
OPÚSCULO DA 

DESCRIPÇÃO 

GEOGRAPHICA 
 

 

E 

 

 

TOPOGRAPHICA, PHIZICA, POLÍTICA, E 

HISTÓRICA DO QUE UNICAMENTE 

RESPEITA À PROVINCIA DAS ALAGOAS 

NO IMPÉRIO DO BRAZIL. 

 

 

 

POR HUM BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

 

1844 – TYP. DE BERTHE E HARING. 

 

RUA DO OUVIDOR Nº 123 



 

DEDICATORIA. 
 

 

________ o ________ 

 

 

A ti, minha mimosa clarinha, incentivo de 

minhas mais ternas saudades; a ti dedico estas 

poucas linhas para te servirem de esclarecimento, 

quando chegares a idade de estudar a Geographia de 

nossa Pátria, e vieres a individualidades da 

Provincia das Alagôas; onde tens de recordar a 

memória, quase apagada, de teus inalfadados, e já 

remotos Avocagos; queres imital-os? Queres 

excede-os? Educa-te; instrui-te; sê virtuosa e 

honesta; ama, como elles, a tua Pátria... Não te 

acobardes pela obscuridade em que vegetas... Sirva-

te de estimulo, esse resto de sangue egrégio que te 

vivifica... Adora a Providencia, resigna-te com a 

vontade de Deos que te creou, e remio com o seu 

precioso sangue; como autor do bem, elle não põe 

tempo em mudar o tempo... Ao passo que abate o 

soberbo e poderoso oppressor, exalta e eleva os 

humildes, e limpos de coração. 

 

 

Deos sobre tudo. 
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OPUSCULO 

 
DA 

 

DESCRIPÇÃO GEOGRAPHICA 
 

E 

 

TOPOGRAPHICA, PHIZICA, POLÍTICA, E 

HISTÓRICA DO QUE UNICAMENTE RESPEITA 

À PROVINCIA DAS ALAGOAS 

 

NO 

 

IMPÉRIO DO BRAZIL. 

 

________ o ________ 

 

Provincia das Alagôas 

 

 A provincia das Alagôas foi desmembrada da 

de Pernambuco em 1818, da qual até então era 

apenas huma Comarca, onde existia a Conservatoria 

das mattas, unico estabelecimento deste genero que 

houve no Brasil, e caducou de 1827 para cá, por se 

encarregarem suas attribuições em geral aos Juízes 

de Paz; de que tantos damnos tem resultado, que a 

não se darem providencias efficazes e promptas mui 
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breve se fará assaz sensível, principalmente à 

marinha nacional. 

 

Limites 

 

 

Confina a provincia das alagôas, a Leste com 

o Oceano Atlantico, ao sul pelo Rio de S. Francisco 

com  a provincia de Sergipe, a Oeste inda com esta 

pelo mesmo Rio, e com a de Pernambuco aquém; ao 

Norte só com a provincia de Pernambuco. 

 

 O seu litoral desde a Barra do Rio S. 

Francisco para o Norte, até a Barra do Rio Uma, em 

razão das voltas que a costa faz, e de sua 

obliqüidade, anda de 50 a 60 leguas, posto que fique 

entre nove, e dez e meio de Latitude sul, e 37 a 39, e 

50 m.; Longitude Oeste (meridiano de Pariz) sua 

figura topographica assemelha-se a hum compasso 

aberto em triangulo; ficando a ponta inteira em 

Uma, o Eixo na Barra de S. Francisco; onde lhe 

corta essa ponta a provincia de Pernambuco. 
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Portos e Ancoradouros 

 

Este litoral da provincia offerece doze portos 

e ancoradouros para pequenas e medianas 

embracações; porêm nenhum para as de alto-bordo; 

d’esses doze, cinco podem admitir até brigues e não 

mais, os outros sete só supportão escunas, e 

pequenas sumacas; o que se conhecerá 

nominalmente no quadro das duas classes, que he o 

seguinte: 

 

 

 

 

Da 1ª classe 

A enseada do Jaraguá em 

Maceió. 

O Penedo no Rio S. 

Francisco. 

A enseada da Pitúba. 

A Barra de S. Miguel. 

O ancoradouro de S. 

Antonio Grande. 

 

 

 

 

 

Da 2ª classe 

O ancoradouro da Barra 

Grande. 

Dito do Porto de Pedras. 

A barra de Camaragibe. 

O ancoradouro do Francez. 

A barra de Jiquiá. 

O ancoraduro de Batel. 

O dito de Péba. 
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1º. A enseada de Jaraguá he pela maior parte 

resguardada por hun arrecife, a Este; dentro da qual 

as embracações ancorão commodamente, só lhes dá 

cuidado o vento sul desfeito; porque d’esse lado não 

tem resguardo. 

 

2º. O Fundeadouro no Porto de Penedo, he 

excellente, na margem do Rio S. Francisco; salta-se 

em terra dentro da cidade, por huma prancha 

levadiça; a entrada da barra que he mui perigosa por 

causa dos bancos de areia movediça que a torrente 

deste grande rio arrasta, e faz projectar muito sobre 

o mar. 

 

3º. A enseada da Pituba na desembocadura 

do Arroio do Puxim o melhor ancoradouro da 

provincia, depois de Jaraguá. 

 

4º. O Porto de Barra de S. Miguel seria 

optimo senão fosse huma pedra que tem atravessada 

na boca da barra; que para a superar depende de 

maré de lua, em concurrencia com vento de feição. 

Esse obstáculo he suceptivel de remover-se pela 

natureza da pedra, que na baixa mar escarna-se toda; 

mas está adiado para quando os homens cansarem 
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na luta das elleições, e voltarem-se para seus 

verdadeiros interesses. 

 

5º. O Fundeadouro de S. Antonio Grande he 

fora da Barra do Rio deste nome amparado por 

arrecifes que o cobrem do lado do Leste. A entrada 

da Barra he de coroas e baixios. 

 

6º. O Fundeadouro da Barra Grande nas 

costa he escassamente amparado por alguns 

arrecifes que demorão a Este: nada tem de bom. 

 

7º. O Fundeadouro do Porto de Pedras, na 

embocadura do rio do porto do Calvo he assas 

precário, e bem semelhante ao interior. 

 

8º. A Barra do Camaragibe he tal ou qual 

para os vasos que comporta. 

 

9º. O Ancoradouro do Porto do Francez, he 

na costa no resguardo de hum longo arrecife que 

bem o defende, porém he pouco frequentado; não só 

porque fica mui proximo, e à vista de Jaraguá, senão 

porque delle não se pode sahir quando venta sul. 

 

10º. A Barra de Jiquiá porto precário, no 

desaquadouro da lagôa deste nome; he de trabalhosa 

entrada. 
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11º. O Ancoradouro do Batel na Barra de 

Cururipe he sofrível. 

 

12º. O Ancoradouro do Peba, he terrivel e 

agitado; por ser desabrido, e mui amarado; só póde 

ser frequentado por Contrabandistas. 

 

Natureza do Paiz 

 

Esta Provincia das Alagôas he 

eminentemente pingue; o seu terreno gordo, e 

argiloso, he na maior parte coberto por soberbas 

florestas, de primorosas madeiras; de excellentes 

qualidades; não só para edificios, e marcinaria, 

senão e mui positivamente para a construcção de 

marinha; he farto de aguas; porque o Rio de S. 

Francisco perennemente o refresca do lado sul, e 

muitos rubeiros, arroios e vertentes a festelizão por 

toda a parte; para que muito contribuem as trez 

grandes lagôas que dão o nome à provincia; isto he 

Lagôa de Jequiá no municipio de S. Miguel com tres 

leguas de comprimento, e mais de meia de largura; a 

lagôa Manguaba no município da cidade das 

Alagôas, com cinco leguas de comprimento, e huma 

de largura; e a Lagôa do Norte entre o município de 
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Maceió, e o de S. Luzia; he puco menor em 

comprimento e largura, que a Manguaba. 

