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                                                        Apresentação

 Em outubro próximo passado completou 159 anos que o imperador do Brasil, Dom Pe-
dro II, acompanhado de sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, e numerosa comitiva, com o 
intuito de conhecer as províncias situadas ao norte da capital do Império, Rio de Janeiro, ini-
ciou a longa e histórica viagem pelas regiões de Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba 
e Espírito Santo, excursão que durou de outubro de 1859 a fevereiro de 1860. 
 Foram muitos os encontros da realeza com os súditos do Norte, nesta ocasião, todos 
com a sua significância, porém, para mim, nenhum destes momentos se fez mais interessante, 
em razão do considerável grau de aventura, a espetacular recepção e as situações curiosas que 
se apresentaram, do que a sua visita, desta feita sem a Imperatriz, à cachoeira de Paulo Afon-
so, a famosa catarata então situada no trecho sertanejo do fabuloso rio São Francisco, entre as 
terras baianas e alagoanas; e, no percurso de ida e volta das quedas d’águas, às populações das 
margens alagoanas e sergipanas, de Piaçabuçu, Vila Nova (Neópolis), Penedo, Propriá, Porto 
Real do Colégio, São Brás, Curral de Pedras (Gararu), Traipu, Lagoa Funda (Belo Monte), Pão 
de Açúcar, Entremontes (Armazém), Porto da Folha, Piranhas e outras. 
 Além do interesse que histórias como esta me despertam, sugestionou-me, o fato tolo e 
insignificante, salvo para mim, de eu ter nascido no ano de 1959, exatamente um século depois 
da presença do monarca brasileiro no meu rincão nordestino, a ir buscar no esconderijo em que 
ainda se encontram, apesar das facilidades de acesso que hoje dispomos, a íntegra da narrativa 
jornalística desta visita imperial, bem como as valiosas anotações feitas a respeito pelo próprio 
D. Pedro II. 
 Assim procedi.
 Apresento, pois, nesta compilação, o que a imprensa nacional trouxe a lume sobre a 
presença do monarca brasileiro na cachoeira de Paulo Afonso e sua permanência com os ribei-
rinhos do baixo São Francisco, material que fui buscar, graças à hemeroteca digital da Biblio-
teca Nacional, nas páginas do Correio da Tarde (RJ), que reproduziu a substanciosa matéria do 
Jornal da Bahia; no Pedro II, gazeta cearense, de onde extraí parte da reportagem produzida 
pelo Diário de Pernambuco, deste que obtive o restante da descrição; e no Jornal do Comér-
cio, diário carioca, do qual, infelizmente, deixei de transcrever a parte inicial da matéria, por-
que a página equivalente encontra-se, pelo menos, neste acervo praticamente ilegível. 
 Bem como, apresento, dispostas imediatamente após os textos jornalísticos, as acima 
mencionadas anotações (ligeiras observações, pareceres e impressões), lavra do Imperador, 
rabiscadas em suas inseparáveis cadernetas de viagem, notas estas que copiei do Diário da 
Viagem ao Norte do Brasil, obra editada, em 1960, pela Livraria Editora Progresso, organizada 
por Lourenço Luiz Lacombe, então diretor do Museu Imperial, este que, além de prefaciá-la, 
acresceu ao feito esclarecedoras informações, que, de igual modo, trago para a coleção que ora 
apresento, distribuidas que estão, entre colchetes e em letras de menor tamanho, no correr das 
anotações do insigne viajante. 
 Complementei o conjunto, com a antiga descrição da cachoeira de Paulo Afonso, ela-
borada pelo engenheiro civil Henrique Fernando Halfeld, que encontrei, de forma resumida e 
didática, na Gazeta Oficial do Pará, edição de novembro de 1859.
 Por derradeiro, organizei um Índice toponímico e uma coleção de imagens concernentes 
e ilustrativas. 

 Constituem-se estes antigos textos, assim, reunidos e agrupados com a estética do pre-
sente, instrumento para um contato direto com a tradução primordial da viagem imperial pelo 
baixo São Francisco, visto que são estes os primeiros escritos, inda mais porque formulados 
por quem participou diretamente dos acontecimentos. São páginas que dizem da realidade e do 
modo de vida dos moradores do vale nos idos do século XIX, ao mesmo tempo que revelam 
a inteligência, a cultura e o caráter de D.   Pedro II, e, mais das vezes, um rei menos solene e 
distante do trono, a interagir com sua gente, dizendo de si mesmo, e exercendo o múnus go-
vernamental do modo que mais apreciava fazê-lo: inteirando-se dos problemas e das soluções 
para o reino, e em contato direto com o povo. 
 Permitam-me afirmar que estes velhos relatos são lições de literatura, história, geogra-
fia, náutica, etnografia, botânica, os quais um dia servirão até de roteiro para o cinema contar 
como foi o encontro destas duas majestades que reinaram um dia no Brasil: Dom Pedro II e a 
Cachoeira de Paulo Afonso. 
 Desejo que esta história seja mais divulgada, especialmente entre os nordestinos, e mais 
ainda entre os sanfranciscanos do baixo curso, visto que foram os seus antepassados os pro-
tagonistas de um dos momentos festivos e simbólicos mais marcantes da história nordestina, 
transformado imediatamente num indelével bem histórico-cultural, vínculo identificador deste 
povo. 
 Que os locais nas margens deste fabuloso rio que outrora navegou o homem que impe-
rou no Brasil durante 58 anos, D. Pedro II, o monarca que amava a sua gente; que prestigiava 
as ciências, as artes e as letras; que exerceu magistralmente o Poder Moderador; que se fez um 
viajante embaixador do Brasil; e que foi uma das maiores personalidades do seu tempo; pois, 
por onde ele tenha passado e estado, quando pelas águas do Velho Chico, como, por exemplo, 
no “Morro dos Prazeres”, do lado alagoano, e no “Buraco de Maria Pereira”, no sergipano, que 
seja identificado, memoriado e transformado o local em ponto de atração turística. 
 Muito obrigado a todos, razão maior desta obra, e um agradecimento especial ao meu 
filho Thiago, pelo tanto que me ajudou, realizando a diagramação.

 Aracaju/SE, novembro de 2018.

                           Antônio Corrêa Sobrinho

 tonisobrinho@uol.com.br e antoniocorreasobrinho@gmail.com
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Seguimos viagem no vapor Gonçalves Martins com mar sereno, porém já a boa distân-
cia da esquadrilha que acompanhava S. M. o Imperador e da qual separou-se o Paraen-
se na barra, seguindo viagem para o Rio de Janeiro.

Acompanhamos, pois, o Amazonas, que ia nas águas do Apa. Meia hora depois 
tínhamos transposto a Barra, e à 1 ¼ hora passávamos pela engraçada povoação do 
Rio Vermelho.

É impossível descrever o belo quadro que oferece aos olhos do navegante a saída 
da Bahia; há nessa terra tanta poesia, tanta graça, tanta natureza, que todos, do norte 
ou do sul, da América ou da Europa, são unânimes em proclamá-la única em sua beleza.

Para aqueles principalmente que ali deixaram seus penhores e que sentiam vibrar 
com força as cordas do coração – toda essa beleza da terra, toda essa graça da natu-
reza achava-se envolta em um véu que não era o de tristeza, porque tinha a esperança 
de voltar, não era o de pesar, porque faziam a viagem com toda a espontaneidade, 
mas era o da saudade, esse sentir que não se exprime, que acabrunha a mente, mas 
lisonjeia o espírito, que prostra e convida à meditação, mas deixa o coração cheio de 
si	e	satisfeito	com	os	espinhos	que	o	torturam;	esse	sentir	enfim	que,	revolucionando	
tudo, manifesta-se apenas por um suspiro ou por uma lágrima que desponta modesta 
e tímida para desaparecer logo crestada por um esforço – hipócrita sempre.

Passamos da Barra até o Itapuã no maior silêncio possível.

Apenas de vez em quando se ouvia o sussurrar da brisa e a voz do comandante, 
à qual correspondia imediatamente o gemer do leme.

Às 2 horas avistamos os Lençóis Pequenos, tão conhecidos dos navegantes, às 2 
e meia os Lençóis Grandes, e às 4 a Torre.

Nessa altura a brisa transformou-se em leste fresco, o mar tornou-se cavado, e o 
vapor começou a ser vítima de tudo isso. Passou por nós uma escuna sarda procedente 
de Gênova com escala por Pernambuco.

Às	6	horas	estávamos	LNE	com	a	Torre,	a	8	milhas	distante	da	terra,	a	1	milha	do	
Amazonas e a cinco do Apa.

A	noite	foi	de	luar	magnífico,	mas	sempre	açoitada	por	fresco	LNE,	que	turbava	o	
mar violentamente, obrigando os vapores a dar guinadas extraordinárias, que incomo-
davam a todos os viajantes.

Ao amanhecer do dia 13 tínhamos perdido de vista a terra, a qual só se tornou a 
descobrir de cima dos mastros, às 3 da tarde.

Às 11 perdemos também de vista o Apa, mas navegamos mui próximos ao Ama-
zonas.

Às 2 horas formou-se um grande temporal no norte, e passou impelido pelo vento 
sem nos ter dado mais do que alguns chuviscos.

Às 3 horas descobriu-se a enseada do Vaza-Barris, perto da cidade do Aracaju; 
às 4 horas passou-se o canal de Japaratuba, que se pretende unir ao do Pomonga, em 
Sergipe, obra para a qual a assembleia dessa província votou este ano um empréstimo 
considerável; e às 5 e meia descobrimos o pontal do sul do rio de S. Francisco.

Às 7 estávamos em frente do pontal do norte, que determina a barra.

Prosseguimos algumas milhas, guiados pelo farol do Amazonas, o qual logo de-
pois reconhecemos achar-se fundeado fora da barra.

Entendeu-se então que o mesmo teria feito o Apa, e que a entrada teria lugar na 
maré da manhã, porque sendo a barra muito perigosa, não queriam arriscar-se à noite.

O Gonçalves Martins, porém, não fundeou: andou bordejando toda a noite, e ao 
amanhecer estava pronto para entrar.

Foi então que se viu o Apa fundeado, mas já dentro da barra.

Tendo chegado na véspera antes de escurecer, alguns vapores que tinham saído 
a espera-lo tinham-no trazido para dentro, auxiliados pelo crioulo Pedro, prático do 
Gonçalves Martins, e que se havia passado para o navio onde ia arvorado o pavilhão 
imperial.

Estava, pois, o Gonçalves Martins sem prático, e vendo à barra uma jangada, 
animou-se a aproximar-se, mas teve de voltar, porque a jangada ou não era do patrão 
da barra, ou se era não fazia sinal; e nesse caso a entrada era impossível.

Continuou a bordejar fora da barra até às 2 horas da tarde, tendo sofrido ao 
meio-dia um grande tufão de L, acompanhado de formidáveis aguaceiros, que tendo 
revoltado furiosamente a arrebentação da barra, davam-lhe um aspecto medonho.

Às 7 e meia da manhã o Amazonas tinha seguido para a enseada de Coruripe, 
15 léguas ao norte, onde deve estacionar até à volta de S. M. da Cachoeira de Paulo 
Afonso.

Às 2 horas o tempo estava limpo; o sol ardente, o vento tinha amainado e o 
mar era mais sereno; a maré começava a encher, e o desespero dos passageiros e do 
comandante do Gonçalves Martins estava no seu auge, por contarem já 18 horas fora 
da barra e sem esperança de entrar senão na manhã seguinte, pois o seu prático estava 
no Apa, que não se podia lembrar do Gonçalves Martins, e todos os demais práticos, 
patrões e sota-patrões estavam naturalmente embebidos com a pessoa do augusto 
visitante.

O Apa já tinha seguido rio acima para o Penedo, porém, vagarosamente, porque, 
calando 15 palmos de água, a maré não lhe proporcionava ainda boa passagem; pelo 
que S. M. passou com a sua comitiva para bordo do Pirajá, que cala apenas dois pal-
mos.

Então o contramestre do Gonçalves Martins, Francisco Antônio dos Santos, decla-
rou que, se o comandante tomasse a responsabilidade, ele, conhecedor da barra, en-
carregava-se de meter o vapor para dentro, com a condição de ter ao leme o marinhei-
ro Tudo José da Silva, caboclo de 32 anos, de olhar inteligente e vivo como uma piaba. 

O comandante hesitou, mas, animado pelos passageiros, aceitou a proposta, e, 
tomando o seu lugar sobre a caixa da roda, o contramestre subiu à enxarcia e o mari-
nheiro tomou o leme. O vapor endireitou para a barra.

A água, de verde que era, já se mostrava cor de leite, por causa da areia, que 
muda constantemente de um cabeço para outro, oferecendo assim perigo iminente aos 
mais experimentados. Passamos felizmente a maior parte dos cachopos, indo o vapor 
a um quinto da força. Reinava a bordo silêncio sepulcral, porque até a manobra era 
mandada por sinais e gestos.

De vez em quando via-se o marinheiro Tudo sorri, e isso acontecia quando ele, 
com o seu olho de mestre, conhecia que a ordem dada era inconveniente, e desobede-
cia conduzindo o navio a salvamento.

Estavam todos impressionados, e vendo a cada momento inevitável perigo, quan-
do na barra descobriu-se a jangada do sota-patrão a fazer sinais.

A esperança raiou. Mas imediatamente a ordem do comandante em virtude do 
sinal da jangada fez-nos ver que o navio ia em cima de um cabeço encoberto, e estaria 
perdido dentro em poucos segundos. O marinheiro, admirado, obedeceu por instinto, 
mas o leme desobedeceu, negou. Foi um momento solene, felizmente muito rápido. Ao 
sinal do marinheiro o comandante teve uma inspiração; mandou a toda pressa levantar 
a	vela	de	estais;	assim	se	fez,	mas	a	vela	ficou	presa	no	meio!	Terrível	calafrio	come-
teu a todos quando o homem do leme gritou: “bai bem!” e o contramestre de cima das 
enxarcias: “caiu no largo mar.”

Voltamos	à	vida:	a	vela	de	estais,	apesar	de	ter	ficado	presa,	como	a	brisa	era	de	
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feição, tinha produzido o benefício; o vapor tinha sido arredado do cabeço de areia, que 
o sota-patrão depois nos disse ter-se formado ali durante a noite.

O capitão Vignes manifestou nessa viagem prudência, tino e capacidade pouco 
vulgares.

Arriscou-se a meter o vapor à barra, porque levava dois práticos, e foi tão feliz 
que apesar de todos os acidentes o vapor não roçou sequer no cabeço.

O que, porém, não pode ser desculpada é a inércia dos patrões da barra, a respei-
to	da	qual	é	indispensável	que	a	Companhia	tome	providências.	O	vapor	não	podia	ficar	
mais tempo fora da barra sem grande risco, atentos aos aguaceiros que se sucediam e 
o vento L constante que nos havia acompanhado ríspido e penetrante.

Cabe aqui pedir ao digno gerente da Companhia Baiana que olhe para o passadio 
oferecido pelos comandantes aos passageiros. O jejum forçado que eles sofrem porque 
tudo falta e o que há é mau, não pode acreditar a companhia.

O almoço era: um prato de bifes com ruins batatas, pão, chá e manteiga. O jan-
tar, sopa de macarrão, carne cozida, bifes, carne guisada, arroz e pirão; e por sobreme-
sa, algumas passas, e algumas amêndoas escassas e raras, em um prato, e quatro ou 
seis	fatias	de	queijo	em	outro!	A	ceia,	chá	com	bolacha	quebrada	e	escura,	que	parecia	
alguma	sobra	recambiada	do	exército	da	Itália!	À	muitas	reclamações	dos	passageiros	
e	recomendações	do	comandante,	tivemos	no	dia	da	chegada	um	fiambre,	e	dois	pe-
quenos pudins mal assados. O serviço é muito mal feito, os criados gastam todo o tem-
po em pentear-se, e apresentam imundos e nojentos. Houve passageiro que, pedindo 
um copo d’água com açúcar e limão, teve em resposta: - não podemos dar açúcar sem 
ordem	do	comandante!

