piranhas a~ J atobá; o immenso valle do
S. Francisco, convenientemente aproveitado, dará,
de sobra, para ambas; a de Pernambüco, porem,
deve procurar outra direcç~o.

O nosso fim descrevendo · esta viao·ern
foi dar
b
;;tlgumas informações do vallé elo S. Francisco e
mostrar que não são absolútamente innavegaveis
as 30 legoas ela Villa da Boa Vista á cachoeira
do V
Quando por ali passamos,, o rio aindá não
estava em meia enchente~ e seg.undo nos garantio
o piloto, que incontestavelmente é authoridade na
matei·ia, p<;>rque passa por ali todos os mezes, na

án\

sêcca o canal sempre tem profundidade suffi~iente;
o que embaraça e torna as viflgens peri go~as· são
as pedras; tiradas estas, o que se pode fazer com

Ütui\idacle na s&cca_, . não . fica·dL esta parte do .rio

como -Jo·Sobradinho ·pánt -caua1 mas, ~et1do dirigidas as embarcações .pm· pilotos pratkos, não ha-

. Y:er;á -risco algum.
estadistas as &uas húnevolá.S
vistas -p:ara ·as aben:~oadas, 'r,nas de$c.;onhecidas r:egiões -do Alto -S. Fr~u~cisco , qué não será penlida
·a des}'íez·a que fizerem para dar-lhé.':l facil commu1Üca~ão, com o 'litoral.
Qs _elementos ~le riqueza c:ibmJdain tautó, que
· 'LaHCenl OS llOSSOS

GI)!Jlpensárão qualquer · sacrificio.
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26 16 240.000 .... . . . . .. . .

210.000

61

ela receita e despez a provincial

1 ela r eceita .........

80 '27

qualquer unicamente

qunlquer

81

3 por aquelle . . .. ....

uni camente por aqnellc

96

1 cereclito .. .. .. . . . . .

e credito

213 13 Riachão . .. .. ... . ..

Hi ncbo

218 23 lasse . . .. . ......... .
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E xistem outros erros que não alteram o sentido, e
Rupp riclos p.ela intellige ucia elo benevolo leito r.
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