 

Estas duas ultimas lagoas se estendem 

paralelas, de Este a Oeste, afastada huma da outra 

coisa de 3 para 4 leguas, communicão-se na 

proximidade do amr a Este por dous braços 

paralelos que atravessão de huma para outra, dando 

ambas navegação para canoas grandes e pequenas; e 

formão a grande ilha de S. Rita em grande parte 

coberta de coqueiros; de 3 leguas de comprimento e 

meia, mais, e menos de largura, pouco cultivada, a 

pezar de sua capacidade, por falta de industria e arte, 

que havendo-a, farião della hum paraizo. Entre o 

braço externo e a costa fica apenas huma estreita 

leziria de terra, na qual se abre huma barreta, que dá 

sahida às aguas de ambas as lagôas para o mar; 

antigamente entravão nestas lagoas embracações até 

Brigues; hoje porém que as areias do comoro da 

praia impellidas pelo Nordeste, tem feito a barreta 

mudavel de hum para outro lugar, e se acha na 

confrontação e proximidade de hum molho d 

epedras; apenas podem entrar e sahir canoas, e 

alguma barcaça, não sem algum risco. Há muitas 

engenhocas de cana de assucar pelos reconcavos 

destas duas lagôas, ambas ellas mui piscosas. 
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Rios 

 

 

Propriamente falando só merece este nome, o 

caudaloso S. Francisco que banha o lado sul da 

provincia; em verdade magestoso por sua largura de 

huma légua mais e menos; contendo entre suas 

encantadoras margens muitas ilhas feiticeiras que 

deslumbrão a vista do observador, pelo pitoresco de 

sua paisagem; murmurando por entre campos 

cobertos de rebanhos de todo o gênero de gados, 

Villas, Freguezias, Povoações, Arraiaes, Engenhos 

de assucar, e fazendas de criar; sempre abundante de 

peixe, e freqüentado em seu curso por canoas, 

chalupas, barcaças e ajoujos de maior e menor 

grandeza; por que suas águas dão para toda a 

navegação desde a sua foz, até o Arraial de Piranhas 

13 leguas antes de chegar à cachoeira de Paulo 

Affonço, que fica a 50 leguas, em razão das voltas, e 

tortuosidades do rio. Esta formidável catadupa 
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decerto a maior da America meridional, calcula-se 

ficar a cima do nível do mar, para mais de 4 mil 

toczas incluindo as suas sumidades!!. Ella 

interrompe a navegação do baixo, com o alto S. 

Francisco que alias, a não ser isso seria navegavel, 

até o interior da Provincia de Minas Geraes. Quem 

vê e observa o Colosso desta cascata, de huma rocha 

enorme, banhada de agua que se precipita 

perpendiculamente se arrebata, e eleva o espirito ao 

supremo ser que formou tal maravilha tanto além da 

capacidade dos homens! 

 

O espaço de 13 leguas entre o Arraial de 

Piranhas e a catadupa, não he navegável; não tanto 

pelos molhes de pedra à flor da agua, por aqui e por 

ali, como por causa do redemoinho, e fervedouro 

que as águas trazem, da grande queda que dão do 

alto no baixo leito. 

 

Muitas parvoices se tem escripto sobre o 

curso deste rio, por informações erroneas dos 

indígenas, quando só elles escrutavão aqueles 

lugares; hoje porém posto que mal averiguando na 

parte que se não navega, comtudo se reconhecco ser 

falso o dizer, que elle corre subterranco por espaço 

de 12 leguas antes da cachoeira como escreveo 

quem nunca o vio!!! A tudo isso dá lugar o seguinte. 

Este Rio S. Francisco ao aproximar-se da 

Canalisando por huma garganta, formada por duas 
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cordilheiras de penedias alcantiladas, e nesse espaço 

restringe todo o seu álveo a huma 5ª ou 6ª parte de 

sua largura anterior e posteirior; e só com inaudito 

risco, se lhe podem ir ver as águas pelos escabrosos 

precipícios que as apertão entre rochedos de 

elevadas sumidades; só familiares aos passaros que 

se lhe remontão... 

 

Eis a Origem da assersão dos indigenas por 

cujas informações escreverão historiadores, aliás 

sábios, porém que não interpuzerão a escalpelo 

philosophico, para não cahirem em tão grande 

absurdo. 

 

Ora, como acreditar-se no Brasil, o que 

escreve na Europa quem nunca cá veio, se consigna 

em papel, que a barra de S. Francisco tem à leguas 

de largo!! Se dissessem que os seus coroaes 

projectão sobre o mar de seis e sete milhas, ninguém 

o contradiria; e oxalá que assim não fora. 
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O que parece maravilhoso são as enchentes 

deste Rio que transbordão pelos campos, e 

principião em outubro que ali he o mais rigoroso 

verão na auzenda das chuvas, mais he porque essa 

he a estação mais chuvosa nos lugares longiquos 

onde o Rio ou seus afluentes tem as suas nascenças; 

então as aguas, se tornão de limpidas e cristalinas 

vermelhas turvas e barrentas; origem das antigas 

carneiradas rebeldes, e motiferas, para quem bebia 

d’ellas e se expunha às evaporações pútridas dos 

campos no tempo da vazante... Hoje porém raro he o 

que sofre violências do mal, mormente dos 

climatisado; graças à civilisação, e à arte, que tem 

vulgarisado os antidotos; principalmente pelos 

meios higienicos; quem quer beber água do rio 

n’essa época, purifica-a, ou do contrario, recorre a 

outras fontes externas, e até tem havido quem se 

previna em setembro, de agua límpida do Rio, para 

beber em quanto dura a sua turbação. E para se 

preservarem da putrefação das ervas que o campo 

exhala quando as aguas se retirão, usão se outros 
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expedientes preventivos. Não se experimentão 

outros males indemicos, nem epidêmicos peculiares, 

que não venhão por eventualidades, como em toda 

parte. 

 

Os outros Rios que levão suas aguas ao 

Oceano isto he, Coruripe, S. Miguel, Santo Antonio 

Grande, Camaragibe, e do Porto do Calvo, e mesmo 

o de Uma, são pouco consideráveis, e escassos; 

tanto que não permittem navegação, senão para 

canoas; e alguns ainda para Barcaças; e isso pó mui 

limitado espaço por míngua de águas. O inculcado 

Rio do Poxim não passa de hum Arroio que não dá 

navegação nem para canoas. 

 

 

Há na provincia mais dois Rios que não 

desaguão no mar; que são Parahiba e Mundahu; 

aquelle he tributario da Lagôa Manguaga onde faz 

barra, a leste da Lagôa do Norte; nem hum nem 

outro permittem navegação por causa de cachoeiras, 

e pouca agua de verão. 

 

 

Serras e Montanhas 

 

 

He no geral isenta de montanhas e serranias a 

provincia das Alagôas, apenas contém as serrotas do 
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Barriga e da Juçara Contiguas; entre o Rio Mundahú 

e o Ribeiro Jundiá no municipio da villa da 

Imperatriz da qual ficão distantes 4 para 5 leguas ao 

sul; n’essa serrotas forão as cidadellas da celebre 

republica dos Palmarienses, composta, não 

exclusivamente de negros escravos fugitivos, como 

alguem tem querido persuadir; e sim de Neophitos 

de todas as castas, condições e origem. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Tambem não he exacto dizer-se que todos, se 

suicidarão para não voltarem à escravidão; porque o 

facto he, que a maior parte das Palmarienses se 

evadirão, dispersarão, e confundirão na massa geral 

da população outros forão presos, d’estes alguns 

poucos entregues a seus senhores ou herdeiros que 

os reclamavão; e não poucos vendidos mesmo no 

lugar, e mais para a provincia da Bahia; por alguem 

dos vencedores, menos escropuloso; do que inda 

hoje há por la, comemoração, em huma especie de 

torneio que se cebra nas ocasiões festivas, aque dão 

o nome de – Quilombos – Consiste em duas 

guerrilhas huma de Indios, outra de Negros 
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aquilombados; travão-se, e os Negros vencidos são 

prisioneiros, e os vencedores os levão de folia pelas 

ruas offerecendo-os, e vendendo-os a troco de doces 

e bebidas, com que huns e outros se encharcão; e 

isso entretem e diverte muito, a quem nunca vio 

mais do que isso. 

 

O chefe da Republica – Zumby – e outras 

notabilidades della, quer civis, quer militares, forão 

que, quando se lhes esvaiceo a esperança de 

triumphar do assedio em que se achavão, preferirão 

acabar com a vida antes, do que passarem por 

sevicias; o chefe deu o exemplo civico terrivel!! E 

os demais o seguirão de tropel, despenhando-se do 

alto da serra, em hum abismo, formado po hum 

trabalho de rocha; e ali se achárão seus cadaveres 

amontoados huns sobre os outros. Inda palpitantes 

no momento que os Aggressores acabavão de 

escalar sua rude cidadela. 