O que nos valeu foi ser o capitão Vignes muito franco; se não passávamos um 
duplo martírio, porque os tais criados pareciam incorrigíveis. Verdade é que a bordo 
quase nada havia.

Continuemos nossa viagem.

Às 3 horas estávamos dentro do rio. Foi então que olhamos para a barra. Formava 
um	 arco	 de	 espuma	 branca	 não	 interrompida	 de	 uma	 a	 outra	 extremidade	 lateral!	
Parecia impossível que tivéssemos passado por ali; tão estreito é o canal que escapa 
aos olhos.

Por dentro desse arco o mar quebra, se desfazendo milhares de colunas d’água 
de grande altura, que depois se estendem como vastos lençóis enrolando-se uns após 
outros para formarem novas colunas d’água, que em moto-contínuo se vem despe-
daçar ou de encontro ao casco do navio, ou uma sobre as outras. Por baixo d’água 
descobrem-se os bancos de areia movediças, formando outros tantos cabeços, que se 
elevam como montanhas, ou antes como espectros.

Meia légua para dentro é mar sereno como um lago encantado. Aqui e ali passam 
sobre a água enxames de peixes voadores, que pendem no ar como se fossem pássaros 
prateados.

De todos os lados choupanas situadas entre cômoros de areia despida de vegeta-
ção e apenas apresentando a pequenas distâncias grandes árvores de que só se veem 
as copas, e que se reconhecem estarem entaladas pelas areias que o vento impeliu 
sobre elas. Figure-se um coqueiro enterrado até as suas primeiras palmas, e ter-se-á 
uma ideia do que são essas areias.

Uma légua adiante não se vê mais isto; o terreno é irregular: no geral pouco mon-
tanhoso, mas constante era de areia, era de argila, e já coberto por grande vegetação 
escura e soberba. O rio é mais largo do que o Paraguaçu, cheio de ilhas da embocadura 
e de braços notáveis em todo seu prolongamento, porém pouco fundo; os navios não 
entram sem prático. Não tendo os encantos do Paraguaçu, é mais majestoso e conta 
em suas margens muitas habitações, currais, engenhos e grandes propriedades.

À direita de quem entra o terreno é da província das Alagoas e à esquerda é de 
Sergipe: as duas províncias namoram-se e comunicam-se dentro em poucos minutos.

Pelo rio adiante há ilhotas incultas e bonitas, algumas bastante extensas.

Devo aqui abrir um parêntese, para lançar um olhar retrospectivo, noticiando o 
que houve nessa cidade desde o dia em que para aí foi a última carta do nosso corres-
pondente.

O Pirajá chegou aqui no dia 10, dia em que teve lugar um baile oferecido ao Dr. 
Dantas, presidente da província.

A Guarda Nacional da cidade desde que recebeu armamento, fez todos os dias 
exercício para apresentar-se ante o monarca, sendo o instrutor o coronel Morais, que 
se prestou a isso de boa vontade. Este coronel está aboletado com todo o seu corpo de 
polícia no convento dos Franciscanos, e por tal forma se tem congraçado os frades com 
os soldados que ou o coronel acaba sendo frade com toda a sua gente, ou então seduz 
os frades para assentarem praça, o que não será novo no mundo.

No dia 11 começou a chegar o povo do sertão. Continuamente uma porção de 
canoas navega para a cidade com as suas velas entufadas, atopetadinhas de gente, a 
desembarcar nas margens.

O Dr. Joaquim Serapião de Carvalho ofereceu à presidência da província 2:000$ 
para o hospital da caridade nesta cidade, comemorando por esse modo a vinda do mo-
narca.

No	dia	12	o	presidente	da	província,	acompanhado	do	seu	oficial	de	gabinete	e	
dos barões de Jequiá e Atalaia, coronel assistente Burlamaque, comendador Oiticica, 
Dr. Titara, Dr. Henrique Bilket, comandante superior Dr. Sobral, delegado de polícia, 
negociantes, etc., foi a bordo da canhoneira Iguatemi para a freguesia de Piaçabuçu, 
encontrando no rio o vapor Valéria do Sinimbu, que vinha de Sergipe trazendo a seu 
bordo o presidente e o chefe de polícia daquela província.

No dia 13 à tarde largaram para o Pontal do rio, donde avistaram o Apa com o 
pavilhão imperial. Achavam-se aí o Pirajá, o Itajaí, o Iguatemi, o cúter Piratininga, de 
Sergipe, o Valéria e o Aracaju, de reboque, de Sergipe. A Itajaí e a Iguatemi e o Aracaju 
seguiram a encontrar o Apa, que entrou às 5 horas e 25 minutos, sendo ao passar pe-
los vapores de guerra saudado com estrepitosos vivas, salvas e o hino nacional tocado 
pelos músicos que iam a bordo.

Quase	às	6	horas	as	autoridades	e	as	principais	pessoas	que	tinham	ido	daqui	
achavam-se a bordo do Apa a cumprimentar e beijar a mão de S. M. o Imperador, que 
gozou sempre saúde na viagem, durante a qual se havia mostrado sempre afável e 
satisfeito.

Pouco depois teve também a honra de beijar a mão de S. M. o presidente de 
Sergipe com o seu secretário, o chefe de polícia, comandante de polícia, o Dr. Castelo 
Branco, deputado de Maceió, e o senhor de engenho Daniel Campos, de Sergipe. S. M. 
mandou convidar todas as pessoas que se achavam a bordo a tomarem chá.

Às 9 ½ horas todos se retiraram, ordenando S. M. que os dois presidentes com os 
seus secretários estivessem no dia seguinte pela manhã a bordo do Apa para terem a 
honra de seguir em sua companhia para o Penedo. Com efeito às 5 ½ horas da manhã 
de 14 seguiu o Apa acompanhado de todos os outros vapores embandeirados e lindís-
simos.	Às	6	½	horas	da	manhã	fundeou	em	Piaçabuçu,	povoação	arredada	duas	léguas	
da boca do rio, e desembarcou às 7.

Percorreu toda a povoação no meio do entusiasmo geral do povo: as mulheres, os 
meninos, todos postados nos mangues, com bandeiras na mão, davam vivas continua-
dos. Visitou a matriz, as escolas de meninos e meninas, e embarcou de novo, deixando 
200$ réis para os reparos da igreja e 300$ para os pobres.

Às 9 ¼ fundearam defronte da ilha dos Reis, para servir-se o almoço, tendo a 
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honra de almoçar à mesa com S. M. os dois presidentes e seus secretários.

Às 10 ½ S. M. passou para o Pirajá com sua comitiva, passando as demais pes-
soas que vinham nos outros para o Aracaju. O Apa	e	os	outros	ficaram	fundeados	à	
espera de maré para seguir.

Ao meio-dia passaram por Santo da Porteira, 10 minutos depois pelo antigo forte 
de Aracaré, que salvou, e um quarto antes do meio-dia avistaram Vila Nova (de Sergi-
pe),	e	defronte,	um	pouco	mais	acima	a	cidade	do	Penedo,	que	fica	a	7	léguas	da	boca	
do rio.

À 1 hora fundearam no Penedo. A praia toda, o cais feito para desembarque, as 
casas, tudo era povo frenético a dar vivas.

Dez minutos depois S. M. saltou no cais preparado pelo comércio; foi recebido 
debaixo do pálio pela Câmara Municipal, cujo presidente fez um discurso ao entregar a 
S. M. as chaves da cidade.

Foram também receber S. M. várias irmandades e confrarias, corpo de polícia e 
os batalhões 19 e 20 da Guarda Nacional.

S. M. seguiu logo para o convento dos franciscanos, a assistir logo ao Te Deum, 
e depois recolheu-se ao paço imperial, que é uma casa grande situada à beira do rio e 
preparada pelo Sr. Moreira para residência de S. M. Aí houve beija-mão. Às 4 horas da 
tarde percorreu a cavalo toda a cidade.

À	noite	houve	iluminação	e	o	povo	afluiu	às	ruas,	dando	vivas	sem	cessar.

Hoje tem S. M. andado todo o dia a cavalo, visitando e examinando a cadeia, a 
Câmara, a mesa de rendas provinciais, rendas gerais, inspeção do algodão e vários 
outros estabelecimentos, escolas primárias e de latim, alambiques, máquinas de moer 
arroz,	a	feira,	o	forte	antigo	dos	holandeses,	sobre	o	qual	está	edificada	a	casa	em	que	
mora o juiz de direito, templos, etc.

Às 2 horas embarcou para Vila Nova no vapor Pirajá, acompanhado dos dois da 
companhia baiana, e, conquanto muito tenha que escrever para dar-lhe a descrição de 
tudo quanto aí vai apontado, sou obrigado a fechar, porque não me resta mais nem um 
segundo.

Hoje teve lugar a eleição para deputados provinciais.

Na próxima carta satisfarei completamente.

Amanhã	às	6	horas	da	manhã	é	a	viagem	para	a	Cachoeira	de	Paulo	Afonso.	

16	de	outubro,	às	4	horas	da	manhã.

Pela canhoneira Itajaí,	que	ontem	saiu	para	a	Bahia,	mandei	carta,	cujo	final	foi	
escrito tanto à pressa que não pode ter satisfeito aos meus leitores, e por isso apresso-
-me em prosseguir na minha tarefa, certo de que desculparão qualquer falta, visto ser 
este trabalho feito sempre à última hora e ao correr da pena.

S. M., ativo como se tem mostrado, não deixa um momento de descanso, e, por-
tanto, é mister que nos resignemos.

Agora mesmo, às 4 horas da madrugada, está S. M. saindo para ir ouvir missa no 
convento dos franciscanos, e às 5 segue a viagem para a Cachoeira de Paulo Afonso a 
bordo do vapor Pirajá.

Tendo eu de seguir o mesmo rumo, não quero deixar os meus leitores sem as 
notícias que lhes posso dar, e por isso deixo aqui esta carta para ir na primeira ocasião.

S.	M.	ontem	às	2	horas	da	tarde	foi	à	Vila	Nova,	que	fica	a	um	quarto	de	légua	
distante do Penedo e pertence à província de Sergipe.

Vila Nova é pequena, tem poucas casas sofríveis e uma população muito pobre; 
fica	situada	à	beira	do	rio,	mas	estende-se	pelo	monte	acima;	entretanto	é	pitoresca	

vista de fora. Aí S. M. foi recebido pelo presidente de Sergipe e todas as principais au-
toridades dessa província.

Logo que saltou dirigiu-se à igreja de Nossa Senhora do Rosário, que está servin-
do	de	matriz,	começou-se	a	reedificar	em	1854,	tendo	sido	demolida	em	1813.	S.	M.	
deu	300$	para	auxiliar	esta	reedificação.

Visitou as duas escolas, encontrando na de meninos 15 e na de meninas 22, sen-
do 25 o número das matriculadas. Examinou uma das meninas, que achou muito adian-
tada,	e,	mandando	que	ela	fizesse	uma	conta	de	repartir,	ficou	plenamente	satisfeito.

Às 4 horas voltou para o Penedo, acompanhado, como na ida, pelos dois vapores 
da companhia baiana completamente embandeirados.

Aqui visitou as escolas de meninas à tarde, e recolheu-se ao paço, onde deu bei-
ja-mão a todas as pessoas que quiseram ter a honra de falar-lhe antes da partida, e até 
depois das 9 horas da noite estiveram três bandas de música constantemente a tocar, 
e uma orquestra que chegou a essa hora trazendo um menino que cantou o hino. S. M. 
assistiu a todas essas demonstrações de uma das janelas, sendo depois imensamente 
vitoriado pelo povo apinhado na praça, com vivas a S. M., a S. M. a Imperatriz, as Au-
gustas Princesas Imperiais e à Nação Brasileira.

Antes de ir à Vila Nova, S. M. visitou os templos da cidade, dos quais os principais 
são os seguintes: 

Igreja	de	S.	Gonçalo	de	Amarante,	construída	em	1760;	

Igreja do Rosário (matriz); 

Convento de S. Francisco, na frente do qual se lê: 

1793 – Santa Maria dos Anjos. 

No claustro sobre um lado da quadra: 

1784. 

E do lado oposto o seguinte: 

Estas três quadras foram feitas em 1820. 

A pintura da igreja é obra de primor, e sobre o teto lê-se o seguinte: 

Libório Lázaro Leal a fez no ano de 1784.

Igreja de S. Gonçalo Garcia, que é no exterior toda de pedra ricamente lavrada, 
com cinco portadas, ricamente lavrada, mas acha-se em estado de abandono. A essa 
igreja S. M. fez um donativo de 330$.

E	a	igreja	de	Nossa	Senhora	da	Corrente,	que	fica	em	frente	do	paço.

A casa destinada para S. M. foi um grande sobrado do Sr. Araújo; estava decen-
temente	decorado,	tendo	na	porta	uma	coroa	de	prata;	fica	à	margem	do	rio	em	frente	
à praça da Corrente.

A casa da Câmara é boa, e sobre a cadeia, que é muito segura e bem construída; 
tem sete janelas de frente.

A cidade, vista de fora, é muito linda; nasce a beira do rio, e estende-se vaidosa 
sobre vários penedos, donde lhe vem o nome.

Quem conhece Olinda de Pernambuco tem visto o Penedo, até na construção e no 
plano das ruas. Há bons sobrados e em grande número; muitas ruas, a maior parte re-
tas, conquanto estreitas e irregulares na sua disposição; algumas muito bem calçadas. 
A população pode ser de 8000 almas. O caráter da gente é cortês e jovial, há muita cara 
linda na gente da cidade, mas nos arredores e na que se ocupa dos misteres ordinários 
só há tipos grosseiros e antipáticos.
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A feira, que se faz aos sábados, oferece um lindo espetáculo, sobressaindo muito 
os xales vermelhos. Aí se vê em abundância excelente sabão, em forma de grandes 
tijolos, feitos nos arredores da cidade e nos povoados de cima, sal e açúcar de superior 
qualidade, carne fresca e do sol, couros, legumes, cereais, animais de várias espécies, 
aves, cocos, redes, quinquilharias, louça, etc., cavalos há pouco e maus e andam des-
ferrados.

O terreno até nos mais altos e escarpados penedos é de uma fertilidade admi-
rável. O arroz oferece campos extensíssimos da mais linda plantação que se pode ver.

Há na cidade várias máquinas de pilar arroz, das quais a mais notável, que foi 
examinada por S. M., é a do tenente-coronel José Joaquim Fernandes Pinheiro.

Trabalha	com	força	de	16	cavalos,	é	de	baixa	pressão,	e	pila	por	dia	100	a	130	
alqueires. É o estabelecimento mais importante que aqui há. Uma outra dirigida pelo Sr. 
José Manoel de Araújo é de força de 10 cavalos. Além disso há um alambique sofrível 
e um trapiche.

A cidade descansa sobre um penhasco imenso, que se reproduz constantemente 
pela margem do rio.

Há do lado de Sergipe várias olarias, que produzem tijolos, telha e louça de exce-
lente	qualidade.	A	água	que	aqui	se	bebe	é	a	do	rio;	filtrada,	fica,	se	não	superior,	igual	
à do forte de S. Pedro, e, guardada, não choca nunca.

O rio é mais profundo próximo às extremidades, e por tal forma que os navios 
encostam à margem em quase todos os lugares, oferecendo um escarpado de 4 a 20 
palmos de altura. Quando enche sobe muito e inunda até algumas ruas das mais cen-
trais. Há extraordinária abundância de peixe, sendo um dos melhores a piranha, que 
é muito perigosa. Este peixe, de cerca de um palmo, é de extrema voracidade e mais 
terrível	que	o	tubarão;	tem	grandes	dentes	torneados	e	agudos	como	grossos	alfinetes;	
morde sem ser pressentido, e, quando um deles acomete alguém no rio, cai logo sobre 
a pobre vítima um enxame que a reduz a ossos em menos de dois minutos. 

A cidade está decadente, mas é suscetível de ser um foco de considerável riqueza 
pela posição em que se acha. Talvez não esteja muito longe o dia em que isso aconteça.

O povo é ativo e trabalhador.

A navegação faz-se por meio de grandes canoas cobertas à proa e muito cômo-
das. Estas canoas servem-se de duas velas, como as das nossas da Bahia, mas atadas 
ao mesmo mastro, saindo cada uma para seu lado e proporcionando-lhes tal equilíbrio 
que nunca se viram. É bonita navegação; uma canoa dessas no rio ao longe representa 
uma borboleta andejando sobre a superfície d’água, ou esses argonautas de que tanto 
se tem falado e que em certas ocasiões levantam a velinha e seguem viagem enquanto 
não	encontram	algum	desapiedado	navio	que	os	fisga.

A cidade iluminou-se ainda esta noite.

Na praia, logo ao principiar a cidade, os canoeiros levantaram um fortezinho de 
madeira, onde de espaço a espaço davam tiros de bacamarte; a uns 30 passos, sobre 
uma pequena elevação, montaram quatro peças que davam as salvas sempre que S. 
M. passava. Mais adiante, no lugar do desembarque, levantaram um cais de madeira 
em forma de ponte. Representa um pórtico com oito colunas da ordem toscana, sus-
tentando quatro arcos de cada lado e tendo nas duas frentes as armas imperais com 
este dístico:

Viva S. M. Imperial o Sr. D. Pedro II.

O chão, coberto de pranchões, é alcatifado de fazenda verde e amarela. Na frente 
do	pórtico	flutua	a	bandeira	nacional.

Em frente do paço, no largo da Corrente, há um templo de 12 colunas dóricas, 
com festões de rosas e quatro quadras; em duas das quadras há os seguintes dísticos 
em letras douradas;

Viva S. M. o Imperador.

E em outras duas este:

Viva S. M. a Imperatriz.

O chão é também forrado de fazenda verde e amarela. As colunas são orladas 
de cortinas de cassa. Sobre este templo tocavam duas bandas de música. Iluminado à 
noite, oferece bonita vista. 

Ontem pela manhã vieram falar à S. M. duas comissões de índios, armados de 
seus	arcos	e	flechas,	uma	do	Colégio,	pertencente	à	esta	província,	e	outra	de	Paraca-
tuba, da de Sergipe. Vieram queixar-se de esbulhos que sofrem constantemente em 
suas terras.

S. M. fez um donativo de 2:000$ ao hospital da Santa Casa da Misericórdia, dis-
tribuiu no paço 400$ com os pobres que o procuraram, e deixou mais 500$ para serem 
distribuídos também pelos pobres.

S. M. aqui mostrou a mesma afabilidade que na Bahia, e o povo, como o daí, está 
fanático pelo seu distinto e ilustre monarca. S. M. tem inspirado simpatias, amor e de-
dicação em todas as classes.

S. M. recebeu um velho capitão Atanásio, que se lhe apresentou fardado à Hen-
rique Dias.

S.	M.	ouviu-o	muito,	pois	ele	contou-lhe	toda	a	sua	história;	é	filho	do	Penedo.

Nada mais posso adiantar.

São quase 5 horas, e tenho que embarcar também para seguir a minha peregri-
nação à cachoeira de Paulo Afonso.  

Bahia,	27	–	No	dia	16,	às	4	horas	da	madrugada,	foi	S.	M.,	acompanhado	de	toda	
sua comitiva, ouvir missa na capela de Nossa Senhora da Corrente, defronte do paço, 
sendo saudado em sua passagem com vivas demonstrações de entusiasmo pelo povo 
que	enchia	a	praça	afluindo	das	ruas	circunvizinhas.

Às 5 horas S. M. embarcou entre os vivas frenéticos dados pela população, que 
acenava com lenços e chapéus, as salvas dadas pelos navios de guerra, e os sons do 
hino nacional executado por três músicas.

Às	6	horas	o	vapor	Pirajá, em cujo mastro tremulava o estandarte imperial, sul-
cava elegante e soberbo as águas de S. Francisco, que até ali nunca tinha sido devas-
sadas senão por canoas e ajoujos.

O nome que tem esse lindo e maneiro vapor parece fadado a ocupar sempre lugar 
distinto na história pátria.

Em companhia de S. M. ia: 

O Sr. conselheiro João de Almeida Pereira, ministro do império.

O Sr. Dionísio Feijó, seu secretário.

O Sr. Visconde de Sapucaí, camarista de S. M.

O Sr. conselheiro Antônio Manoel de Mello, seu guarda roupa.

O Sr. Dr. Francisco Bonifácio de Abreu, médico de S. M.

O Sr. Jacobina, mordomo de S. M.

O Sr. vice-almirante Joaquim Marques Lisboa.

O Sr. Dr. Manoel Pinto de Souza Dantas, presidente da província de Alagoas.

O Sr. Dr. Manoel da Cunha Galvão, presidente da de Sergipe.
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O Sr. Dr. Ângelo [da Silva] Ramos, chefe de polícia de Sergipe.

O Sr. 1º tenente Pontes Ribeiro, secretário do almirante, e o Sr. 1º tenente Car-
neiro da Rocha, ajudante d’ordens do mesmo.

O Pirajá ia comandado pelo Sr. primeiro-tenente Montaury, tendo por imediato o 
Sr. segundo-tenente Chavantes.

A reboque do vapor Pirajá ia uma grande canoa, convenientemente preparada, 
levando as diversas pessoas que procuraram ter a honra de acompanhar S. M. o Impe-
rador, e eram os senhores:

Chefe de divisão Francisco Manoel Barroso, comandante da estação naval de Per-
nambuco.

Comandante superior Barão de Jequiá.

Dr. Manoel Sobral Pinto, comandante superior da Guarda Nacional do Penedo.

Barão da Atalaia.

Capitão-de-fragata Antônio Carlos Figueira de Figueiredo, capitão do porto de 
Maceió.

Dr. José Corrêa da Silva Titara, diretor da Instrução Pública de Alagoas.

Comendador Dr. Manoel Rodrigues Leite Oiticica.

Proprietário Dr. Joaquim Serapião de Carvalho.

1º tenente Euzébio José Antunes, secretário do chefe da estação naval de Per-
nambuco.

1º tenente Domingos Joaquim, da Fonseca, comandante da canhoneira Iguatemi.

1º tenente Manoel Antônio Vital de Oliveira, comandante do iate nacional Parai-
buna.

2º tenente Augusto Neto de Mendonça, imediato do Iguatemi.

Avelino	de	Alcântara	Tavares,	2º	oficial	da	Secretaria	da	província	de	Alagoas.

Dr. Pedro Eunapio da Silva Deiró, correspondente do Jornal do Comércio.

Dr. Francisco José da Rocha, redator-chefe do Jornal da Bahia

O vapor completamente embandeirado e tendo o toldo todo forrado de bandeiras 
das nações aliadas, no centro das quais estendia-se vaidosa a nacional, caminhava rio 
acima imponente e orgulhoso da comissão que ia cumprir.

De todos os pontos da cidade haviam vivas à S. M. dados freneticamente, e que 
só a distância fez cessar.

Pouco adiante da cidade do Penedo, à direita, está situada a fazenda Boacica, de 
que é proprietário o tenente-coronel Bittencourt, que nas visitas de S. M. aos diversos 
pontos da cidade teve a honra de ser seu batedor.

No alto da fazenda há uma capelinha, cujo sino repicava, e para a qual corria toda 
a população, que soltava continuadas vivas acompanhados de foguetes do ar.

Defronte dessa fazenda, à esquerda na província de Sergipe, há o povoado do 
Carrapicho, com casas dispersas de telha ou de palha, mas formando uma bela vista e 
concorrendo muito para o pitoresco do rio nesse lugar.

Essa povoação tem várias olarias, onde se fabricam excelentes potes, talhas, 
louça, telha e tijolo.

Daí	era	magnifica	a	perspectiva.	Pela	ponta	da	Boacica	aparecia	a	cidade	do	Pe-
nedo envolta no manto da manhã, como uma mulher zelosa que corresse para espiar a 

festa em que era protagonista o bem-amado, que se havia desprendido de seus braços 
para ir admirar em outra parte os olhos belos e as formas graciosas de suas semelhan-
tes.

O sol, que então erguia-se, parecia ansioso por testemunhar o fato novo que 
inscreveu nas águas de S. Francisco uma página imorredoura e cheia de resultados, 
para ir contá-lo a todas as paragens onde houvesse de chegar a luz de seus raios; e a 
lua, que ao mesmo tempo escondia-se, dir-se-ia que se apressava em ir revelá-lo aos 
povos do outro hemisfério, ou então vergonhosa ocultar-se para ir mais longe entre a 
folhagem admirar a majestade da terra que ia de encontro à majestade das águas.

Era um espetáculo encantador.

Tudo sorria; a natureza parecia ataviada com todas as suas galas para saudar tão 
esperançosa excursão.

A alguns minutos do povoado do Carrapicho demora o da Saúde, onde um grande 
número de mulheres corria para saudar o monarca, desenhando-se no espelhado do 
rio.

Defronte, do lado do sul, está o lugar denominado Sambambira, notável por for-
mar um saco onde falta sempre o vento, por mais que o haja no rio; é todo de escar-
pados, sob os quais se diz que há muitas riquezas dos holandeses.

Até aí os terrenos das duas províncias são baixos e cobertos de verde, mas nessa 
altura o da de Sergipe começa a ser montanhoso.

Aí principia a distinguir-se uma grande coroa que se estende muito além.

S. M. estava em pé na caixa da roda, entre os dois presidentes das duas provín-
cias, para cujas margens olhava.

Tinha na mão um grande papel, que parecia um mapa.

Viu-se logo a Ponta d’Areia, na ilha do Coqueiro, onde há apenas uma árvore 
desse nome; aí o rio estreita, tendo defronte uma grande montanha coberta de verde 
escuro.

Na baixa dessa montanha, província de Sergipe, há um engenho do major Lean-
dro, na ponta da Terra Nova, que é o nome da fazenda.

Por todos esses lugares o que mais se cultiva é a mandioca, a cana-de-açúcar, o 
arroz e o algodão, sendo, porém, atualmente as maiores plantações de arroz, cuja safra 
promete ser boa.

Adiante, à direta, via-se um morro coberto de pedra cor de barro, apenas mar-
chetado de algumas árvores; esse morro é bastante elevado e lançado sobre o rio; ao 
longe	descobria-se	a	grande	serra	da	Preaca,	que	fica	a	mais	de	dez	léguas	e	onde	se	
diz que há muitos metais preciosos. Sobre o morro Vermelho há uma simples, porém, 
bonita ermida. 

À direita, em continuação, via-se a serra da Itiuba, e à esquerda a vila de Propriá, 
que vaidosa aparecia e desaparecia por trás dos serros calcários, até que o imperial 
visitante a ela chegasse.

Em diversos lugares do rio antes dessa vila encontram-se camadas de pedras 
soltas, algumas de grandes dimensões e formas esquisitas, que parecem ter rolado de 
cima dos serros.

S. M. saltou em Propriá às 10 horas da manhã.

A vila estava apinhada de povo, que acenava com lenços, e incessantemente 
viam-se foguetes estourando no ar.

S. M. saltou em uma ponte de madeira com os corrimões forrados de verde e 
amarelo, e saudado por vivas repetidos.
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Foi recebido debaixo do pálio pela Câmara Municipal, cujo presidente apresentou-
-lhe uma chave de prata, e passou por duas alas formadas por um batalhão da Guarda 
Nacional, comandado pelo tenente-coronel Medeiros Chaves.

Na ponte esperavam-no em alas algumas irmandades, vários sacerdotes e os 
membros da comissão nomeada para a recepção.

Homens, mulheres e meninos, no geral bem vestidos, acenavam com ramos de 
café acompanhando os vivas espontâneos que davam.

S. M. dirigiu-se logo à matriz, onde assistiu a um Te Deum	em	que	oficiaram	o	
Rev. vigário Nunes, o da Vila Nova, Rev. Manoel Francisco de Carvalho, sendo o coro 
composto dos reverendos frei Simplício da Santíssima Trindade, frei José da Piedade e 
frei José de S. Jerônimo.

Saindo do Te Deum, S. M. visitou as aulas primárias de ambos os sexos, e a de 
latim, examinando meninos e meninas; visitou a igreja do Rosário, a casa da Câmara e 
percorreu	a	pé	todas	as	ruas	da	vila,	recebendo	por	toda	a	parte	vivas	e	flores	que	lhe	
atiravam das janelas e das ruas, demonstrações às quais S. M. correspondia com sua 
costumada e respeitável afabilidade.

De volta, S. M. recolheu-se a uma casa para isso destinada, onde foi servido um 
almoço, no qual tiveram a honra de tomar parte as pessoas de sua comitiva, os presi-
dentes das províncias que o acompanhavam, os membros da comissão de Propriá, os 
barões de Atalaia e de Jequiá; e depois recebeu as pessoas que o procuravam.

Quando S. M. se dirigia para o Te Deum as meninas da escola foram-lhe ao en-
contro, vestidas de branco, e uma delas dirigiu-lhe a seguinte alocução:

“ Senhor – Se em outras ocasiões nossa tenra idade, o acanhamento natural ao 
nosso sexo, e a falta de instrução que agora começamos a adquirir nos imporiam silên-
cio e nos não permitiriam sair da casa dos nossos pais, ou da aula da nossa professora, 
a grata vinda de Vossa Majestade Imperial a esta província e principalmente a visita 
com que Vossa Majestade Imperial se digna honrar esta pequena vila, são um incentivo 
poderoso para nos animar a vir à presença de Vossa Majestade Imperial exprimir nos-
so contentamento, felicitar de coração a Vossa Majestade Imperial, e rogar também a 
Vossa Majestade Imperial que faça chegar à presença de nossa virtuosa e tão querida 
Imperatriz e às nossas muito amadas Princesas os votos cordiais que fazemos por sua 
conservação e felicidade.

Propriá,	16	de	outubro	de	1859.

Maria José Sampaio, por si e suas colegas da aula nacional de Propriá. ”

Finda	a	alocução,	todas	as	meninas	atiraram-lhe	flores,	que	tiravam	de	cestinhas	
enfeitadas pendentes dos braços.

Todas as pessoas que acompanharam S. M. foram otimamente recebidas pelo juiz 
de direito Dr. Hugolino Ayres de Freitas Albuquerque e pelo Rev. vigário Manoel Joaquim 
Nunes.

Propriá	é	uma	vila	que	já	floresceu	muito,	mas	hoje	decai,	apesar	de	ser	ainda	
bastante comercial.

Tem cerca de 4000 almas e o termo da vila cerca de 12.000; a gente é bonita e 
cortês,	tendo	os	traços	dos	rostos	no	geral	finos.

Tem duas escolas públicas, uma de meninas, onde havia 99 matriculadas, e outra 
de	meninos,	com	60;	além	disto	tem	uma	aula	de	latim	com	perto	de	30	meninos,	e	
algumas outras aulas primárias particulares. 

Tem aos sábados uma feira, que se faz na rua do Comércio, no lajedo da rocha 
sobre que assenta a vila, e que é a mais concorrida de todas as das duas províncias.

Tem muitos sobrados, ainda que de feia construção; as ruas são irregulares, es-

treitas e más.

Além da matriz, que é uma igreja boa, de duas torres e com a invocação de Santo 
Antônio, tem a igreja do Rosário, feita sobre arcos acachapados e de arquitetura muito 
repreensível, com poucos santos e altares pobremente preparados.

A areia de que ali se servem para enxugar a escrita é feita de uma pedra muito 
pesada,	que	se	presume	ter	de	50	a	60	%	sobre	o	peso	de	ferro,	e	cuja	areia	se	obtém	
moendo uma pedra sobre outra.

S. M. mandou entregar ao Rev. vigário 400$ para serem distribuídos pelos pobres 
da vila, e deu 50$ para a liberdade de uma escrava.

	 S.	M.	embarcou	às	2	horas	da	tarde,	ficando	na	vila	o	presidente	e	o	chefe	de	
polícia de Sergipe, com todas as pessoas dessa província que tinham vindo receber S. 
M.

Às 2 ½ S. M. chegou à povoação do Colégio, aldeia de índios, na província das 
Alagoas. Todas as pessoas da povoação, dando vivas e soltando foguetes, esperavam 
pelo	desembarque,	tendo	à	frente	uma	porção	de	índios	em	fila	armados	de	arco	e	fle-
cha. 