 

Esta narração he exacta, porque colhida de 

tradição fiel, seguida de Pais a filhos entre os mais 

conspicuos dos habitantes circunvisinhos daquelles 

lugares. 
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Alem destes notaveis serrotes, ha mais a 

semelhantes a Leste da mesma villa, e a serra de S. 

João na direcção de Jacuipe ao Norte; as serras da 

Mata Grande e Agua Branca são excrecenciais e 

ramificação da pederneira de Paulo Affonço; 

nenhuma outra merece especial menção. 

 

 

População 

 

 

Os cinco deputados representantes desta 

Provincia na Assembléa Geral, não correspondem á 

sua população; para fixar seu numero, não houve 

censo, nem cadastro estatistico, que o determine 

comforme a base legal; tudo vai entre nós de 

avanço!! Por consequencia não há conhecimento 

exacto da população da Provincia! Quem for 

oculpado que emende a mão... 

 

 

Cultura e criação 

 

 

A maior produção desta provincia consiste 

em canas de assucar, cultivadas nas terras baixas e 

frescas; e de algodões e milho nas altas e enxutas; 

mamono (carrapato) ao longo da costa, mandioca, e 

cocos; feijão; e arroz mui limitado por mera 
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indolencia ou ignorancia de propriedade da terra 

para este ultimo legume. 

 

 

Fruta, que se podia cultivar em grande, he 

vasqueira e a horticultura quaze desconhecida; por 

que ortaliça figura aqui, como coisa de luxo e de 

rariedade...! Quanto a criação mal, e muito 

escassamente chega para o consumo da provincia, 

que ainda importa gados de Garanhuns; por que não 

lhe chegão as que se crião nos campos de Anadia, e 

de S. Francisco. 

 

 

Braços de trabalho 

 

 

Há mui pouca escravatura, e he difficil 

conseguir braços livres por jornal; porque a 

facilidade de adquirir alimento individual, favorece 

a ociosidade daquelles, que por sua condição 

estavão na razão de ser jornaleiros. As aldeias de 

Indios que restão, huma em Porto Real (collegio) à 

margem do Rio de s. Francisco, outra na Palmeira, 

huma na Atalaia e s. Amaro; e outra em Jacuhipe, 

além de mui desfalcadas de população, os Indios 

não se querem sugeitar hoje a jornal, por que já lhe 

faltão os directores e maiores que instigavão ao 

serviço; e a policia não quer descer de sua alta 
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esfera, a estas ninharias... pouco cultivão os Indios 

para si; vivem quaze como na primitiva, caçando, e 

pescando. Por consequencia mui proveitosa seria 

aqui huma colonia agricola, não exclusivamente 

exotica, nem pelo methodo seguido, que não tem 

dado bom resultado; e sim por outro ou outros mais 

bem combinados que deixassem aos colonos lugar a 

se estabelecerem, e trabalharem tão bem por si, 

sugeitos com tudo, ao jornal de quem lhes 

fornecesse terras, em certas épocas, tempos, e dias, 

que não lhes prejudicasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Commercio 

 

 

O commercio em geral he frouxo, não tanto 

por falta de productos, e generos de exportação, 

como de especuladores que criassem a necessaria 

emulação; e animassem o cultivador desalentado 

pela mingua e estreiteza de meios, e capitaes; os 

capitalistas são os verdadeiros musculos do corpo 

social que nutrem o commercio, animão a cultura e 

promovem a industria, e as artes; e que impulso não 
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darião aqui aos estaleiros que ha, sendo a provincia 

tão abundante de madeiras da primeira escolha? De 

tudo isto se conclue, do quanto  proveito não seria 

ali o estabelecimento de hum banco provincial, ou 

mesmo de huma caixa filial de descontos. 

 

 

 

 

Exportação 

 

 

A exportação consiste em excellentes 

algodões; assucar, madeiras de toda a qualidade 

principalmente cossueiras e costadinho de vinhatico 

roxo; taboado de louro, caimbras e cavername, e 

outras peças de socupira, grandes linhas e traves de 

supucaia de huma e outra qualidade; d emuitas 

outras madeiras, caibros, ripame, e ramos; 

Pernambuco he de certo modo tributario desta 

provincia pela dependencia de suas madeiras 

principalmente de infinitas canôas de hum só páo, 

extrahida, de ordinario, das mattas de Jacuhype. 

Também exporta cocos e azeite de mamono, em 

menor quantidade do que se podia fazer, não se 

aproveita a piaçaba, nem a finissima paina de 

Schahuma, e Barriguda, de que abunda, tão 

preferível para encher colxões, travesseiros, e 

muitos outros estofos; e inda menos se proveita o 
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cairo que daria para interter grandes fabricas de 

cordualha; o uso do palmito que fornece ás mesas 

tão grato, appetecivel alimento, he ali esquecido, e 

desprezado, havendo-o em tanta quantidade se 

superior qualidade só por ter muitas especies de 

palmeiras. O pescado quer do mar, quer dos rios  

lagôas, he excellente e abundante; mas não se 

exporta nenhum; porque se oldidão as pescarias e 

grande escala por meios regularisados, em uso 

noutros Paizes; apens se pesca de rotina velha e 

mesquinha para o consumo diario; abunda  de 

camarões  e mariscos de todas as qualidades. 

 

Emfim quem trouxer para esta Provincia, 

industria e alguns meios pecuniarios, inda que 

mediamos deve ser feliz senão vier escular com as 

urnas elleitoraes... 

 

 

 

 

 

Salubridade 

 

 

No geral a Provincia he salubre, a penas em 

hum ou outro lugar de charcos, e aguas estagnadas e 

corruptas, apparecem sezões ou malcitas neste ou 

naquelle individuo menos sobrio, principalmente 
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nos forasteiros que golosamente se dão á cultura dos 

jardins de Venus; mas a Providencia que nos fornece 

o remedio a par dos soffrimentos derramou ali nas 

florentas excellente quina, a contra erva e a lingua 

de vacca, malagueta e muitos outros especificos que 

espancão esse mal quando não se despreza. 

 

 

 

 

 

Divisão civil e política 

 

 

A Provincia he governada como a smais do 

Imperio por hum presidente da nomeação do 

Imperador, encarregado igualmente do governo das 

armas. Tem huma Assembléa Provincial conforme a 

constituição reformada; tem duas Thesourarias, 

huma do Geral, outra Provincial, cada huma com 

seu inspector, e Thesoureiro; hum almoxarifado e 

diversas estações de arrecadação com o nome de 

coletorias, e Mezas disnpecção; Huma companhia 

de artilheria, huma de caçadores; e hum corpo de 

Policiaes, para os quaes ha na capital huma parada 

geral. Hum chefe de Policia, cinco Juizes de Direito, 

e diversos delegados, e subdelegados para tão pouca 

Policia! 
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Contém a Provincia hoje 3 cidades, doze 

Villas, sete povoações notáveis e dezeito Arraiaes 

menos consideráveis, contidas em cinco comarcas 

como se verá do quadro e descripção seguinte: 

 

 

 

Comarca de Maceió 

comprehende: 

A cidade deste nome. 

A Villa de Porto de 

Pedras. 

A Villa de Porto do 

Calvo. 

Comarca das Alagôas 

comprehende: 

A cidade deste nome. 

A Villa de S. Miguel. 

A Villa de Santa Luzia. 

Comarca do Penedo 

comprehende: 

A cidade deste nome. 

A Villa de Trahipu. 

A Villa de Santa Luzia. 

Comarca de Anadia 

comprehende: 

A Villa deste nome. 

A Villa da Palmeira. 

A Villa de Puxim. 

Comarca de Atalaia 

comprehende: 

A Villa deste nome. 

A Villa de Assembléia. 

A Villa da Imperatriz. 
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Na descripção analítica das Cidade e Villas 

se verá em que Municipios ficão as Povoações e 

Arraiaes. 

  

Há em toda a Provincia 18 Freguezias; huma 

em cada Cidade e Villas, e 3 soltas, que são; Pioca 

no Municipio de Maceió, Camaragibe, no Municipio 

do Porto do Calvo. 