S. M. saltou, foi à capela, que é pobre e necessita de reparos; percorreu a aldeia, 
e, dirigindo-se a um dos índios que era o chefe, mandou que atirasse sobre um pau 
plantado a uns 50 passos. O índio disse que estava velho, com o olhar pouco seguro e 
receava-se	do	vento	forte	que	então	havia;	mas,	atirando,	perdeu	a	primeira	flecha	e	
acertou a segunda. S. M. deixou 300$ para os pobres.

Daí saiu às 3 ¾ horas, depois passava pela povoação do Tiberi.

Às 4 ½ S. M. saltou na povoação de São Brás, menos importante que a do Co-
légio, e foi recebido do mesmo modo, com vivas e foguetes, deixando aí 300$. Esta 
povoação tem duas capelas.

Defronte de S. Brás, em Sergipe, há a fazenda Campinas, com uma bela casa e 
dependências, pela qual S. M. passou às 5 horas menos um quarto.

Adiante, no mesmo lado, vê-se o povoado de Jaguaripe, tendo uma capela com a 
invocação de Santo Amaro.

Em frente há uma grande ponta alta lançada sobre o rio, passada a qual, desco-
bre-se a pitoresca povoação da Lagoa Comprida, com a capela de S. Sebastião. Aí há 
bastante plantação de milho, arroz e angico, de que se servem para curtir a sola.

Em diversos lugares da margem os terrenos montanhosos apresentam em cima 
ou	em	baixo	porções	de	pedras	como	lajes	soltas,	de	grandes	dimensões,	fingindo	tar-
tarugas, tatus, homens sentados, peles estendidas e diversos outros objetos que pren-
dem muito a atenção do viajante e ateiam a curiosidade de modo impertinente.

Nas baixas divisam-se pastando manadas de carneiros, e aqui e ali rezes grandes 
e gordas acreditando a força da vegetação nas margens.

Defronte da lagoa Comprida vê-se a serra da Borda da Mata com três grandes 
picos cobertos de verde.

Ás	6	horas	passou	o	vapor	pelo	Muguengue,	braço	do	rio	que	divide	o	termo	civil	
do Penedo do Traipu.

Do lado de Sergipe em frente ao Muguengue a terra é também montanhosa, com 
a encosta toda de pedra solta na maior parte, amontoada em grandes alturas e apre-
sentando formas diversas e maravilhosas, como jarras, frades, mitras, cachos, embu-
tidos de várias cores, segund

o as camadas. Essa imensa pedreira forma uma curva que se chama Covão.

Em	seguida	do	Muguengue	há	o	insignificante	povoado	de	Aricuri,	e	logo	depois	
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a capela do Amparo, com algumas casas, formando um pequeno povoado chamado 
Rabelo.

Os	morros	que	ficam	em	frente,	e	vem	desde	a	Borda	da	Mata,	estendem-se	em	
uma espécie de sanefa simétrica, sucedendo a eminências iguais, baixas iguais.

Vê-se	depois	do	lado	de	Sergipe	os	serros	Três	Irmãos,	notáveis	pela	sua	configu-
ração e igualdade. Nessa altura, tendo já escurecido, fundeou o Pirajá, e S. M. passou 
para a galeota, que foi então rebocada pela canoa. S. M. não quis arriscar o Pirajá à 
noite sobre as coroas.

Às 9 da noite S. M. saltou na povoação do Traipu, onde soltaram foguetes por 
mais de meia hora.

Estava toda iluminada e a população dava vivas continuados.

S. M. recolheu-se com a sua comitiva à casa da Câmara, acomodando-se as 
demais pessoas nas casas do coronel Teotônio Ribeiro Silva e do capitão Benedito de 
Freitas Mello, dos quais receberam excelente hospedagem.

No dia 17, muito cedo, S. M. visitou a matriz, que tem a invocação de Nossa Se-
nhora do O; percorreu as ruas e visitou as escolas primárias, achando matriculadas na 
de	meninas	58,	das	quais	apenas	vinte	e	tantas	frequentavam,	e	na	de	meninos	60.

A vila ergue-se sobre uma grande rocha, da qual tiram pedra com que a calçam 
e que brilha como malacacheta. É situada no alto, tem as ruas regulares e bem-dispos-
tas; tem cemitério murado e superior ao do Penedo.

A população é de cerca de 3000 almas e a da freguesia de cerca de 7000. O co-
mércio é de cereais, couros e algodão.

A gente no geral não é bonita, porém muito afável e desembaraçada. A maior 
parte da população de ambos os sexos visitou o vapor em canoas.

Há nas baixas grandes várzeas com plantações de arroz.

S. M. deixou ao reverendo vigário 330$ para os pobres, e embarcou às 9 e 9 ½, 
sendo acompanhado pelo povo com muitos vivas, a que correspondia afavelmente.

De todos os pontos da vila saiam foguetes e corria gente para o lugar do embar-
que.

Nesse ponto o rio estreita quase metade, sendo extremado do lado oposto (Ser-
gipe)	pela	serra	da	Tabanga,	que	se	lança	sobre	ele	e	tem	uma	linda	configuração.

Meia légua depois, desse mesmo lado, vê-se na serra da Tabanga uma grande 
brecha, que se prolonga quase perpendicularmente até a base, abrindo montanha de 
um lado a outro, e chama-se Buraco de Maria Pereira. Essa serra é toda de pedra co-
berta de caatingas e por ela acima há montículos de pedras azuis, brancas e amarelas 
tomando formas diversas.

Conta-se que uma mulher chamada Maria Pereira habitou em uma choupana 
dentro dessa rocha, e dizem outros que ali ocultou-se ela dos holandeses.

S. M. saltou ali de calça branca, paletó preto e chapéu de palha coberto de pano 
de linho. 

O Pirajá largou daí as 10 ¼. O rio vai de novo alargando um pouco; o terreno das 
margens é todo alto, árido, e pedregoso, coberto de montículos de pedras soltas, des-
pido de verde, tendo apenas em alguns lugares árvores pequenas crestadas pelo calor. 
Ao longe descortina-se a serra de Ipanema, e para o norte o pico da serra das Mãos, da 
comarca de Traipu, assim chamada aquela serra por ter a forma de uma mão fechada, 
vista pela parte superior.

Às 11 e 20 minutos S. M. chegou à vila do Curral de Pedras, onde saltou, sendo 
também recebido com vivas e foguetes e com o mesmo entusiasmo que nas preceden-

tes. O júri começou a funcionar nesse dia, aberto pelo Dr. Hugolino, juiz de direito, que 
aí havia chegado nessa madrugada.

A população é calculada em cerca de 2000 almas; as ruas não são regulares e o 
povo é pobre. Aí deixou S. M. 400$.

Tem uma capela que S. M. visitou. O nome da vila provém de serem os currais 
cercados de pedras, e não com madeiras ou estacas.

Um dos foguetes, caindo sobre as caatingas da montanha, pegou fogo, que la-
vrou por muito tempo.

Sobre a rocha começa a vegetação de caruás e caruatás, de que se extrai o va-
lente	fio	com	que	se	faz	a	melhor	corda	de	que	se	usa	entre	nós.

S. M. embarcou de novo ao meio dia.

Por aí adiante as margens do rio apresentam de um e outro lado cercas de pedra, 
banheiros naturais, pequenas furnas formadas pelas pedras ou pelos montes acima, 
lajeados cor de lousa, e em algumas baixas plantação de arroz e criação de gado.

Em vários lugares vê-se bandos de patos banhando-se no remanso, e enxame 
de pombas e de rolas fendendo os ares, comunicarem-se de um para o outro lado, su-
mindo-se além dos montes ferruginosos que ali se ostentam e fazendo às vezes grande 
algazarra.

À 1 ½ passou o vapor pelo Saco do Medeiros, bela enseada do lado de Alagoas, à 
frente da qual estende-se uma grande coroa; por dentro do saco e separado do rio por 
um grande cordão de terra há a grande lagoa de Jacobina, onde existe vasta plantação 
de arroz.

Às 2 horas passou o Pirajá	pelo	lugar	das	Intães,	extenso	vale	verde	e	florescen-
te, costeado por uma serra muito alta, que desce em forma de gomos. No vale, em toda 
a extensão da praia, o vento levantava a areia e conduzia-a formando no ar um lindo 
achamalotado que acabava por uma grande nuvem de fumaça.

Esse lugar é muito fértil e sempre abundante de frutas, sendo a melancia e o ar-
roz a sua plantação, por assim dizer, especial.

Às 3 ¼ passou pelo morro dos Prazeres, em cujo cimo eleva-se a pitoresca e 
risonha capela dos Prazeres. Esse monte é pedregoso, com caatingas formadas por 
facheiros e mandacarus esgalhados como serpentinas, e por um capim grande que dá 
hastes como lança; alguns lugares são de rocha lascada e vermelha e outros de pedra 
lustrosa e escura; tem à direita de quem sobe a barra do Ipanema e a esquerda a ilha 
do Ouro com algumas casas.

S. M. saltou e visitou a ermida, que é boa e tem uma imagem do tamanho de uma 
pessoa regular.

A respeito dessa imagem há no povo a seguinte lenda:

“ Em um belo dia foi achada no alto daquele monte a imagem, e, como ali não 
houvesse casa alguma, foi levada para o Ipanema; mas à noite desapareceu e foi de 
novo encontrada no alto do monte, donde foi ainda uma vez levada para o lugar, onde 
havia	algumas	casas	e	onde	se	pretendeu	logo	edificar	uma	capelinha.

A imagem, porém, tornou a desaparecer à noite e foi ainda encontrada no monte, 
donde não a tiraram mais, onde, pelo contrário, a colocaram nessa bela ermida, para 
tal	fim	edificada	no	lugar	onde	tinha	sido	encontrada	a	caprichosa	imagem.	”	O	rio	Ipa-
nema, que aí desemboca, vem de Cimbres, na província de Pernambuco.

Defronte da capela, do lado de Alagoas, há o povoado de Ipanema, na baixa, à 
beira da praia, e do outro lado de Sergipe, há um outro, ambos cheios de verde e dos 
quais corria muita gente a saudar o monarca.

Às 5 horas passou o vapor pela povoação da Lagoa Funda, onde há uma pequena 
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ermida de Nossa Senhora do Rosário e uma escola com 25 meninos. Há poucas famílias, 
porém numerosas, notando-se em todas elas grande número de moças e meninas.

O tipo da gente revela frescura e vivacidade, testa larga, olhos castanhos rasga-
dos,	tez	morena	corada,	pés	grandes,	queixo	um	pouco	fino	e	comprido.

Em vários lugares havia carne de sol estendida, da qual era permitido ao viajante 
tirar a que lhe fosse necessária, sem lhe pedirem a menor paga.

Na praia estava o capelão com toda a população, entre a qual muitos homens de 
casaca.

Os	meninos	da	escola	formavam	uma	fila,	todas	com	bandeiras	brancas	circula-
das	de	fitas	douradas,	tendo	no	centro	as	palavras	Viva	D.	Pedro	II.	Eram	todas	presas	
a hastes ornadas de papel picado de várias cores imitando os ramos da quaresma.

Aí havia um velho, cuja idade não se pode saber, porque ele mesmo ignorava, 
mas que foi calculada em cerca de 140 anos. É africano, veio pequeno, quando disse 
ele, no Penedo havia apenas três igrejas, e quando D. João veio à Bahia em 1808 já 
ele era tão velho que tinha visto morrer, velhos, seu primeiro senhor e alguns de seus 
filhos.

O gado aí é muito grande, gordo e bonito.

Nessa	altura	as	margens	são	baixas,	cobertas	de	vegetação	verde	escura,	ficando	
as serras muito além. 

Às 5 ¾ passou o vapor pelo Limoeiro, pequeno povoado em seguida ao da Lagoa 
Funda, e que tem na ponta um morro. Nesse povoado há plantação de arroz e milho; 
defronte, do outro lado, levantam-se também nuvens de areia que o vento conduz a 
seu bel prazer; aí há um belo casal de uma fazenda de Sergipe que pertence ao mor-
gado da Torre da Bahia.

Adiante, desse mesmo lado, há uma vista linda, proveniente de dois morros que, 
inteiramente iguais nas suas pontas, deixam uma aberta pela qual se avistam vários 
serros saindo uns detrás dos outros e alguns paralelos; um desses, o mais notável, 
chama-se morro do Faria.

Às	6	¼	passou	pelo	povoado	de	S.	Pedro,	aldeia	de	 índios,	situada	na	 ilha	do	
mesmo nome em Sergipe, e onde há um convento com um frade capuchinho, que ali 
vive há muitos anos.

Tanto aí como na do Colégio toda a população trabalha em louça.

Às 8 horas chegou o Pirajá à vila de Pão de Açúcar, onde S. M. desembarcou, es-
tando a vila toda iluminada e o povo apinhado na praia a dar vivias.

Quando	S.	M.	saltou	em	uma	ponte	de	madeira	feita	de	propósito	para	esse	fim,	
uma música do lugar tocou o hino que foi cantado por um menino.

Depois S. M. atravessou o grande areal que precede a vila e recolheu-se à casa 
para isso preparada pela Câmara Municipal, que foi receber S. M. levando um menino 
vestido de anjo.

O povo esteve à porta de casa até muito tarde a dar vivas tocando a música.

As demais pessoas hospedaram-se em casa do Dr. juiz de direito João Paulo e do 
Dr. Feitosa, que as honraram com esplêndida hospedagem.  

S. M. percorreu a vila do Pão de Açúcar no dia 18 pela manhã muito cedo, em-
barcou	às	7	horas,	deixando	600$	para	os	pobres.

A vila tem cerca de 1800 almas e o termo 7000.

Tem uma matriz arruinada, com a invocação do Coração de Jesus, mas está se 
edificando	outra	com	arquitetura	mais	conveniente.	

Tem duas escolas primárias, uma para meninas com trinta e tantas matriculadas, 
e outra para meninos com igual número.

Pequeno cemitério cercado de pedra.

O comércio da vila é algodão, milho, feijão e arroz.

O caráter da gente é bom e cortês; as mulheres ocupam-se em fazer renda.

Nessa vila, no verão, às 10 horas da manhã começa o vento ardente e forte, dura 
até	às	6	horas	da	tarde	e	muitas	vezes	por	toda	a	noite,	levantando	nuvens	com	grande	
redemoinho. No inverno há apenas viração.

Nos meses de fevereiro e março a pobreza sustenta-se em cágados, que custam 
de	120	a	160	réis	cada	um.

Quando o rio está seco há aí abundância de peixe e água muito boa para beber-
-se; quando está cheio aparece pouco peixe e a água é má.

Na semana precedente tinha morrido na vila uma senhora de nome Severina, 
com 118 anos, cuja mãe tinha morrido com 114. Tendo alguém querido pô-la de de-
mente, ela nessa idade, para dar uma prova de seu perfeito estado de juízo, repetiu 
todas as orações da cartilha de diante para trás e vice-versa.

Aí foi o vapor visitado por algumas pessoas, e uma mulher, ouvindo que era ele 
de força de 40 cavalos, perguntou onde estavam tantos cavalos que ela não os via.

Logo ao sair-se da vila de Pão de Açúcar para cima passa-se pelo serro desse 
nome,	que	o	tomou	por	ter	a	configuração	de	um	pão	de	açúcar,	e	parece	uma	sentinela	
avançada,	impedindo	que	a	impetuosidade	fluvial	vá	perturbar	a	serenidade	das	águas	
que se espreguiçam na coroa da vila. A natureza desse serro é a mesma de todos os 
outros, e em alguns lugares é alvacento como lascas de açúcar.

Em seguida estendem-se de ambos os lados colinas elevadas, áridas e escabro-
sas, semeadas de serros que se separam apenas por seus declives, cobertos de cresta-
das caatingas, e que vão tomando nomes diversos.

Do lado de Alagoas há o Cavalete, o Mampirá, o Pau-Ferro, todos pedregosos, 
sendo o Cavalete o mais elevado.

Defronte do Cavalete, do lado de Sergipe, há o do Saco Grande, que olha sobre 
uma enseada e é acompanhado por mais dois com a mesma denominação, porém me-
nos elevados, sendo o último o Saco Grande de Cima, seguido logo do morro dos Patos 
que é uma grande eminência.

Ao do Pau-Ferro sucede o morro do Algodão, em que não há um só algodoeiro, e 
a este o de Traíras, depois do qual vem o da Serra Grande, o do Riacho Grande e o da 
Quixaba. Da parte de Sergipe, depois do dos Patos, há o da Travessada e o do Riacho 
Grande de Sergipe e do Cajueiro.

Todos	esses	morros	são	de	 rocha,	mas	não	figuram	a	qualidade	de	 lousa	que	
apresentam em grande parte os anteriores à vila do Pão de Açúcar.

Depois do morro da Quixaba há a baixa do Boqueirão, adiante da qual encontra-
-se o morro da ilha do Ferro.

As baixas marginais de todos esses montes, desde a vila do Pão de Açúcar, cha-
mam-se vazantes, e são cobertas de plantações de arroz mais ou menos extensas, 
porém muito lindas.

Depois do da ilha do Ferro ostenta-se o vargem do Pau da Canoa, defronte do 
qual há o da cuja pedra é toda de cor ferruginosa. Em seguida ao do Pau da Canoa e do 
Capim Açu e o das Galinhas, que é pontiagudo.

Na ilha do Ferro voam bandos de aves de diversas qualidades, todas grandes, 
sendo as mais apreciadas as garças brancas e as pardas.
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Depois do da Vargem aparece o do Curralinho, também ferruginoso, passado o 
qual encontra-se um pequeno povoado com esse nome, onde a febre amarela assolou 
nos meses de junho e julho vitimando mais de metade da população. Nesse povoado há 
também muita plantação de arroz, e do lado oposto, em grande extensão da margem, 
há pedra ferruginosa e semelhante ao carvão de pedra.

Para diante do Curralinho há vários outros serros pouco notáveis, sobressaindo 
entre eles o do Curralinho Velho.

Às 9 ½ passava o vapor pelo Bonito, lugar que é considerado o mais perigoso, e 
onde começa a descobrir-se pelo meio do rio cabeças de pedras, que ora se apresentam 
fora da água, ora se ocultam, mostrando apenas um torvelinho que os indica.

Dizem as pessoas da localidade que daí para cima o fundo do rio é todo de pedra, 
e daí vem que a continuação da viagem do vapor Pirajá, apesar de calar somente dois 
e meio palmos de água, fosse reputada impossível do Pão de Açúcar para cima, não só 
pelos	homens	que	costumam	ali	viajar	em	canoas,	como	por	alguns	distintos	oficiais	de	
marinha que antecipadamente tinha ido examinar o rio.

O canal é estreito e difícil pelas frequentes e sucessivas voltas que é necessário 
dar para evitar os cabeços das pedras, mas não é impossível, e o Pirajá o demonstrou 
chegando até Piranhas, último ponto a que chegam as menores canoas, sem ter tocado 
uma só vez, sem ao menos haver de leve roçado em uma pedra.

Apesar disso, porém, não faltaram cautelas, aconselhadas pelas prevenções e 
pelo receio do perigo.

Desde antes de chegar o vapor ao Bonito, foram postados à popa dois homens 
armados de machadinhos, um a cada cabo que rebocava a canoa, para à primeira vez 
cortarem os cabos e livrarem o vapor do reboque, que lhe poderia ser nocivo. A canoa 
era bastante longa e estava separada do vapor por duas ou três braças de cabo. Sendo 
muito curtas as voltas que os cabeços obrigavam a dar, era possível que a extensão 
formada pela canoa e pelo reboque impedisse a boa execução das manobras, e então, 
para salvar o vapor, seria preciso perder a canoa, que iria indubitavelmente impelida 
pela correnteza fazer-se em estilhaços de cabeço em cabeço.

A vista dos dois porta-machados de sentinela aos cabos de reboque não podia 
ser agradável aos passageiros da canoa, mas apesar disso reinava neles a alegria e a 
confiança;	desenvolvia-se	o	espírito,	contavam-se	anedotas,	ria-se	e	folgava-se	como	
se nada mau pudesse em tal ocasião acontecer.

Verdade é que devia-se isso à brilhante companhia que dentro ia e cujos nomes 
já demos a princípio, sendo o pior a pessoa que escreve esta descrição, despida de ata-
vios e limitada somente ao positivo da viagem, não só para que não se torne ela muito 
prolixa, como para poder satisfazer a curiosidade dos leitores em poucos dias.

Com efeito, se no Pirajá ia a Majestade com todo o seu prestígio, se lá reinava 
a satisfação da nobre companhia que honrava o navio, na canoa que o acompanhava 
ia a liberdade circunscrita pela educação e pelo traquejo da sociedade elevada; iam a 
estima e a fraternidade criadas pela consciência que tinham todos de correrem os mes-
mos perigos, e, portanto, ainda que longe do esplendor do astro que a todos havia sem 
pensar arrebatado, a canoa era feliz e passava pelos perigos, por assim dizer, sem os 
haver pressentido senão materialmente e como coisa de nenhum resultado possível.

Felizmente a viagem fez-se sem que os porta-machados tivessem de pôr à prova 
o gume das machadinhas, e isso, é mister dizê-lo, com geral satisfação tanto das pes-
soas que iam no vapor como das que iam na canoa.

Alguns dos cabeços que se erguiam no rio eram largos e cobertos de arbustos.

A correnteza era extraordinária e formava nas pedras ofuscantes redemoinhos. 

Depois do Bonito apresenta-se o morro do Saco, defronte do qual desagua o ria-
cho das Antas, que se entranha na província de Sergipe, contendo a conhecida barra 

das Cabaças.

Nessa altura o viajante que se voltar e olhar para o que deixou atrás vê o rio 
atravessado	por	um	fio	de	pedras	unidas	como	as	contas	de	um	rosário,	sem	descobrir	
entre elas a mais acanhada passagem.

Pouco adiante, à direita, rio acima, ostenta-se o morro do Armazém, onde há um 
elegante povoado, que tinha antigamente o nome de Armazém, mas que hoje se co-
nhece por Entremontes. 

É	colocado	entre	vários	montes;	mas	como	não	fica	completamente	na	baixa,	é	
bastante arejado, mesmo nas horas de maior calor.

Por aí passamos às 10 ¼.

Esse povoado é bastante extenso; tem cerca de 80 casas, uma capela, uma es-
cola e cemitério.

Tem algumas casas de comércio que prosperam, entretendo comunicações com 
os povoados de cima e fazendo suas provisões no Penedo e principalmente na Bahia.

Prepondera ali uma família cujos oito membros se auxiliam reciprocamente, ten-
do	cada	um	profissão	diversa.

Defronte do povoado há um grande serro com pedras vermelhas e lascadas. Tan-
to aí como no povoado, quando passou o vapor, manifestou-se brilhante entusiasmo, 
correndo a população a saudar o monarca com vivas continuados e foguetes que atroa-
vam os ouvidos.

Além do povoado segue-se uma grande colina igual em dois picos, representando 
gomos que, partindo do cimo, alargam-se até a base, cobertos de arbustos e de pedras 
que ameaçam rolar e despenhar-se na baixa. Essa colina prolonga-se a grande distân-
cia e defronte tem a serra do Angico com dois pontos alcantilados e como querendo 
debruçar-se sobre o rio.

De Entremontes para cima, até mais de uma légua, o rio estreita mais de meta-
de, alargando depois alguma coisa, porém não tanto como no Penedo, em Propriá e no 
Traipu.

Às 11 menos um quarto passamos pelo morro do Colete, defronte do qual eleva-
se o morro Sinimbu, todo de pedra lascada. Entre esses dois montes a maior largura do 
rio será de 40 a 50 braças.

O morro Sinimbu faz parte da serra das Piranhas, que se estende até o povoado 
desse nome. Vê-se fendendo o ar de um para o outro lado bandos de garças pardas, 
cada uma das quais é maior que um peru, com as pernas dobradamente maiores e 
azuis, peito branco, com as costas e asas quase negras, que se sustentam do peixe do 
rio, ao qual declaram a mesma guerra que as piranhas votam aos corpos humanos.

Entre os serros altos que por ali se elevam prima o do Tapete, assim chamado 
por	ser	coberto	de	uma	espessa	amarelada	que	brota	e	ramifica-se	a	despeito	do	pe-
dregoso da encosta.

Às 11 ½ da manhã do dia 18, passamos pela pedra do Mateus, enorme pedreira 
erguida no meio do rio, terror dos canoeiros e dos viajantes; essa pedra é célebre pe-
los naufrágios que tem presenciado, entregando vítimas à voracidade das piranhas e à 
correnteza das águas, e despedaçando as canoas que se arrojam sobre ela.

Aí o redemoinho é mais forte do que em parte alguma do rio; a pedra do Mateus 
é a maior e mais saliente que se eleva, mas está rodeada de outras muitas que con-
correm grandemente para tornar perigosa aquela passagem. Pela posição em que se 
acha as canoas que não podem resistir à levada vão arrojar-se de encontro a ela, e, 
acontecendo isso, nenhuma esperança resta. 

O Pirajá e o Trapiche (era o nome da canoa) passaram pelo horrível Mateus sem 
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o menor embaraço.

Pouco	adiante,	do	lado	de	Sergipe,	fica	o	morro	do	Canto,	onde	há	uma	fazenda	
de gado, e defronte do qual segue a serra da Piranha Pequena.

Aí o rio alarga um pouco mais.

Na serra de Piranhas, já muito próximo ao povoado, há duas cavernas no declive 
de uma colina e um grande talhado na pedra, a prumo, no alto, por onde se diz que já 
desceu, há mais de um século, um caçador com um veado às costas, calçado de san-
dálias, em procura de água do rio para matar-lhe a sede.

Esta, porém, é das tais a que só pode dar crédito quem ver subir um homem por 
uma parede lisa.

Na baixa da serra descobre-se a povoação da Piranha, onde chegamos às 11 ¾. 
Era o último ponto onde se podia chegar embarcado.

S. M. saltou com todas as pessoas que tiveram a honra de o acompanhar, e foi 
aí recebido por um grande número de pessoas, entre as quais achavam-se as mais 
notáveis dos lugares próximos até a distância de mais de 20 léguas. Muitos foguetes 
subiram ao ar e os vivas repetiam-se a cada passo, respondendo S. M. a todos com 
afável cumprimento.

Do desembarque até a primeira casa, que é já no alto, há uma distância talvez 
de 40 passos; mas toda de areia tão quente que quando chegamos acima estávamos 
como saídos de uma fornalha.

O calor aí é intenso e abrasador; alguma variação que atravessa a furto entre os 
serros é tão ardente que se torna insuportável; o chão sobre que se pisa escalda como 
um braseiro, as árvores não se movem, as galinhas vivem de bico aberto e ofegantes, e 
o gado e os cavalos e os carneiros procuram sem cessar a sombra escassa das peque-
nas árvores, de raras caatingas ou a margem do rio, onde muitas vezes vão em busca 
de uma morte infalível.

Aí só se deseja tirar a roupa do corpo, e, ainda assim, não se suporta o ar; procu-
ra-se a roupa. Aconteceu que, tirando uma pessoa uma camisa inteiramente molhada 
e tomando depois um banho, quando saiu deste já a camisa estava enxuta como se 
tivesse sido exposta ao calor de excessivo fogo, e, quando se acabou de vestir, indo 
estender	a	toalha	em	que	se	havia	enxugado,	já	ela	estava	igualmente	seca!

Pessoas	que	têm	estado	no	Pará	são	acordes	em	afirmar,	que	o	calor	de	Piranhas	
é o mais violento do que os maiores do mais forte verão naquela província.

Notamos que aí todas as crianças padeciam dos olhos, e muitas pessoas havia 
prostradas pela febre, que já não fazia vítimas como 30 dias antes, mas acometia ainda 
a parte mais baixa do povoado.

Divide-se ele em Piranha de cima e Piranha de baixo; tendo cada um desses bair-
ros de 25 a 30 casas; a febre estava na Piranha de baixo.

Há algumas lojas, uma capela e uma escola. A população é pequena e o comércio 
é entretido com os povoados de cima e os habitantes das fazendas de gado que por aí 
se estendem até o sertão.

É extraordinário que não só aí como em todas as outras vilas e povoações que 
percorremos, e onde o calor é forte, as casas sejam todas fechadas com poucas portas 
e janelas, dispostas sem simetria; ou que tenham paredes apenas com uma porta es-
treita a um canto, de modo que a ventilação se torna difícil, se não impossível. Além 
disso são todas tão acachapadas que em algumas um homem trepado sobre uma ca-
deira toca na cumeeira. Em Piranhas vimos uma casa da qual para se sair para o quintal 
era preciso curvar quase todo o corpo, porque um homem em pé, encostado ao telha-
do,	ficava	com	os	olhos	superiores	à	beira	do	mesmo!

Em lugares quentes e pouco arejados como são esses, plantados sobre areais ou 

pedreiras,	onde	os	revérberos	do	sol	escaldam,	tal	sistema	de	edificação	deve	ser	con-
denado como prejudicialíssimo e fatal.

Não é menos para admirar-se que, sendo o rio quase todo margeado por pedrei-
ras, recostando-se os serros sobre grandes rochas e constituindo também de pedras 
de diversas qualidades, toda a construção seja de madeira e terra, ainda mesmo nos 
lugares	em	que	os	currais	e	as	cercas	são	de	pedra!

A madeira para essas habitações é trazida de grandes distâncias e com grandes 
despesas, pelo que as casas são todas mui pequenas e baixas.

Perguntando-se a razão disso a uma pessoa do lugar, a resposta foi que – não 
havia pedreiros. 

A vegetação do rio desde a Barra até o Penedo e do Penedo a Piranhas varia sen-
sivelmente	segundo	a	configuração	dos	terrenos.

Até o Penedo a cana, a bananeira e a mandioca, é o que mais se cultiva. Além 
disso crescem grandes árvores espontaneamente, e as planícies e as coroas são cober-
tas	de	verde	florescente.

Do Penedo até onde começam os serros a plantação é quase a mesma, sendo a 
do arroz a mais vasta; porém a vegetação espontânea já é diversa. Em lugar das gran-
des árvores e dos campos cobertos de verde, acham-se ao lado das baixas plantadas 
de arroz terrenos despidos, apenas marchetados aqui e ali da encantadora canafístula, 
da	odorífica	maçã	e	de	outras	árvores	de	iguais	dimensões,	com	que	o	gado	se	alimenta	
durante a seca.

A canafístula é uma pequena árvore, que se despe de folhas para cobrir-se toda 
de	flores	cor	de	rosa,	tomando	um	aspecto	maravilhoso.

Não se lhe conhece préstimo senão como purgativo. A maçã é uma fruta agres-
te, que quando madura cheira tanto como a da Europa, e cuja polpa se aproveita para 
doce, que é apreciado.

Onde o terreno começa a ser montanhoso nenhuma plantação aparece, mas vê-
-se em prodigiosa abundância o facheiro, o mandacaru, o xique-xique, o quipá, o ca-
ruá, o caruatá e a cabeça-de-frade, que todas são de muita utilidade, mas perdem-se 
queimadas pelo fogo ou comidas pelo gado, quando falta o pasto.

O facheiro é uma espécie de cardo, de grande crescimento, que quando está ma-
duro, tirados os espinhos e a casca, dá luz superior à do archote e sem fumaça alguma.

O xique-xique é muito semelhante, tendo apenas os gomos semi-arredondados, 
e dá um fruto arredondado, cor de vinho, do tamanho de uma lima pequena.

O mandacaru é também semelhante, mas com os gomos aguçados; dá um miolo 
que se aproveita e do qual se faz tudo quando proporciona a batata, o aipim e o inha-
me.

A cabeça-de-frade tem a mesma forma, mas não esgalha e é rasteira: oferece o 
mesmo que o mandacaru.

O quipá é também uma espécie de cardo, mais delgado que aqueles outros e sem 
gomos;	dá	uma	flor	vermelha	muito	bela.

O caruá e o caruatá dão corda fortíssima e superior a todas as qualidades conhe-
cidas: tem a forma do pé de ananás.