 

 

Descripção das Cidades e Villas, e das 

Povoações e Arraiaes 

 

 

  A cidade de Maceió maritima; moderna 

Capital da Provincia, Residencia do Presidente; do 

chefe de Policia; do Juiz de Direito, Corregedor da 

Comarca; reunião da Assembléa Provincial; assento 

das duas Thesourarias; do Almoxarifado, de huma 

collectoria, e huma Mesa de Inspecção dos 

Algodões tem huma cadeira de Latim, e outra de 

Francez; huma de Logica, outra de Geometria, e 

outra de Rhetorica; duas Aulas de Primeiras Letras, 

para hum e outro sexo. Tem hum soffrivel quartel 

para as tropas. 

  

Esta collocada em huma planice elevada, 

proxima do litoral, e guarnecida da parte do Norte 

por huma colina longa, que se estende de Leste a 
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Oeste; he mesquinha de agua potável, seu terreno 

árido, e arenoso, fica em huma especie de península 

formada pelo Oceano a Leste; Alagôa do Norte à 

Oeste, e a Barreta ao Sul; de isthmo lhe serve todo o 

lado do Norte, e suas entradas são pelos dois 

extremos da linha da colina pelo lugar do Poço, e do 

Bebedouro. 

  

 

Comprehende no seu Municipio a Povoação 

e Arraiaes seguintes: 

 

 

 A Povoação, de Jaraguá bem na praia, 

defronte do Ancoradouro, ahi se acha collocada a 

Alfandega, o Armazem de deposito de Madeiras do 

Estado para a Marinha Nacional; vários trapiches, 

hum Estaleiro; he a residência do mestre 

constructor, empregado encarregado da fiscalisação 

dessas madeiras; do Patrão Mor; he totalmente 

estéril d’agua potável, que lhe vm de fora; fica 

arredada da Cidade para o Nordeste hum quarto de 

légua; grande parte do commercio, ahi se acha 

fixado de 1831  para cá: A causa, dicant Paduani... 

tem muitos coqueiros; 

 

 O arraial da Freguezia da Pióca 3 leguas 

distante para o mesmo rumo de Nordeste proximo 

do litoral. 
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 O Arraial do Bebedouro, huma legua para o 

Norte, abundante de boa agua potavel, por estar á 

margem de hum córrego perenne, donde se fornece 

parte da Cidade; he aqui o pouso ordinário dos 

tropeiros que conduzem do interior os gêneros de 

exportação, e consumo da cidade; que ali se 

demorão com suas tropas, até voltarem carregados 

com o retorno para as Villas, Povoações, e Arraiaes, 

fazendas, e engenhos do interior, tem ahi hum 

pontelhão sobre o córrego onde se atravessa porque 

dantes fazia grande atoleiro e tejucal. 

 

 

 O Arraial do Trapiche huma legua escassa da 

Cidade para Oeste á margem da Lagôa do Norte 

interposto das madeiras, e de todos os productos do 

interior que descem embarcados pelas lagôas e não 

querem expôr-se ao perigo da Barreta; daqui para a 

Cidade ou para Jaraguá se conduzem em carros por 

huma bella estrada; a melhor que há na Provincia e 

quiçá em uitas outras. 

 

 

 

 Cumpre declarar aqui antes de passar a outro 

Municipio, que nestes últimos tempos, se 

emprehendeo hum canal de communicação da lagoa 

do Norte até o interior da cidade de Maceió obra se 

summo interesse; e que dá grande impulso ao 
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commercio, e engrandecimento da cidade; pelo que 

os habitantes concorrerão com uma subscripção 

voluntaria; mas a obra não se fez como covinha; 

porque não se obteve do Governo Geral o auxilio 

pedido; ao menos de hum Engenheiro! E por isso 

tem esboroado as terras mal collocadas; pelo que 

apenas hoje lá entrão canoas na preamar que influe 

na lagoa. A esterilidade de Maceió diminuiria muito 

se todos os que occupão os lugares frescos do 

Cambondá, proximos da lagoa do Vorte, e do Poço, 

seguissem o exemplo do Cirurgião Mor Antonio 

Pereira Cardozo, e do Negociante Graça nas 

chacaras que tem, e podem ser normaes. 

 

 

 

 Cidade das Alagôas, antiga Capital da 

Provincia legua e meia arredada do litoral, situada à 

margem sul da Lagôa Manguaba, por huma colina 

acima e na sua planice; falesce aqui, não só o 

commercio, senão a industria e as artes; he fertil de 

agua potavel dos Arroios Sebaúma, e Utinga que lhe 

correm ao Sul, e a Leste; abunda de jácas, camarões, 

e seris de bumbum; nos mezes de Maio, Junho e 

Julho nem peixe há, por ser vedada por lei 

Municipal, a pescaria de arrastão em razão da 

procreação de peixe nesses 3 mezes. Ha aqui dous 

Mosteiros Monacaes; hum de Franciscanos, para 

onde destacão dous ou tres da Bahia; a casa inda que 
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mui pequena he menos má, tem boa cerca de pedra e 

cal murada que encosta na lagôa; o templo he 

aceado; o outro era de Carmelitas, sito lá pata o 

extremo Sul da Cidade; ha muito que se acha pro 

derelicto e sem Frades, e o Templo está em estado 

de ruinas! Em quanto ali foi a Capital, o governo 

aproveitava a casa para hospital militar, depositos, 

armazens e quartel. 

  

 

 

A Matriz he boa, e está bem collocada. As 

poucas casas de sobrado que ha, são antigas, e feitas 

sem gosto nem commodos e pior as terreas. A 

prespectiva desta cidade he assás desagradavel, e 

suas ruas sem ordem, nem simetria; e o terreno mal 

escolhido; só tem de bello alguns golpes de vista da 

Lagôa. He a residencia do Juiz de Direito corregedor 

da Comarca; tem huma collectoria, huma aula de 

Latim quaze dezerta; Escolas de primeiras letras 

para ambos os sexos. Hum Palacete feito em 1836, 

porque dantes não o havia, o qual ficou inutilizado, 

com a mudança da capital. Na cadeia, e na casa da 

câmara será bom não falar; naquella para não 

magoar o coração sensível, e nesta por vergonha...! 
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Contem em si o Municipio desta Cidade a 

Povoação e Arraiaes seguintes: 

  

 

 

A povoação de Taperaguá, proxima e a Leste 

da Cidade; bem se lhe podia chamar hum bairro 

della, separado por 3 pontelhões sobre os Arroios 

Utinga, Sibauma, e o esgoto de hum brejo, que 

correm para a Lagoa Manguaba. Tem huma Capella 

do Sr. Bom Jesus, e alguns sobradetes frageis, que 

alguns fazendeiros, resisdentes em seus engenhos, 

mandarão lá fazer, só para quando concorrião ali a 

huma sumptuosa festa, que se fazia em outro tempo; 

hoje porém só resta disso, a triste recordação do 

passado. 

 

  

 

Nasceo nesta Povoação a Mãi de D. Marcos 

Antonio de Souza, finado Bispo do Maranhão que 

sdegundo a tradição, dali fora para a Bahia. 

  

 

 

O Arraial do Pilar no extremo Oeste da 

Lagoa Manguaba distante da cidade de 3 para 4 

leguas; nada tem de notavel, senão ser ahi o lugar do 

embarque dos generos produzidos no interior que se 
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levão para Maceió, ou mesmo para a Cidade das 

Alagoas em canoas ou barcaças. 

  

 

 

 

O Arraial da Barra de S. Miguel situado á 

margem Norte da pequena Bahia que foram o Rio 

deste nome , proxima da sua Barra; está distante da 

cidade 3 leguas para o Sudoeste; he pequeno, e 

pobre, porém fertil de peixe e cajús; em ali huma 

pequena salina porém mal aproveitada, e sem a 

menor arte e industria! 

  

 

 

 

Segundo a tradição mais verosimil foi neste 

lugar da Barra de S. Miguel o Supplicio de D. Pedro 

Fernandes Sardinha 1º Bispo da Bahia, que 

regressava para Portugal no anno de 1556 e fez 

naufragio nos Bancos que denominão Bancos de D. 

Rodrigo, que demorão amarados entre a Barra do 

Rio de S. Francisco, e á de Coruripe; e depois de 

salvo seguia com muitos outros companheiros do 

naufragio, para Pernambuco por aquellas costas 

então ermas, ou só frequentadas por selvagens de 

diversas tribus indigenas; até que na proximidade do 

porto do Françez, depois de haverem passado pela 
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Barra de S. Miguel, forão surprehendidos pelos 

Cahétés, e o Bispo arrancado dos braços de seus 

companheiros de tantos infortunos foi recondusido 

para a Barra de S. Miguel, e ahi trucidado, e comido 

pelos barbaros antropophagos, depois de assado em 

hum brasido predisposto na sombra de huma colina 

que domina a Bahia e entrada da Barra! Existe hoje 

naquelle mesmo sitio huma ermida em que se 

celebra missa, talvez edificada em comemoração do 

cruento martírio daquelle illustre Prelado. Tem hum 

pontilhão sobre o Arroio Nequin, e hun estaleiro; e 

he residência do hábil constructor, Amaro Felis. 

  

 

 

 

 

3. Cidade do Penedo vantajosamente situada 

á margem do Rio S. Francisco da parte do Leste, 

sete léguas acima de sua foz, por huma collina 

acima cuja rocha lhe empresta o nome, de cima da 

qual se descortina o curso desse grande Rio duas 

léguas para baixo e outro tanto para cima; tem 

bastante commercio, e muito mais teria se a entrada 

da Barra não esmorecesse os especuladores. Há mui 

elegantes casas, e bastantes sobrados de hum, e de 

dois andares; pela maior parte edificados ao gosto 

moderno, e commodos; hum hospital de caridade da 

invocação de S. Gonsdalo Garcia; hum bello 
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convento de Franciscanos; a casa da Câmara e 

Cadeia são as melhores de toda a Provincia, 

collocadas na eminência, offerecem huma vista em 

bellezadora, não só do rio, e ilhas que se formão 

nelle, e sua freqüente navegação por chalupas 

peculiares, se não para esquadrinhar da Provincia de 

Sergipe a Villa Nova, que está defronte e à margem 

oeste do rio, assim como o Arraial do Carrapixo de 

d’onde se extrahem e exportão mui boas pedars de 

amolar de gran mais e menos fina. 

  

 

 

 

 

 

 

A casa da Camara do Penedo está bem 

mobiliada, e ornada com riqueza; ahi se reverencião 

na melhor salla as Efígies do Sr. D. João 6º D. Pedro 

1º, e do Sr. D. Pedro 2º Faz angulo com este grande 

edificio outro também de sobrado com grande 

galeria de sacadas de grade de ferro de propriedade 

da mesma câmara; que sérvio em outro tempo de 

residencia aos Juizes de Fora, e hoje anda de 

aluguer. Esta casa, a mobilia, e ornato da outra casa, 

bem como o calçamento de toda a cidade, deve-se 

ao zelo e desvello doe ntão Juiz de Fora, Luiz 

Antonio Barboza de Oliveira natural da Bahia, e 
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hoje Desembargador aposentado na Relação do Rio 

de Janeiro. Tem nesta cidade residencia o Juiz de 

Direito Corregedor da Comarca, huma collectoria, 

huma mesa de inspecção do algodão, aulas de latim, 

de logica, de francez, e duas escollas de primeiras 

letras para hum e outrro sexo; há huma grande feira 

semanal nos Domingos, á qual concorrem 

vivandeiros de toda a parte, para vender e comprar 

todo o necessario para a vida, não só do circuito da 

cidade e da Provincia, senão da de Sergipe que 

transportão pelo rio; ali apparece de tudo que se 

produz, quer ao perto quer ao longe , sem exceptuar 

infinidade de sanguesugas produzidas em charcos, e 

lagos que para la ha, e que os especuladores, e 

traficantes deste genero exotico, tem empenhado 

todos os meios para desacreditar esta descoberta de 

hum habil facultativo que por lá andou; mas a 

verdade vai triumfando da impostura fraudulenta. 

  

 

 

 

 

 

Nota-se nesta cidade huma singularidade 

destes nossos tempos; e he que ainda não teve lugar 

ali a menor sedição revolta, ou coisa que se 

approxime de Anarchia! Os Povos vivem tranquillos 

e pacíficos; obedientes e respeitadores das 
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authoridades, não por cobardia; porque em abono da 

verdade, são elles por caracter os mais valentes em 

lide; mas por índole, e educação desde a sua origem: 

não he facil encontrar-se no Penedo hum individuo 

mesmo da plebe que não tenha hum officio liberal 

econômico, impropriamente chamado mecanico de 

que subsista honestamente. 

  

 

As mulheres são em extremo recolhidas, e 

timidas; trajão com gala e riqueza, porem não se 

deslumbrão com exageradas modas de especulação 

estrangeira por cujo ardil nos tem subtilmente 

aliviado do peso do ouro com que se ataviavão as 

nossas bellas. 

  

 

Os oriundos desta cidade, quasi no geral, 

fornecem bons empregados não só á Provincia senão 

para fora della... Venha em abono desta asserção o 

seu Decano o Coronel Francisco Manoel Martins 

Ramos sem receio de contradicção. 

  

 

He digna de visitar se neste município a 

formidavel fazenda da ilha grande dos Frades 

Beneditinos, à margem do Rio, entre a cidade e a 

povoação de Piaçabussu, he como huma aldeia 

formada só pelos domesticos; abunda em tudo que 



39 
 

he criação principalmente de gados de todas as 

espécies. Condados ha no velho mundo que não, 

valem tanto! E ainda mais seria se andasse melhor 

administrada. 

  

 

Pertencem a este municipio a povoação e 

arraiaes seguintes. 

  

A fagueira povoação de Piaçabussú entre a 

Cidade e a Barra, collocada em huma planice á 

margem do Rio, há aqui huma, feira semanal no 

sabbado, posto que menor, da mesma natureza, e 

utilidade que a do Penedo; abunda em pescado, e 

algumas frutas como sejão uvas moscatéis até para 

exportar, cocos, cajús, ananás, e bananas. 

   

A festa do natal ali he encantadora pela 

singeleza e cordialidade que se desfructa; faz 

recordar o que se diz da antiguidade na reunião dos 

Pastores... As casas da povoação; que não são 

poucas, não podem conter a concunrrencia, e por 

isso abarracão-se por debaixo das grandes arvores e 

cajueiros dos arredores; tudo he alegria e 

confraternidade! Em melodiosos rojões se passão os 

serões das bellas noites de luar; huma meza franca, 

posto que frugal, em cada casa, ou barraca he 

sempre accessível! A qualquer filho de Adão que 

appareça; quem maltracta a hum, tem offendido a 
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todos... Em parte nenhuma se fabrica melhor o licor 

de cambuim de cujo fructo abundão as suas 

restingas. Supprão o que aqui se ommite, aquelles 

que já gozarão deste ameno campo de amor 

fraternal; mais singelo porem não menos delicioso 

que o Poço do Panella em Pernambuco, o Paquetá 

no Rio de Janeiro e a antiga Bacanga no 

transformado Maranhão. 

  

A Horticultura fazia aqui em Piaçabussú o 

seu império, e jardim, se a industria e o gosto desse 

ramo de agricultura, já tivesse chegado e esta 

Provincia, por ora emperrada e rotineira. 

  

O Arraial de Porto Real (Collegio) na 

margem do rio S. Francisco ao Norte da cidade; tem 

hum resto de Índios ali aldeiados. 

  

O arraial de S. Braz mais acima á margem do 

mesmo rio. 

  

O arraial de Feliz Dezerto alesneste da 

cidade, proximo do litoral, e do porto ancoradouro 

de Peba. 

  

Villa do Trahipú á margem do rio S. 

Francisco. Contém huma collectoria e escolla de 

primeiras letras, e ficão no seu município os arraiaes 

seguintes: 
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O arraial do Panema pelo rio acima e na sua 

margem. 

  

O arraial do Pão d’Assucar mais acima, tão 

bem á margem do mesmo rio. 

  

Esta Villa e arraiaes tem em simicirculo de 

si, muitas fazendas de criar gado vaccum, cavallar, e 

das espécies menores; que bellos requeijões, 

linguiças, e carne de sol, não fornecem estes lugares, 

às differentes feiras que se fazem nas margens deste 

rio S. Francisco não só do lado desta Provincia, 

como do lado de Sergipe; por exemplo á que se faz 

na Villa de Propiá? 

  

A Villa da Matta Grande algumas léguas 

afastada do rio S. Francisco, a mais occidenta da 

Provincia, e a Leste da Cachoeira de Paulo Affonço. 