Tudo isso o gado come, e engorda-o tanto como o melhor pasto e o mais fresco 
rio.

Chegados a Piranhas, tínhamos navegado pelo rio 39 léguas, excluindo as 7 da 
Barra ao Penedo, 7 do Propriá ao Traipu, 10 do Traipu ao Pão de Açúcar, 5 do Pão de 
Açúcar ao Entremontes e 3 do Entremontes a Piranhas.
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Restava a viagem por terra.

À Piranhas já tinham chegado alguns cavalos para conduzirem S. M., sua comitiva 
e as demais pessoas, porém, ainda faltavam muitos, porque S. M. era esperado no dia 
seguinte, e só nessa noite deveriam chegar de vários pontos algumas cavalhadas.

Contudo	os	cavalos	que	aí	haviam	eram	quase	suficientes	para	as	pessoas	que	
estavam,	das	quais	poucas	ficaram.

Entre as pessoas que em Piranhas esperavam por S. M., achava-se o Sr. major 
Manoel José Gomes Calaça, a quem coube a satisfação de abrir e preparar uma boa 
parte da estrada que conduz à Cachoeira, tendo-se encarregado do trabalho igual em 
outros pontos o engenheiro Charambae e seu ajudante João Pedro Xavier, e prestante 
tenente-coronel Pedro Vieira Junior.

O Sr. major Calaça é um tipo não comum. Sempre alegre, achando uma anedota 
a propósito de tudo, civil e atencioso, ativo e deliberado, foi de muita utilidade a todos 
os viajantes e penhorou-os com muitos obséquios.

S. M. saiu de Piranhas às 5 ½ horas da tarde. Trajava sobrecasaca de pano preto 
abotoada, calça de yanzu, chapéu de palha coberto de pano de linho, luvas amarelas 
e botas de couro branco.  

Era luzida a cavalgada: mais de 40 cavaleiros acompanhavam S. M., que chegou 
às 8 horas à fazenda do Olho d’Água, arredada cinco léguas de Piranhas. Depois de es-
curecer a cavalgada era alumiada por facheiros que davam mui lindo aspecto.

O Sr. major Calaça teve a honra de ser o batedor desde Piranhas até a Cachoeira.

S. M. pernoitou no Olho d’Água, donde saiu às 4 ½ da manhã do dia 19, chegando 
às	7	horas	à	fazenda	do	Talhado,	que	fica	a	três	léguas,	e	pertence	ao	Sr.	major	Gomes	
Calaça, em cuja casa S. M. almoçou e jantou.

Essa fazenda dista do Salgado quatro e meia léguas.

Do Salgado S. M. saiu quase às 3 horas da manhã, e chegou à Cachoeira antes 
de nascer o sol, tendo vencido cinco léguas.

Tinha-se, pois, 50 léguas desde o Penedo.

Saindo de Piranhas, a estrada toma o alto da serra, pela qual seguia-se sem en-
contrar outras casas mais do que essas dos pousos, que são pequeninas habitações 
pertencentes a fazendas de gado.

A gente que as habitava vivia na maior miséria, e, conquanto tivesse os maiores 
desejos de prestar-se aos hóspedes, via-se impossibilitada de os obsequiar por lhe fal-
tarem os recursos.

Por mais dinheiro que se oferecesse para se obter uma xícara de leite ou de café, 
um caneco de água do rio ou uma rapadura, nada se obtinha, porque nada havia.

Sustentam-se em feijão e milho, e quando veem carne de sol na mão de alguma 
pessoa procuram todos os meios de obter um bocadinho, para satisfação de um desejo 
invencível.

Na noite em que chegamos ao Olho D’Água muitos deram-se por felizes de terem 
um pires de mel de abelha com farinha para ceia; o que, porém, não faltava era uma 
rede para cada um.

As mulheres desses lugares vivem de fazer tecidos de algodão, rendas, suspen-
sórios, redes, etc.; os homens vaquejam.

Essas necessidades não podiam alcançar ao imperial viajante, para quem o ativo 
presidente de província de Alagoas havia tudo disposto, não podendo, porém, às vezes 
conseguir que as cargas chegassem ao ponto antes de S. M.

A estrada era larga, dando passagem folgada a três cavaleiros, e aberta em mui-

tas partes por cima de rochas e pedreiras; em outras atravessava riachos e lagoas, 
secos,	e	alguns	bem	grandes,	apresentando	os	riachos	areia	fina	e	fofa.

Subindo-se de Piranhas, a primeira meia légua é de barro pedregosos, depois 
sucede um grande areal fofo de mais de duas léguas apenas interrompido por alguma 
pedreira.

Daí por diante o terreno é todo mais ou menos pedregoso, coberto de pedreiras 
e atravessando catingas, onde há árvores mui cheirosas e algumas mui belas. Do Olho 
d’água para o Talhado há uma imensa pedreira que se presta para soleiras e lajes por 
ser acessível ao ferro.

Do Salgado para a Cachoeira encontra-se uma extensão de mais de duas léguas 
coberta de capim- mimoso, abundante, já um pouco amarelo, mas muito alto, dando 
pela barriga dos cavalos.

A água que se bebe em todos esses pontos é má, tirada de cacimbas, que são 
covas abertas no chão, ou das lagoas, que não secam senão com o verão muito, como 
a da Cruz, próxima a Salgado, onde bebem e lavam-se os animais.

Para se poder beber essas águas é necessário misturá-las com espírito ou des-
manchar	açúcar	ou	rapadura,	a	fim	de	tirar-lhes	o	mau	gosto.	Não	havia	quem,	beben-
do-as sentisse acalmar-se lhe a sede. Na volta, para se evitar essa falta, houve quem 
engarrafasse água do rio, que era então a única procurada.

Todo o terreno atravessado pela estrada é cheio de macambiras, baraúnas, qui-
pás, xique-xiques, facheiros, cabeças-de-frade, arco-de-pipa, quixabeira, pau-negro, 
pau-ferro, caruá, caruatá, pau-de-arco, caraibeira, jurema, pereira-cheirosa e outras 
muitas pequenas árvores, algumas das quais podiam acomodar-se para construção.

A caraibeira é de jasmim amarelo que temos muito na Bahia, sem cheiro, mas 
que cobre toda a árvore, alegrando a vista do viajante, ressentida da aridez das pedras 
e do calor da areia.

O	pau-d’arco	com	suas	flores	roxas	ou	amarelas,	segundo	a	qualidade,	tem	de	
notável o não quebrar por mais que o verguem.

O arco-de-pipa é tão maneiro e fácil que se pode com ele abraçar uma barrica 
uma	e	muitas	vezes,	como	se	fosse	o	mais	fino	vime.

A	jurema	e	a	pereira-cheirosa	exalam	de	suas	delicadas	florinhas	aromas	deli-
ciosos que encantam a quem passa, e oferecem agradável sombra, porque, conquanto 
não sejam muito grandes, têm espessa folhagem e são regularmente copadas.

O lugar onde apeiam-se os cavaleiros que vão observar a cachoeira de Paulo 
Afonso é uma planície pequena de areia, onde se levantam algumas pedreiras contígua 
à	catinga	que	a	precede,	e	cheia	de	caraibeiras	cobertas	de	suas	flores	amarelas.

Imediatamente a essa planície começa a cordilheira de pedra que margina o rio 
nessa altura, e estendendo-se pelo leito do mesmo ergue-se no meio dele, formando 
essas maravilhas que tanto vulto notável tem ido apreciar e que o nosso ilustrado mo-
narca não quis por mais tempo desconhecer.

Do areal aos rochedos donde se observa a cachoeira vai-se por cima de uma 
grande extensão, talvez maior de 400 braças, de pedras volumosas, soltas a princí-
pio, mas depois formando pedreiras e oferecendo desagradáveis, sinuosas e arriscadas 
passagens, que quase nunca se transpõe sem escorregar muitas vezes e levar alguma 
queda.

Essas pedras, que ocupam o vasto espaço, são de natureza rija, avermelhadas e 
lustrosas.

O rochedo que margina a cachoeira é externamente preto e lustroso como o 
carvão de pedra, porém internamente de natureza calcária, e quebra-se sem grande 
dificuldade.
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Entre esses rochedos há frequentes poças de areia com água contendo pedrinhas 
desde o tamanho de um grão de farinha até o de um cajá, de cores diversas e algumas 
matizadas, mas todas muito leves e transparentes como matéria gelatinosa.

Por cima da rocha, de espaço a espaço, encontram-se pés de xique-xique e de 
angico, porém raros e só nos lugares mais perigosos, como se tivessem sido lançados 
ali	para	servirem	de	apoio	às	pessoas	que	tudo	arrostam,	a	fim	de	contemplar	o	belo	
majestoso daquelas cascatas, que bem se podem considerar uma das maravilhas da 
natureza.

S. M. chegou ao amanhecer do dia 20. Foi recebido com muitos foguetes e vivas, 
e, apeando-se, dirigiu-se imediatamente à cachoeira, acompanhado do Sr. ministro do 
Império, do Sr. presidente da província das Alagoas e dos seus camarários, os senhores 
Visconde de Sapucaí, conselheiro Antônio Manoel de Mello e Dr. Francisco Bonifácio de 
Abreu.

Também estiveram presentes à visita de S. M. à cachoeira, além desses e dos 
senhores vice-almirante Marques Lisboa e Dionísio Feijó, secretário do Sr. ministro do 
Império, os senhores:

Chefe de divisão Francisco Manoel Barroso.

Dr. Manoel Sobral Pinto.

Barão de Atalaia.

Capitão-de-fragata Antônio Carlos Figueira de Figueiredo.

Dr. José Corrêa da Silva Titara.

Comendador Dr. Manoel Rodrigues Leite Oiticica.

Dr. Joaquim Serapião de Carvalho.

Segundo-tenente Augusto Neto de Mendonça.

Dr. Pedro Eunapio da Silva Deiró.

Dr. Francisco José da Rocha.

Avelino de Alcântara Taveiros.

Tenente-coronel Pedro Vieira Junior.

Major Manoel José Gomes Calaça.

Capitão Manoel Vieira Batalha Cachabeira.

Major José Vieira Junior.

João Vieira Damasceno Luna.

Dr. Mariano Joaquim da Silva, promotor do Penedo.

Dr. José Antônio Mendonça Junior, promotor do Pão de Açúcar.

Capitão José Bernardino Guimarães.

Joaquim Severiano Barreto de Alencar.

Alferes Gonçalo Menezes de Carvalho.

Capitão Joaquim Antônio de Cerqueira Torres.

Capitão Antônio Vieira de Figueiredo.

Alferes Guilherme José de Oliveira.

José Machado de Novais Melo.

Capitão Pedro José da Silva.

Sendo	todos	estes	que	ficam	indicados,	desde	o	Sr.	tenente-coronel	Pedro	Vieira	
Junior, as pessoas mais notáveis dos lugares circunvizinhos e que concorreram com 
seus recursos, não só para que S. M. tivesse na cachoeira a recepção de que era digno, 
como também para que não faltassem cavalos a ninguém, tendo alguns deles só por si 
apresentado 30.

Além dessas pessoas havia mais de 300, de ambos os sexos, que tinham corrido 
dos povoados próximos, algumas da Mata-Grande, a 20 léguas da Cachoeira, e outras 
até dos sertões da Bahia, para terem a satisfação de ver e conhecer o nosso augusto 
monarca.

Era belo o espetáculo que oferecia o arraial.

No centro do areal tinham levantado um grande barracão, coberto de palha e for-
rado de pano branco, dividido em três partes, das quais a primeira continha o cômodo 
destinado para S. M. repousar; a segunda, mais pequena do que a primeira, uma sala 
de espera; e a terceira, maior do que ambas, o cômodo reservado para sua comitiva.

No aposento de S. M. havia uma cama bem preparada, 12 cadeiras de jacarandá 
e um sofá; o chão era coberto por esteiras da terra. As divisões desses cômodos eram 
todas de pano branco.

Esse pavilhão era circulado de caraibeiras, tendo na frente a maior de todas co-
bertas	de	flores,	e	em	cujo	trono	descascado	leem-se	gravados	os	nomes	de	todas	as	
pessoas que tinham anteriormente visitado a cachoeira. 

Nesse mesmo trono, em outro lugar, foram gravados os nomes de quase todas as 
pessoas que a viram com S. M.

Além desse barracão havia muitos outros distribuídos sem simetria, ao capricho 
de quem os havia construído, e muito mais singelos, onde se recolhiam as demais pes-
soas que aí se achavam.

Esses eram feitos de esteios de madeira, sem tapagem alguma, e cobertos ape-
nas por algumas folhas de árvores, que, secando, permitiam pronta passagem aos 
raios do sol como às gotas da chuva. Redes passadas em todas as direções de esteio a 
esteio eram todo o cômodo que havia.

Os barracões, porém, eram levantados à sombra das caraibeiras, que, se os não 
podiam resguardar convenientemente, davam-lhes ao menos pitoresco e risonho as-
pecto.

Ao observador que de longe lançasse os olhos sobre aquela planície, coberta de 
barracões e entupida de gente, que formigava, soltando foguetes continuamente, sem 
dúvida agradaria mais aquele espetáculo do que as cerimônias de uma corte.

À noite as fogueiras que se acendiam em frente de cada barracão e os ranchos 
formados em homenagem ao sono ofereciam um quadro gracioso, que a mais apurada 
fotografia	se	julgaria	feliz	de	possuir.

A maior parte das pessoas que concorreram das vizinhanças para esse lugar 
pertenciam ao sexo feminino, coisa extraordinária que se notou também em todos os 
lugares percorridos desde a cidade do Penedo. Em alguns a diferença pode sem exage-
ração ser calculada na razão de uma quarta parte de homens para três quartas partes 
de mulheres.

Os homens de todos esses lugares são de estatura regular; mas as mulheres da 
parte do sertão que percorremos, desde Piranhas até a cachoeira, são todas de alta 
estatura, robustas, muito coradas e desembaraçadas. Têm os pés e as mãos grandes, 
a	pele	fina	e	o	cabelo	no	geral	castanho,	aproximando-se	mais	do	claro.

Usam de feios penteados e têm excessiva predileção pela cor vermelha.
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Do	Penedo	para	cima,	a	exceção	de	uma	ou	outra	senhora	distinta,	as	filhas	da-
quelas paragens usam exclusivamente de xales vermelhos; de sorte que, apinhadas 
nas praias a saudarem o monarca, ou correndo sobre os rochedos para virem encontrá-
-lo, simulavam listras movediças de púrpura que se estendiam até a Majestade.

A cachoeira de Paulo Afonso, como se sabe, é situada no meio do rio São Fran-
cisco.

Esse	grande	rio,	que	tem	sua	origem	em	uma	cascata	magnífica	chamada	ca-
choeira da Casca d’Anta, na cordilheira da Canastra, província de Minas Gerais, é na-
vegável	desde	o	 rio	das	Velhas,	um	dos	seus	confluentes,	cuja	nascente	é	na	serra	
de Paraopeba, até o lugar conhecido por Vargem Redonda, isto é, por espaço de mais 
talvez de 340 léguas.

Nesse lugar, porém, seu curso é interrompido pelas pedras que se erguem do lei-
to e se estendem por cerca de 24 léguas até Piranhas, formando no meio desse espaço 
interrompido diversas cachoeirinhas, que se vão reproduzindo e tornando maiores até 
formarem as admiráveis cascatas que constituem a cachoeira de Paulo Afonso.

Aí, à margem direita de quem desce pertence à província da Bahia e a esquerda 
à das Alagoas, mas pelo lado da Bahia a cachoeira não é visível, por causa dos braços 
do	rio	que	se	estendem	tomando-lhe	a	frente.	Duas	léguas	acima	da	cachoeira	fica	a	
barra do Mocotó que divide a província das Alagoas da de Pernambuco.

Em face da cachoeira o viajante contempla-a, admira-a, mas nada compreende. 
O espetáculo é tão maravilhoso que embevece o espírito, e quando muito pode-se ape-
nas curvar a cabeça à grandeza do arquiteto do universo.