Vai florecendo com a cultura do algodão que lhe 

atrahe commercio; tem huma collectoria e escola de 

primeiras letras. 

  

No seu municipio, ficão os arraiaes 

seguintes: 

  

O arraial de Agua Branca pouco distante da 

Villa para Nord-oeste tão bem afastado do rio. 
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 O arraial de Piranhas á margem do rio S. 

Francisco ultimo ponto a que chega a navegação 

deste rio, da cachoeira para baixo. 

  

A villa do Puxim á margem Leste de hum 

arroio deste nome, huma legoa afastada do litoral, 

pequena, pobre, e sem commercio; abunda em uvas, 

cocos, e bananas; por que a rua occidental leva os 

quintaes á margem do arroio, sempre refrescados 

pelas águas. Comprehende no seu município; 

  

A grande povoação de Coruripe, maior que a 

villa, e de algum commercio: cultiva-se aqui muita 

mandioca para farinha, e mamono; suas florestas 

dão o maior Páo Brasil, e tem próximo hum estaleiro 

dentro do rio deste nome. No Puxim há huma 

collectoria e duas escolas de primeiras letras para 

hum e outrro sexo, e esta povoação com razão 

reclama as escolas. 

  

A villa da Anadia, central, pequena, e pobre 

e de mui escaço ou nenhum commercio assaz 

atrazada em civilisação, pouca cultira, porém 

bastante criação de gado. Tem huma collectoria  

escola de primeiras letras. 

   

A villa da Palmeira dos Indios, assim 

chamada por causa de huma aldeia que ali ha; 

principia a florescer com a cultura de algodão, que 
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lhe chama commercio: a sua exportação se faz pelo 

interposto da villa de S. Miguel; tem collectoria e 

escola de primeiras letras. 

  

 

Villa de S. Miguel á margem sul do rio deste 

nome, sete léguas acima da sua barra, da navegação 

até o lugar do Escuro, próximo da villa huma légua, 

e chegaria a Ella se concluisse limpar o rio da balça; 

operação que se principiou no anno de 1836. O seu 

terreno he árido, tem bastante commercio por ser o 

interposto das villas que lhe ficão centraes. Tem 

huma collectoria, huma Meza de Inspecção do 

algodão; Cadeira de Latim, e aulas de primeiras 

letras. Comprehende no seu municipio: 

  

 

O arraial de Jiquiá quase no litoral á margem 

Norte do despejo da Lagôa deste nome, sobre o qual 

existe hum pontelhão. He pequena, pobre e de 

nenhum commercio; abunda de cocos e peixe da 

lagoa, principalmente da desova das Tainhas 

Corimans que se apanhão á mão no precipitado 

empenho que ellas fazem por sahir: tem proximo 

hum estaleiro dentro do despejo da lagôa. Aqui 

nasceo José Francisco Souto da Silveira, que veio a 

figurar no Maranhão... 
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No litoral entre o despejo da lagoa, e a barra 

de S. Miguel, corre huma barreira altissima, formada 

de hum barro tão gommozo que resiste ao rigor do 

tempo, toma na vista diversas cores, vermelha, 

branca, e amarelaça; pelo que e pela sua altura se 

reconhece do alto mar; e por isso he hum ponto que 

os náuticos de longa viagem, vão sempre reconhecer 

por não haver outra similhante; em pouca distancia 

representa as ruínas de huma longa cidade pelas 

figuras que a barreira carcomida das lagoas 

pluviosas forma; he curioso examinar esse quadro 

que excita a imaginação a muitas reflexões... por 

aqui vagão de continuo as de quem lança aqui estes 

traços... 

   

 

A villa da Assembléia, central, principia a 

florescer com a sua grande cultura de algodões que 

lhe atrahe algum commercio; mas tem contra si mui 

péssimas estradas; a sua exportação tem dous 

interpostos, que são a villa de S. Miguel, e a Cidade 

de Maceió; tem huma collectoria e aula de primeiras 

letras. 

 

  

A villa da Imperatriz, central, pequena, pobre 

e de pouco ou nenhum commercio, cultiva algodões 

e milho, e tem alguma criação de gados; tem huma 

collectoria, e escola de primeiras letras. No seu 
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município ficão os serrotes do Barriga e do Juçara 

onde tiverão suas cidades os Pulmarienes, das quaes 

hoje nem vestigios apparecem; tal era a construcção 

de seus edificios, meras cabanas, vulgo quilombos. 

  

 

 

Contém mais: 

  

 

A povoação do Canhoto de algum 

commercio devido a huma feira semanal que ha no 

Domingo, a que concorre muita gente mesmo de 

fora da Provincia, principalmente de Garanhuns que 

fica perto; e ali trazem muito algudão, e gados. 

   

 

 

 

A villa da Atalaia, ou antes Campus ubi 

Troia fuit! Central, e distante do litoral de 6 a 7 

leguas. O mesmo arraial do Pilar, que he até onde 

chegão canoas e barcaças pela lagoa Manguaba, fica 

fora do seu município, e dista desta villa coiza de 3 

leguas; logo he incorreto fazer menção do porto da 

Atalaia!... Floreceo em algum tempo que servio de 

interposto dos algudões cultivados nas villas 

centraes, Assembléa e Imperatriz que lhe ficão a 

este, e mesmo de Garanhuns, pelo que atrahia 
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commercio; hoje porém está na maior decadência e 

abandono, depois das crueldades que ali se 

commetterão em 1831. Com assassínios e sevicias 

feitas a homens inermes, e pacíficos; que só curavão 

de seu negocio e commercio para o augmento e 

felicidade da villa; E para que? Para franquiar as 

vias de mandar dali exclusivamente como 

Representantes da Provincia na Assembléia Geral, e 

Viagario! O Coadjuctor! O Sacristão! E hum outro 

adjunto do Vigario. Este attentado não ficou ahi; 

posteriormente outros por seu turno, e para os 

mesmos fins assassinarão seu próprio Vigario, o 

Reverendo José Vicente de Macedo, então Deputado 

Geral, e com inaudita perfídia e crueldade!... Com 

tudo isto, que ficou impune se horrorisou muita 

gente, e sahio de lá cahindo a villa no mizero 

abatimento em que permanece de forma que muitas 

das cazas, não tem quem as habite, nem mesmo de 

graça. Tem huma collectoria, huma cadeira de 

Latim, vaga, e escola de primeiras letras; he 

residência do Juiz de Direito Corregedor da 

Commarca. O nome desta villa tem sua ethimologia 

em hum destacamento de soldados que o Governo 

de Pernambuco para lá mandou, e que persistio por 

muito tempo de Atalaia à Republica de Palmares; e 

mesmo depois da sua dissolução porque então esta 

Provincia era huma commarca daquella. Esse 

destacamento foi atrahindo vivandeiros com gêneros 

seccos e molhados para vender aos soldados, e 
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ambas as coizas agregando aventureiros, e 

especuladores que se forão estabelecendo com 

negocio, e cultura. Breve foi huma povoação logo 

depois freguezia, e por ultimo villa com o mesmo 

nome de Atalaia, por que era dantes conhecida. 

  

 

 

 

No seu municipio se achão os arraiaes 

seguintes: 

  

 

O arraial da Capella 2 para 3 leguas a Oeste. 

  

 

 

 

O arraial de S. Amaro á margem Norte do rio 

Parahiba 2 leguas distante da villa; hum e outro 

lugar são aldeias de Indios. Neste arraial residio por 

algum tempo depois de viuva a Heroina D. Clara 

Camarão para occultar sua penúria, e deplorar a 

ingratidão que recebeo em premio de tai relevantes 

serviços seus e de seu Ilustre Esposo D. Antonio 

Felippe Camarão, falescido na Bahia de pura 

angustia... Deixando esta mulher Ilustre, quando se 

retirou daquelle lugar de S. Amaro (nome que Ella 

lhe poz em commemoração, do em que ficárão os 
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restos mortaes de seu consorte) alguem... de sua 

prole vegetando na obscuridade, e confundido na 

condicção de sua estirpe primitiva; pó falta de 

meios, de educação, e mentor... por que os 

Camarões só legarão a gloria de seus altos feitos 

para proveito de outros, e nada de bens da fortuna, 

sem os quaes ninguem vale nas nossas eras. Já não 

existe o generoso Brasileiro Vicente Ferreira da 

Costa S. Paio que daquelle municipio foi acabar 

seus dias no Ceará onde era conhecido pelo nome de 

sua terra – Vicente Lagôa – Se elle vivo fora, diria 

quem são os infelices descendentes dos Camarões; 

por que elles nunca se lembrarão disso, para poupar 

confrintações e contradictas... 