Não se farta de contemplá-la; deseja vê-la uma e mais vezes, apesar de fatigado, 
percorre-a toda com incrível ansiedade, e na volta, abatido pela fadiga, coberto de suor, 
lança-se sobre uma rede em busca de descanso, mas não pensando senão em tornar 
– se é que pensa – porque seu pensamento está abafado, debaixo da pressão causada 
por aquela maravilha.

Descrever a cachoeira é impossível; ousá-lo seria loucura. Aquela grandeza, 
aquela poesia, aquela majestade sublime, não se descreve; vê-se e admira-se.

A	imaginação	fica	absolutamente	dominada	por	aquelas	massas	enormes	de	ro-
chedos, que parecem investir para o ar, e por entre os quais passam imensas colunas 
d’água, que se despenhando em grande altura vão quebrar-se sobre outros rochedos, 
formando um algodoado incomensurável, como se a natureza houvesse coberto a serra 
de pedras de uma grande cabeleira cacheada com polvilho.

Os penhascos sobre que se atiram estas águas, e suportam-se submissos, de vez 
em quando, cansados de fraqueza, mostram-se aparando-lhes apenas a queda, mas 
fazendo-as	então	correr	em	grandes	novelos	de	espuma	sobre	os	outros	que	ficam	mais	
longe, e que dir-se-iam também condenados a eternamente representarem o papel de 
pacientes.

Ao lado dessas grandes colunas d’água escapam-se ligeiros vários regatos de 
aljofarada torrente, transviados das grandes massas, e como evitando o labirinto im-
petuoso que elas formam encontrando-se em sua queda.

As águas que assim são lançadas sobre as rochas menos elevadas do leito do 
rio perdem a cor de leite que lhes dá a espuma, e esverdeadas correm apressadas em 
busca de abrigo; mas vão de novo, cumprindo seu fado, rolar por sobre outras tantas 
rochas alcantiladas que, despedaçando-as, atiram-nas enraivecidas, formando ruidosas 
torrentes.

Essas torrentes precipitam-se de abismo em abismo até acharem o plano, onde 
se confundem, levadas sempre por força irresistível, que só se quebra nas arrebenta-
ções da barra, a cinquenta e tantas léguas de distância.

Os borbotões gigantescos levantados sobre as pedras lançam para o ar vapores 

que formam nuvens de fumaça franjada por transparente espumado, através do qual 
se deslizam brincando com as pontas das rochas onde se encostam vários arco-íris, 
que o observador com pasmo vê do alto internarem-se sutilmente pelos jorros d’água, 
afrontando as iras da correnteza, ou seduzindo com suas várias cores, o gigante atro-
pelado.

Este, longe de abrandar-se, continua efervescente e ameaçador, vomitando lavas 
de espuma, que espadana, lançando para todos os lados, para cima e para baixo, uma 
chuva	miúda	e	penetrante;	e	essa	chuva,	espalhada	pelos	raios	do	sol,	figura	uma	es-
teira de brilhantes lantejoulas que se esvaecem ao contato da brisa.

E assim corre o rio de cascata em cascata, até cair no lugar onde as pedras são 
mais baixas e em vez de se levantarem sobre ele permitem-lhe franca passagem.

Os rochedos que bordam a cachoeira, no alto, são cobertos de arbustos, sobre 
os quais paira às vezes o socó-boi, espécie de garça muito grande que ali aparece em 
certas épocas.

Nas margens por aí acima encontram-se também, segundo nos disseram pessoas 
do lugar, o formoso jaburu, passeando com toda a sua natural gravidade, e as elegan-
tes e soberbas guaraúnas.

Nuvens de pombas brancas, de papagaios e periquitos, que se encontram muitas 
léguas antes da cachoeira, atravessam de um para outro lado, fazendo continuada e fa-
nhosa algazarra. Aí e nas catingas próximas a caça é abundantíssima, e especialmente 
de tatus e de mocós.

São sete as cascatas que formam a cachoeira, caindo três do meio do rio e quatro 
dos penhascos do lado da Bahia. A altura de que elas se lançam é enorme e variada na 
razão das massas d’água que se aglomeram em baixo no lugar da queda.

Descendo-se sempre, chega-se a ver o lugar onde essas sete cascatas se confun-
dem, e que é sem dúvida nenhuma um dos mais belos quadros da cachoeira de Paulo 
Afonso. Aí as águas correm com a mesma impetuosidade, e em imensa abundância, 
sobre um fundo de pedra, mas sem formar aqueles novelos de espuma, e criando um 
degrau líquido através de todo o rio, com pequenos desfalques na extremidade, como 
se corressem pela superfície superior de uma mão fechada tomando pelos lugares que 
separam os dedos.

Em qualquer lugar da cachoeira o eco é admirável, repetindo com mais força 
qualquer grito.

O ruído da cachoeira, quando o vento favorece, começa-se a sentir a pouco me-
nos de um quarto de légua, e só se ouve mais longe nas ocasiões de trovoada.

A chuva resultante da queda nunca alcança senão as pessoas que se acham por 
assim dizer sobre ela. Tudo quanto a este respeito se tem dito em contrário é requin-
tada exageração.

Do lado de Alagoas, isto é, para o norte, e abaixo do lugar onde se encontram as 
cascatas,	há	um	grande	saco,	onde	a	água	que	chega	forma	pacífico	remanso,	e	para	
onde, por conseguinte, são arrojados todos os pedaços de remos, de canoas, de árvo-
res e mais objetos, que, arrebatados pela correnteza, são lançados pela cachoeira.

Esses objetos, ganhando os sítios baixos do rochedo, e defendidos pelas pontas 
dos mesmos, conseguem muitas vezes aí persistir, tomando porém, pelo constante 
passar da água, não só a leve consistência da cortiça, como um torneado admirável, e, 
o que é mui frequente, a forma de objetos humanos. É assim que se encontram peda-
ços	de	madeira	figurando	um	pé,	uma	língua,	um	coração,	uma	ossada,	etc.

Por cima de tudo isso passa-se para chegar ao lugar que se chama Furna dos 
Morcegos, e que é o limite dessa enseada.

Aí, em baixo da rocha escarpada, encontra-se a um canto uma grande abertura, 
talvez de mais de três braças de alto, sobre seis palmos de largo, proporcionando en-



333332 33

ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO

trada para uma gruta desenhada em continuação por dentro da rocha, que se estende 
para cima na altura talvez de 40 braças.

Essa entrada feita pela natureza, parece talhada a cinzel, tendo apenas de um 
lado um pequeno defeito, no qual se descreve um ângulo obliquo.

Chegando-se a ela tudo é sombrio: as paredes laterais são como lajeadas; o teto 
é	de	abóboda	configurada	na	pedra	e	o	chão	tapetado	por	uma	matéria	mole	e	pulveru-
lenta. 

Tem de fundo cerca de 220 palmos, e alarga para dentro. A parede da esquer-
da é uma espécie de argila que mina água, e parece estar já destruída pela chuva. 
No princípio dessa mesma parede, e próxima à grande abertura da entrada, há uma 
outra mais estreita, pela qual, entrando-se, encontra-se um imenso corredor, sempre 
direito,	cujo	fim	a	vista	não	descortina,	sem	dúvida	por	causa	de	escuridão	que	aí	reina.	
Chegando a 170 passos da entrada uma luz apagou-se por si, talvez por falta de ar, e 
um foguete que se acendeu subiu apenas alguns palmos e caiu sem haver estourado.

Ai a respiração é penosa e abafada, ao menos à tarde. A abóbada é muito ele-
vada, e o espaço contido por esse túnel natural, a que chama furna, pode dar abrigo 
talvez a mais de 2000 pessoas.

Essa furna é couto de morcegos, cruéis perseguidores do gado das fazendas pró-
ximas, pelo que os fazendeiros ou seus fâmulos em certa época enchem a entrada de 
madeira,	e	tocam	fogo,	matando	a	todos	asfixiados.

É a cinza dos morcegos o que forma a alcatifa pulverulenta do chão.

Esses homes, porém, não pensam que assim, pelo correr dos tempos, aquela sur-
preendedora	feitura	da	natureza	pode	vir	a	sofrer,	se	é	que	já	não	sofreu!	É	impossível	
que o fogo lançado todos os anos não acabe por interessar a furna.

Não menos difícil e muito mais extensa é a descida para furna, para a qual apenas 
se pode ir descalço, apesar disso quase sempre de gatinhas: as pontas das pedras são 
finas	e	elevadas,	dando	sobre	grandes	brechas,	que	são	outros	tantos	precípuos.

Para se ir do areal aos pontos dos quais se observa a cachoeira passa-se sempre 
sobre	pedras,	de	ponta	em	ponta,	de	lasca	em	lasca,	vencendo	muitas	dificuldades	e	
perigos por causa dos escarpados frequentes da rocha. E há um lugar tão arriscado, 
tão escarpado, que a ele, de mais de 300 pessoas que então por ali andavam, apenas 
foram seis. Chama-se a Caldeira do Inferno. É na baixa do rochedo, do lado de Alagoas. 
Aí a água de uma cascata, achando um vazio, redemoinha e ferve em grandes propor-
ções, como se estivesse em uma caldeira no fogo.

S. M. percorreu tudo, à exceção da Caldeira do Inferno. Andou sempre calçado 
com as suas botas de montaria, e escorregando na descida para a furna amparou-se, 
resguardando com um braço o rosto, que estava quase a tocar na rocha.

S. M. desceu apoiando-se a um bastão.

É mister dizer-se que há homens tão práticos naquelas descidas que escorregando 
alguém eles o sustentam, ainda que seja sobre um braço, e tendo apenas um pé sobre 
uma ponta do rochedo.

Antes de descer para a furna S. M., sentado em algumas das pedras mais altas 
fronteiras às grandes cascatas, admirou o espetáculo e desenhou a lápis toda a ca-
choeira no seu álbum, com extraordinária rapidez e admirável perícia.

Além desses desenhos, S. M. tem no seu álbum várias paisagens tomadas duran-
te a viagem de rio acima no Pirajá.

Querendo S. M. chegar a uma das pedras mais altas, e donde melhor se devassa-
va as cascatas, tinha de necessariamente passar por duas poças largas que enchiam e 
vazavam rapidamente. Diversas pessoas, tanto da comitiva como estranhas a ela, es-
perando	que	a	poça	ficasse	vazia,	tinha	saltado,	porém	quase	todas	se	havia	molhado,	

e algumas até à cintura. S. M., vendo isso, não esperou pela vazante, e metendo os pés 
dentro das poças, atravessou e ganhou a pedra alta.

Aí, vendo atacar-se um foguete do ar, disse: “Atacar um foguete na cachoeira de 
Paulo Afonso é o mesmo que acender uma lamparina sobre um vulcão”.

Algumas pessoas que desceram à cachoeira tiveram vertigens, e uma senhora 
caiu,	ficando	bastante	maltratada.

Depois de tudo percorrer, S. M. voltou para o barracão, onde entrou às 10 horas.

À tarde foi a cavalo, apreciar de uma eminência afastada a cascata que o tinha 
obrigado a fazer tão longa e penosa viagem.

Das 10 horas até as 5 da tarde, não se pode ir à cachoeira, porque as pedras es-
quentam horrivelmente.

De manhã, ao voltarem da cachoeira, o digno presidente de Alagoas teve a ideia 
de erigir-se um monumento para comemorar a visita de S. M.

Essa ideia foi geralmente abraçada, e os alagoanos presentes imediatamente 
subscreveram, para isso, havendo assinaturas de 500$, 400$ e 300$.

Para	esse	fim	o	presidente	da	província	apresentou	o	seguinte:

_________________________________________________________

20 DE OUTUBRO DE 1859.

À VINDA DE S. M. O SR. D. PEDRO II À CACHOEIRA DE PAULO AFONSO.

Memória levantada sob a administração do presidente das Alagoas Dr. 
Manoel Pinto de Souza Dantas.

 “A maior fortuna de um país resume-se naquele que exprime a grandeza dos sen-
timentos e a majestade das suas glórias. 

Os brasileiros que amam o seu país não podem deixar de ter senão unânime ex-
pressão para manifestar adesão a alta pessoa que os honra perante o juízo dos outros 
povos da história.

Perpetuar a memória de todos os atos da vida do ilustrado e magnânimo monarca 
o Sr. D. Pedro II, deve ser o mais nobre orgulho dos que prezam os pundonores de sua 
pátria.

O Sr. D. Pedro II, vindo até à cachoeira de Paulo Afonso, dá ao Brasil o mais ir-
recusável e eloquente testemunho de amor ao povo, cujos destinos a Providência lhe 
confiará	à	Sua	Augusta	Dinastia.

Alagoanos – levantemos uma memória que perpetue essa viagem, que é um po-
deroso incentivo à causa gloriosa do progresso e da civilização desta província. ”

___________

No mesmo papel que continha esse escrito puseram-se as assinaturas com a de-
claração das quotas.

Solicitando-se do Sr. conselheiro Antônio Manoel de Mello o plano do monumento, 
ele bondosamente prestou-se a dá-lo o desenhando-o logo como o concebera.

O monumento assenta sobre um terraço com quatro escadas. Será de colunas 
da ordem dórica, tendo em um friso superior a data da visita imperial; na frente uma 
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elipse contendo a efígie de S. M.; na face oposta a inscrição do monumento e nas duas 
laterais elipses iguais, contendo uma o nome do Sr. Ministro do Império e outra a do 
Presidente da Província. 

Na base serão gravados os nomes de todas as pessoas que estiveram presentes 
à visita imperial. As elipses serão de mármore branco e o terraço e o monumento de 
alvenaria formada da pedra do lugar com cimento romano. O ladrilho do terraço será 
de mármore preto e branco.

S. M., separado do lugar onde isso se combinava somente por uma tapagem de 
pano, tendo tudo ouvido, apresentou-se dizendo que seria mais conveniente aplicar 
aquelas quantias para o melhoramento dos lugares de descida e subida para a cachoei-
ra, formando-se degraus nas pedras, pois que isso deve ser proveitoso às pessoas que 
lá forem para o futuro.

As pessoas presentes resolveram então que se faria o melhoramento lembrado 
por S. M., mas que além disso o monumento se erigiria.

Às 5 horas da madrugada do dia 21 S. M. com toda a sua comitiva deixou aqueles 
lugares, repousando nos mesmos pontos onde tinha estado na ida. Pernoitou no Talha-
do em casa do Sr. major Calaça, que apesar de não ser rico, lhe proporcionou e a toda 
comitiva, como na ida, excelente gasalhado. 

O	Sr.	major	Calaça	e	o	Sr.	tenente-coronel	Pedro	Vieira	fizeram	esforços	dignos	
de menção.

Para	os	pobres	do	Salgado,	do	Talhado	e	de	Olho	d’Água,	S.	M.	deixou	600$,	além	
de várias esmolas que deu aos decrépitos que se lhe apresentaram.

A 3 léguas da cachoeira, disseram-nos pessoas do Salgado, que há um lugar cha-
mado Xingó, onde sobre o lajeado de uma grande rocha há muitas palavras escritas 
com tinta escarlate indelével, que datam de séculos e ainda por ninguém foram deci-
fradas.	Supõe-se	que	são	epitáfios	feitos	em	abreviaturas	pelos	holandeses.	

O mesmo, disseram-nos, que se encontrava no Serrote da Botija, a pouco mais 
de uma légua do Salgado.

Se a viagem não tivesse sido tão apressada, depois de se haver visto tanta ma-
ravilha da natureza, valia à pena ir-se observar essa antigualha humana, que há de por 
força ter uma explicação.

S. M. chegou a Piranhas às 8 horas da manhã de 22, e, embarcando para o Pira-
já ao meio dia, seguiu viagem para baixo, tocando no povoado do Entremontes e em 
todos os mais onde na ida não tinha saltado, e nos quais foi sempre recebido estron-
dosamente.

Em todos os outros lugares S. M. foi de novo saudado entusiasticamente em sua 
passagem. À noite chegamos ao Pão de Açúcar, que oferecia brilhante espetáculo.

Sobre	o	serro	do	Pão	de	Açúcar	havia	grandes	fogueiras,	figurando	um	vulcão,	do	
qual saíram três girândolas de fogo de cores.