  

 

 

 

 

 

 

A villa de S. Luzia situada á margem Sul da 

Lagôa do Norte em huma pequena eminencia na 

grande Peninsula formada pelas duas lagoas e os 

braços que as communicão; porque tudo aflue para a 

cidade de Maceió, que lhe fica proxima além da 

lagoa em distancia de menos de 4 leguas; ha no seu 

municipio bons engenhos de assucar, mais ou menos 

bem fabricados; tem huma collectoria e escola de 
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primeiras letras. A matriz he boa, as cazas mui 

pouco boas principalemente a da Camara. 

Comprehende-se no municipio desta villa a –. 

  

 

Agradavel povoação do Coqueiro Secco 

situada à margem Sul da Lagôa do Norte huma 

legua a Leste da villa em huma tal ou qual elevação 

na mesma peninsula. 

  

 

 Ha nella huma linda e bem acabada Capella, 

a melhor da Provincia, com suas torres, corredores e 

consistorios terreos e de sobrado com hum grande 

adre atijolado, seu orgão, e mui boas imagens e 

ornamentos, bem servida por huma collegiada de 

mulheres piedosas cheias de zelo, que posto figurem 

de beatas não tem clauzura nem voto explicito, e 

nem regras monásticas; cada huma, e quando muito 

duas, em suas cazas, no seu trafico domestico, só se 

reúnem no templo para orar ou em hum alegrete em 

que cultivão flores para ornar os Altares. Tão 

louvável zelo já tem esfriado alguma coiza á 

proporção que míngua na diuturnidade de tempo a 

lembrança de seu fundador, hum virtuoso Sacerdote 

filho daquelle mesmo lugar, de cujo nome nos não 

recordamos neste momento, o qual applicou á 

edificação e paramentos deste templo e á sua 

manutenção não pequena herança que teve de seus 
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maiores; deste templo se descobre quazi toda a lagoa 

e se avista a cidade de Maceió, d’onde he 

reciprocamente visto, enxergão-se as embarcações 

fundiadas em Jaraguá, por cima da cidade, e o 

Oceano na distancia de 2 e meia para 3 leguas. 

  

 

Talvez não fosse dificil reanimar essa 

collegiada piedosa que n’outro tmpo ensaiada por 

aquelle verdadeiro Sacerdote suppria mui bem a 

falta de muzica com suas melodiosas vozes nas 

festividades que tinhão lá lugar; dando-se-lhes com 

qualquer medida legislativa meios de se applicarem 

ao mesmo, ou aproximadamente ao que praticão em 

França as Irmans da Caridade, aqui mais úteis e 

necessárias do que lá, pela differença de mais e 

menos civilisação. 

  

 

A villa de Porto de Pedras situada no litoral e 

estreitamente espremida entre o amr e huma encosta 

de pedra que lhe dá o nome, proxima da barra do rio 

do Porto do Calvo, do lado do sul; he assaz pequena 

e de escasso commercio; tem porém no seu 

município muitos engenhos de canna de assucar, e 

famílias illustres; comprehende os seguintes: 
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Arraial da freguezia de Camaragibe à 

margem do rio deste nome. 

  

 

 

O arraial do Poço de Camaragibe á margem 

do mesmo rio entre o da freguezia, e a barra; neste 

arraial de Poço há bastante commercio de 

especuladores de Pernambuco, que vem aqui 

comprar, não só o assucar dos grandes engenhos que 

ha por ali, e que nem todos exportão por sua conta, 

senão immenso taboado de Louro e Costadinho de 

Vinhatico, e muitas outras madeiras, por serem ricas 

as suas florestas. 

  

 

 

A villa do Porto do Calvo, central e pelo rio 

deste nome acima, na distancia de sete a oito léguas 

da barra; foi este o theatro das famozas gentilezas, e 

grandes feitos de armas do immortal D. Antonio 

Fellippe Camarão, natura de villa Viçosa do Ceará e 

mesmo da varonil bizarria de D. Clara Camarão sua 

esposa na critica e cobarde fuga de Banholo em que 

brilharão com outros guereiros Brasileiro que 

lutavão contra mil difficudades e privações... até 

libertar sua Pátria, a custo de seo sangue, sendo o 

proveito ulterior de quem menos generosos lhes 

deixou só em premio de tantos serviços relevantes, 
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mizeria e penurias! De que vierão  acabar 

definhados! Quem vê e observa hoje o decadente 

esqueleto desta villa historica nos annaes do Brasil; 

deplora o seu mizero estado... e não pôde descobrir a 

origem disso; por que a sua localidade he no centro 

de excellentes florestas, de hum terreno fresco e 

argiloso, com mui boas varzeas á margem dos 

ribeiros, fertilíssimos d’agua; circundado de bons 

engenhos de canna de assucar, perto da praça de 

Pernambuco menos de 30 leguas; communicavel por 

mar, e por terra; maravilha com effeito que não 

prospere quanto era de esperar! De ruim só offerece 

a reminiscência de ter dado o berço ao indigno 

Callabar... que de longe veio expiar seus crimes e 

traições nesse mesmo lugar... tem huma collectoria e 

escola de primeiras letras. 

  

 

 

Comprehendem se neste município oas 

arraiaes seguintes: 

  

 

 

O arraial da Freguezia de S. Bento próximo 

do litoral a Leste da villa e distante como sete para 

oito léguas; entre a barra do rio, e o fundeadouro da 

Barra-Grande que lhe fica ao Norte. 



53 
 

 O arraial de Jacuipe ao Nor-Oeste da villa 

situado em huma lombada hum tanto elevada, á 

margem Sul do ribeiro deste nome, tributário do Rio 

Uma que marca os limites da Provincia; abunda em 

madeiras da melhor escolha, por estar bem no centro 

de grandes mattas virgens. 

  

 

 

 

 

Seria aqui o lugar de mencionar em rezumo a 

historia da guerra de Jacuipe, que fez cauza 

commum com a de Panellas; porém era forçoso 

personalisar contemporaneos; o que iria dar hum 

alarme, por revelar coizas desagradaveis! Bastão as 

odiosidades que nos estão devorando... Nefandos 

partos da Polluta scena elleitoral! Diremos apenas o 

motivo porque os Indios de Jacuipe, largarão o 

pezado machado do falquejador, para pegar e armas 

fratricidas e se fizerão Cabanos; e porque meios 

voltarão a seu antigo estado normal, depois de tantos 

males, prejuizos enormes, não só de particulares, se 

não do Estado porque foi isso huma boa vacca d 

eleite para alguem que puxava a dous cordões... 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 

 Por huma ordem do Presidente da Provincia 

se faz exclusivamente, hum recrutamento revestido 

de violências inauditas só, e unicamente só, entre os 

Indios de Jacuipe; sem audiência, nem accordo de 

seu Maioral o Capitão Mór, a cujas reclamações já 

mais se quis deferir com equidade. Este 

procedimento insólito deu de si, o que era de prever. 

A aldeia sublevou-se em massa, é fugindo para as 

matas, convocarão os cabanos de Panelas que 

andavão acossados por lá. Não tardou muito que o 

Capitão Mor Hypolito, Maioral dos Indios não 

viesse a Cahir com mais dous em huma emboscada 

que se lhe armou; e quando prezo foi conduzido 

para a villa de Porto do Calvo, onde se achava então 

hum Commandante Militar. Ahi chegou manistado à 

porta do tal Commandante, quando a lua iria 

principiando a clariar a noite; e nesse mesmo 

momento, e lugar, na presença do Commandante, e 

de muitos outros que concorrerão, e alli se achavão, 

lhe foi arrancada a vida na ponta de agudo ferro que 

lhe trespassou o coração! O sicario seu verdugo bem 

conhecido de todos, continuou a passear as ruas, mui 

senhor de si, como se acabasse de praticar huma 

accção heroica! E a justiça dormindo a sonno solto! 

E o Commandante Militar de braços cruzados 

deplorando o fracasso que não approvara, mas que 
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não punira! Que esperar de tudo isto? O resultado 

posterior nol-o dirá. Horriveis e barbaras represalias 

ahi vem cobrir a todos de lucto! Dahi datão os 

medonhos acontecimentos desta desgraçada luta... 

constou logo, que os Cabanos surprehendendo a trez 

moços de familia ilustre, em o seu engenho, os 

queimarão vivos, depois de os pendurar em huma 

trave do engenho com grande fogo por baixo!... Mas 

de  bons engenhos bem fabricados forão arrazados, e 

reduzidos a cinzas!... e a sua escravatura roubara 

para della fazerem a phalange dos Papa usis, legião 

de demônios com figura humana e côr escura! A 

Penna repugna continuar a exposição inaudita dos 

acontecimentos; forão horrores sobre horrores, 

barbaridades de que os Cabanos forão humas vezes 

agentes, e outras, por seu turno, paciutes!... esta 

matilha de feras deshumanas mui bem armada (*) e 

mais conhecedora das localidades e seus recursos; 

allicita a privações, fazião a guerra de postos, e só 

de surprezas, não se demoravão em lugar algum; 

sem ter 
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 (*) Havia nesta provincia das alagoas hum 

deposito de  ou mil armas que em tempos anteriores 

huma junta do Governo provisorio, comprara a seu 

arbítrio, a troco de hum carregamento de pao Brasil, o 

que o Governo geral desaprovou; mas era facto 

consumado; restava a responsabilidade de muitos, não o 

he de ninguem, e epoca era fértil de maravilhas que na 

maior parte dam de sobra em que cuidar, o Governo 

Geral olvidou o facto, que passou por alto. As armas 

tinhão por destino destribui-las pelas milicias, como 

porem estas se extirguirão ficarão em deposito, e se 

conservavão. 

 Hum presidente posterior foi mandando-se 

destribuir em porções com os juises de paz, que se 

tornarão, uises de guerra! Por que elles as requesitavão 

para irem a sua porta hum corpo de guarda, como porem 

esse juízes de huma ora para outra largavão e passavão a 

vara; outro, o que acontece sucessivamente, as armas 

nem sempre erão entregues e se o erão, não o erão todoas 

porque seu recebimento consta de hum simples, ou de 

nenhum recibo no desposito, de certo erro imperdoável 

de administração por algumas substituições de juízes d 

epaz, cavão evaporadas as armas! Eis aqui o armamento 

que sérvio para Papameis, cabanos e não cabanos de 

jucus; por que ellas despejadamente se vendiam como 

qualquer outra mercadoria! 

 O presidente que tal distribuição ordenou desta 

estranha maneira de certo não foi o misero daquelles 

Ana! Phaleto; que deplorou em sua iniciosa hemilla o 

Snr. Anjo Custodio antes de se tornar prudentaço! 
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que perder por que sua bagagem era personalissima; 

derão que fazer aos Governos, desta Provincia, e da 

de Pernambuco, cujas forças reunidas não os 

poderão acabar a ferro a fogo, no espaço de 3 annos 

apezar de muitos sacrifícios, não só pecuniários 

(Deos sabe por imensa tropa, posto que nem sempre 

athé onde bem empregados) senão pessoaes bem 

dirigida, principalmente à principio. Quantas 

victimas! Quanto sangue derramado! 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

 

Foi necessario que o Excellentissimo Bispo 

Diocesario o Sr. D. João da Purificação Marques 

Perdigão, commovido dessa porção do seu rebanho 

assim barbarisada, viesse em pessoa levantar entre 

elles o – Baculo Pastoral – para os chamar á ordem 

pela voz do Evangelho. Os esforços de Sua 

Excellencia Reverendissima pouco ou nenhum 

fructo terião, senão concorresse de accordo, e ho 

intelligencia, o Presidente desta Provincia, que 

despido de artifícios machiavelicos, jogou todas as 

tabelas que estavão a seu alcance para conseguir os 

fins; até mesmo arriscando-se a grande 
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responsabilidade, como fosse – a de mandar 

suspender as hostilidades contra as ordens correntes, 

e muito mais por mandar praticar huma annistia, 

antecipada à lei, que reclamava dos Poderes 

Supremos, e que só veio a conseguir muito tempo 

depois!... Roupa, ferramenta e outros auxílios 

recebêrão os desvairados que corrido a pedir 

misericórdia, e perdão, para entrar nos trabalhos 

ruraes que dantes tinhão; o que fornece o Presidente 

pela tênue cifra que a Lei Provincial lhe abrio. 

Como esquecer, e olvidar tudo isto, quem se 

antecipa a escrever estes factos ao mesmo passo que 

exagera outros de segunda ordem? O que He de 

Deos, o de Cezar à Cezar... 

 

 

Assim se concluio o flagello, e se 

estabeleceo a paz: houra seja feita a quem o 

conseguio, embora esquecesse a quantos o deverão 

lembrar... assim se apagou essa faísca que podia 

incendiar tanta materia combustível nos – Papauveis 

– que se achão por todo o Imperio... tornando-se 

realidade a temível ficção do Velho do Itajuri... 

 

 

O primeiro e ultimo, porque foi o único 

Governador desta Provincia, logo que se criou foi o 

Exm. Sr. Sebastião Francisco de Mello e Povoas, 
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natural de Portugal, ramo de huma illustre família 

daquelle reino. 

 

 

 

 

Presidentes que lhe succederão 

 

 

1º O Sr. D. Nuno Eugenio de Locio Silbs, natural de 

Pernambuco. 

2º O Sr. Candido José de Araujo Vianna, natural de 

Minas. 

3º O Sr. Manoel Antonio Galvão, natural da Bahia. 

4º O Sr. Visconde da Praia Grande, natural do Rio 

de Janeiro. 

5º O Sr. Manoel Lobo de Miranda Henriques, 

natural da Parahiba. 

6º O Sr. Antonio Pinto Ghixorro da Gama, natural 

da Bahia. 

7º Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo, 

natural de Minas. 

8º O Sr. José Joaquim Machado de Oliveira, natural 

de S. Paulo. 

9º O Sr. Antonio Joaquim de Moira, natural do Rio 

Grande do Norte. 

10º O Sr. Rodrigo de Souza da Silva Pontes, natural 

da Bahia. 
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11º O Sr. Agostinho José das Neves, natural de 

Pernambuco. 

12º O Sr. João Lins Cansanção de Sinimbú, natural 

das Alagôas. 

13º O Sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello, 

natural do Rio de Janeiro. 

14º O Sr. Caetano Silvestre da Silva, natural da 

Bahia. 

15º O Sr. Anselmo Francisco Pereti, natural de 

Pernambuco. 

16º O Sr. Bernardo de Souza Franco, natural do 

Pará. 

 

 

 

PROTESTO 

 

 

 

Propuz-me a bosquejar estas poucas linhas 

sobre o detalhe da Provincia das Alagôas, que me he 

assaz conhecida, não por fazer ostentação de saber, 

que bem conheço minha inópia na Republica das 

Letras, mas sim por sentimento mais nobre; foi para 

de alguma forma corrigir as inexactidões de hum 

folheto que appareceo no Rio de Janeiro, impresso 

na officina de Gremiere com o titulo de Geographia 

Brasilica – que sendo quase exacta à respeito da 

Provincia do Rio de Janeiro o mesmo tolerável no 
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que diz sobre o Brasil em geral, não se pôde soffrer, 

e revolta a maior parte do que escreveo sobre as 

demais Provinciais, pelas falsidades e erros que fez 

imprimir e correr para ser lido no Brasil! E o mais 

He que nas escolas pela mocidade avida de se 

instruira do que resultará rechearem a cabeça de 

idéias contradictaveis no que diz respeito ao seu 

paiz. Será isso hum mal? Sim. Pois o devemos aos 

especuladores dos folhetins... 

  

 

O amor de meus patrícios de juventude, de 

meus filhos e consanguineos foi que me aguilhoou a 

tomar sobre mim a tarefa desta Provincia. Outros 

mais habilitados que eu, desenvolverão as ideias 

apenas bosquejadas, e farão outro tanto sobre as de 

mais Provincias, que ha muito que se lhe diga... 

Acreditai-me, leitores, que sobre singelo sou 

sincero. Se achardes tudo isto fútil, He por que de 

certo vos achaes mais bem instruídos de facto e de 

direito. Cumpri com o vosso dever, emendai meus 

erros, fazendo-o melhor; que muito vos 

agradeceremos todos os Brasileiros que temos filhos 

para educar. 

 

 

 

Fim 