A vila estava toda iluminada, e S. M. teve brilhante recepção. Na manhã de 23 S. 
M. percorreu alguns lugares da vila, e embarcou às 9 horas.

Às 5 ½ da tarde, a 10 ou 11 léguas de Penedo, apareceu um escaler da canhoneira 
Itajaí, com o seu digno comandante o Sr. 1º tenente Ignácio Fonseca, que tendo che-
gado ao Penedo, e não achando S. M., tinha seguido rio acima para entregar-lhe cartas 
de	S.	M.	a	Imperatriz,	jornais	e	a	correspondência	oficial.

S. M. saltou depois no povoado da Lagoa Comprida e tornando a embarcar resol-
veu pernoitar a bordo.

A nossa grande canoa, que vinha a reboque, recebeu ordem de seguir na frente, 
ordenando o Sr. vice-almirante Marques Lisboa ao Sr. chefe de divisão Barroso, que 

mandasse preparar todos os navios da esquadra, porque S. M. embarcava para a Bahia 
no dia 24 a 1 hora da tarde. 

Abaixo do povoado de S. Brás, onde S. M. saltou, sendo recebido pela Guarda 
Nacional e pelo povo com vivas demonstrações de entusiasmo, seguindo viagem, avis-
taram uma canoa com um indivíduo, que se dirigia ao vapor, tendo na mão um papel. 
S. M. mandou parar o vapor e recebeu o papel, que era uma carta dirigida a S. M. por 
J.	J.	Pitombo,	dando	notícia	de	umas	pedras	enormes	figurando	uma	cidade,	que	há	no	
lugar denominado Catimbau, em Pernambuco.

A canoa chegou ao Penedo no dia 24 às 7 horas da manhã, puxando toda a noite 
a remos.

É para notar-se que para subir o rio há sempre muita viração, mormente depois do 
meio-dia, e para descer nunca se pode abrir a vela porque o vento é sempre contrário.

Os canoeiros do rio, quando descem, costumam largar os remos, deixando-se 
conduzir pela correnteza e por um ramo de ingazeira que amarram no fundo à proa, e 
que puxa e guia perfeitamente a embarcação.

Quando descemos o rio já tinha enchido quase um palmo.

O Pirajá chegou ao Penedo às 9 horas e depois de passar pelos vapores de guerra 
como em revista, foi fundear defronte da ponte.

A Câmara Municipal apresentou-se a bordo, e o respectivo presidente dirigiu-se a 
S. M. a seguinte alocução:

“Senhor – A Câmara Municipal desta muito nobre e sempre leal cidade do Penedo, 
de novo se apresenta perante Vossa Majestade Imperial, e cheia de júbilo rende graças 
ao Todo Poderoso pela feliz viagem que Vossa Majestade Imperial acaba de fazer à ca-
choeira de Paulo Afonso.

Este glorioso acontecimento, que marcou uma nova era de felicidade para a cida-
de de Penedo, faz com que pela segunda vez prestemos plena homenagem ao sobera-
no da terra de Santa Cruz, que em cada coração brasileiro tem um culto de respeito e 
lealdade, de simpatia e amor.

A Câmara Municipal, Senhor, dirige-se em nome de seus munícipes à Vossa Ma-
jestade Imperial e vos implora a graça de conceder-lhe a honra de mais um dia de vos-
sa augusta presença nesta cidade.

Acolhei, Senhor, o pedido deste povo fanatizado pelo seu monarca, e que ainda 
quer ter o prazer de vos ver e vos admirar.

Ide à terra, Senhor, desembarcai.

Os penedenses vos esperam, e a concessão de uma semelhante graça será re-
cebida por eles como uma esperança do pobre e uma aventura do infeliz, porque esta 
cidade jamais pode esquecer os dias de sua maior glória; aqueles em que V. M. Impe-
rial, estando nela, demonstrou ainda uma vez ao mundo inteiro que o Imperador D. 
Pedro II, presidindo os destinos gloriosos do Império do Brasil, deixa por onde passa os 
vestígios de que é ele a verdadeira imagem de Deus cá na terra.

Senhor, o povo do Penedo espera a graça que a Câmara Municipal em seu nome 
tem a honra de vos pedir, e contando com ela, agradecidos beijamos a augusta mão 
de Vossa Majestade Imperial. – Antônio Moreira Lemos, presidente da Câmara, Ignácio 
de Barros Leite, Luiz Antônio de Medeiros Lino, André da Silva Lemos, João de Souza 
Vieira, Antônio José de Medeiros Bittencourt. ”

S. M. respondeu que sentia muito não poder se demorar além da 1 hora da tarde.

S. M. desembarcou entre vivas frenéticos, reinando na cidade a maior alegria.

À 1 hora da tarde S. M. embarcou, deixando os penedenses saudosos e penhora-
dos, fanáticos por sua augusta pessoa.
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Às 3 horas a esquadrilha levantou âncora, seguindo na frente a canhoneira Igua-
temi, onde ia o Sr. chefe de divisão Barroso. Às 5 ½ da tarde tínhamos chegado à bar-
ra; a jangada do patrão-mor, que aí se achava, arriou o sinal indicando que a saída era 
impossível.

Só	no	dia	25,	às	6	horas	da	manhã,	foi	que	a	esquadrilha	conseguiu	sair	a	barra,	
tendo-se achado os navios sobre as cordas da arrebentação durante quase um quar-
to de hora. O mar estava crespo e o vento forte. A passagem foi feita com felicidade, 
apesar de ter a Iguatemi apanhado alguns golpes de mar, que lhe apagaram o fogão, 
levaram uma parte da borda da proa e ocasionaram-lhe contusões em dois homens. A 
saída da barra foi feita na ordem seguinte:

Apa, com o pavilhão imperial;

Iguatemi, com o pavilhão do chefe de divisão Barroso;

Gonçalves Martins, que por ordem da companhia Baiana navegava nas águas da 
esquadrilha, comandada pelo capitão Francisco Vignes;

Aracaju, vapor de reboque de Sergipe.

Às 9 horas do dia 25 apareceu a canhoneira Belmonte, que teve ordem de pas-
sar	à	fala,	e	como	levasse	jornais	da	Bahia	e	ofícios,	mandou-os	por	um	oficial	em	um	
escaler.

Depois tomou o seu lugar na esquadrilha à popa da Iguatemi.

A Itajaí, que tinha ido a barra de S. Francisco com o honrado presidente de Ala-
goas e toda as pessoas que tinham sempre acompanhado S. M., e que à noite foram ter 
a honra de despedir-se a bordo e beijar-lhe a mão, quando a esquadra saiu, retirou-se 
de	novo	para	o	Penedo,	onde	ficava	às	ordens	do	presidente	de	Alagoas,	que	devia	com	
todas essas outras pessoas seguir para Maceió no dia 28.

Às 3 ½ da tarde a esquadrilha passou pela altura do Rio Real, e por conseguinte 
começou a navegar em águas da Bahia. 

A	esquadrilha	avistou	o	farol	da	Bahia	às	2	horas	da	madrugada	de	26,	e	tendo	
pairado	desde	as	3	horas	fora	da	barra,	entrou	às	6,	tendo	feito	excelente	viagem,	du-
rante a qual S. M. gozou sempre perfeita saúde.

  

 

  

Diário de Pernambuco
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Interrompi a descrição da viagem imperial, referindo que S. M. o Imperador em-
barcava	no	dia	16	do	corrente,	nesta	cidade,	para	subir	rio	acima	naquele	dia,	se	bem	
me recordo.

Com efeito, S. M. o Imperador, depois de ouvir missa na igreja de Nossa Senhora 
da Corrente, embarcou às 5 horas da manhã no vapor Pirajá, sendo acompanhado por 
um excessivo número de cidadãos respeitáveis, e pelo povo, que, ávido sempre de vê-
-lo, desde meia noite se tinha posto em movimento, apinhando-se junto ao cais do em-
barque, para despedir-se por alguns dias de seu querido Monarca. Outra vez (...) vivas, 
e um sem número de foguetes atacaram os ares; mas agora divisa-se no semblante 
dos	bons	penedenses	a	saudade	que	lhes	ficava,	o	sentimento,	embora	egoístico,	mais	
mui louvável, de não poderem demorar. Aquele que lhes causava tanto júbilo com sua 
honrosa visita.

Sou provinciano, mas não invejo à corte senão uma única cousa, queria ser a 
residência de um príncipe tão magnânimo e benfazejo.

O Pirajá levou somente S. M. e sua comitiva, à qual reuniram-se os Excelentís-
simos presidentes das Alagoas e Sergipe, o Exmo. Vice-Almirante Marques Lisboa, um 
dos homens de mar mais distinto do mundo, e a maior glória do Brasil, o seu secretário 
Santos Ribeiro, e ajudante d’ordens, Carneiro da Rocha. Rebocava, porém, a galeota, 
e uma grande canoa, preparada com tolda, e mobilhada decentemente, em que se 
reuniram os Excelentíssimos barões de Jequiá e da Atalaia, chefe de divisão Barroso, o 
seu secretário e ajudante d’ordens, primeiro-tenente Antunes, comendador Dr. Bezer-
ra, diretor-geral da Instrução Pública, Dr. José Corrêa da Silva, comandante superior 
da Guarda Nacional Dr. Sobral, capitão do porto de Alagoas, Figueira de Figueiredo, 
Dr. Joaquim Serapião de Carvalho, Dr. Dionísio Feijó, escritor hábil comissionado pelo 
Jornal do Comércio da corte para desempenhar o serviço de que também me acho 
encarregado para este Diário, o Sr. Francisco José da Rocha, proprietário do Jornal da 
Bahia por parte do mesmo jornal; primeiro-tenente da armada Vital e Domingos Fonse-
ca,	segundo-tenente	Neto,	e	o	oficial	da	secretaria	de	governo	da	província	Avelino	de	
Alcântara. Todo este brilhante séquito, composto de diversas ilustrações propunha-se 
seguir S. M. o Imperador, e formar-lhe como que uma guarda de honra.

Já havia partido com antecedência em escaler do Apa armado com um locomóvel 
da força de um cavalo, que percorria o rio com galhardia, servindo como que de bate-
dor.

Suas rodas pequeninas foram as primeiras que beijaram as águas do rio de São 
Francisco	acima	desta	cidade,	e	abriram	um	sulco	magnífico,	que	em	breve	será	fre-
quentemente seguido.

Dois fatos grandiosos atraíam os habitantes de ambas as partes do rio para suas 
margens: a presença do Imperador, no primeiro vapor, que conquistava para a navega-
ção e progresso aquelas águas tão cheias de mistérios e poesia. 

Era uma exploração nova nos arsenais do mundo civilizado, tentada por um Mo-
narca que nada olvida que possa concorrer para a felicidade de seus povos.

A manhã estava formosa, cheia de profumes e de cambiantes embalsamavam os 
ares e seduziam a vista.

A margem do rio em continuação do Penedo é ondulada, apresentando graciosos 
montes cobertos de densa verdura, da qual se destacam de uma maneira agradável as 
casinhas brancas dos habitadores deste lado. 

A margem oposta, pertencendo a Sergipe, forma um contraste perfeito; apresen-
ta em frente um areal, e dentro estão arvoredos copados.

Logo acima da cidade do Penedo, uma légua pouco mais ou menos já é a fazen-
da ou engenho de Boacica, de Antônio José Bittencourt, situada em uma bela planície, 
coroada por uma capela em cima de um oiteiro, donde se descortina um panorama 
soberbo.

Ao passar o vapor Pirajá por este sítio encantador, muitos foguetes, bombas, vi-
vas e repiques do sino da capela disputavam-se alternativamente a quem melhor resido 
faria. O dono do sítio montado a cavalo, e em frente dos seus fâmulos, e moradores 
de suas terras manifestava um entusiasmo que não é possível exceder-se. Ele dirigia 
o festejo preparado, com a atividade de um general em frente do inimigo, ao mesmo 
tempo que se o via em baixo, por uma rápida evolução subir a colina, e do alto dela, 
com	o	chapéu	na	mão,	numa	figura	realmente	arrebatadora,	dava	vivas,	que	eram	logo	
repetidos.

 Assim que o vapor esteve em posição conveniente largou de terra uma canoa 
trazendo	uma	porção	de	leite,	oferecido	a	S.	M.	singelo,	mas	mui	significativo	presente.

Nessa localidade há uma tapagem no rio para pescaria, que forma um dos prin-
cipais rendimentos da Câmara Municipal de Penedo.

Torna-se	notável	dali	para	cima	a	margem	de	Sergipe	por	uma	longa	fileira	das	
árvores	chamadas	canafístulas,	que	julgo	já	ter	descrito,	bela	ocasião	da	florescência	
pelas	flores	escarlates	de	que	ficam	cobertas	durante	dois	a	três	meses.

Quase defronte de Boacica, vê-se a povoação da Saúde, que consta de pequenas 
choças espalhadas. Mais adiante presenciei uma cena mui pitoresca, que dava uma 
imagem perfeita dos antepassados. O rio estava plácido e sua superfície polida como 
um espelho, e nem de leve era roçada pela aragem. Assim como os homens, as mu-
lheres procuravam todos os meios de demonstrar o prazer que as dominava, e, pois, 
para verem mais de perto o vapor e principalmente o Monarca, corriam pressurosas 
com	seus	xales	escarlates	pela	beira	do	rio;	esta	corrida	refletida	nas	águas	espelhadas	
tinha alguma cousa de fantástica; via-se perfeitamente as sombras daqueles corpos 
correrem ligeiramente, pés com pés, como as fadas encantadas destes lugares.

Faltando vinte minutos para às 7 horas passamos pela ponta Sambambira, que 
a	canoa	dificilmente	montou	por	ser	sempre	o	vento	aí	ponteiro;	assim	como	na	ponta	
Mofina,	ambas	do	lado	de	Sergipe.

Penso já ter dito que o rio de S. Francisco é bordado de muitas ilhas e bancos que 
desaparecem com as cheias anuais, ou mudam de lugar, aparecendo em outra posição 
e cobrindo-se logo de verdura.

Em Sambambira a margem de Sergipe se eleva gradualmente, ao passo que a 
de Alagoas torna-se baixa, observando-se deste lado a ilha do Coqueiro mui arenosa, 
e em que só há um coqueiro. Depois desta ilha descortina-se o morro Vermelho, ponta 
notável, porque nele se termina, do lado de Alagoas, um plano do cordão grosso de 
terra. É coberta de verdura, não obstante a denominação que tem.

Cursando este morro se distingue ao longe um ponto azulado, encabeçando com 
o céu que é o alto da serra da Princesa, que se avista do mar.

 Eram nove horas da manhã quando divisamos a vila de Propriá, pertencente a 
Sergipe, e passamos pelo riacho de Itiuba onde existe segunda tapagem. Uma hora de-
pois fundeava o vapor defronte dela, e imediatamente S. M. saltou, sendo recebido de-
baixo do pálio pela Câmara Municipal, chefe de polícia de Sergipe, Dr. Ângelo Ramos, e 
por um grande concurso de cidadãos, que enchiam o espaço com suas aclamações rui-
dosas. O que sempre me tem impressionado vivamente, causando-me a mais agradá-
vel	sensação,	é	observar	o	prazer	que	se	desenha	claramente	em	todas	as	fisionomias	
quando o nosso povo vê S. M. o Imperador; a sofreguidão com que todos se aproximam 
d’Ele, para beijar-lhe a Augusta Mão; o sentido que se presta aos seus menores atos, 
a ternura que faz brotar lágrimas de verdadeiro reconhecimento, a felicidade pública, 
enfim,	que	se	manifesta	com	doce	enlevo,	que	se	traduz	em	mil	episódios	sensíveis,	
que	comove	a	alma	e	eletriza	o	coração!

S. M. passou por entre as alas formadas pela Guarda Nacional de Propriá, que 
estava formada, parte armada e parte desarmada. Ao chegar à porta da matriz já en-
controu	os	seus	oficiais	de	marinha,	que	iam	na	canoa,	perfilados,	e	ao	atravessar	pelo	
meio deles cumprimentou-os com um sorriso amável, que todos apreciaram extraordi-
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nariamente.

Entrou logo o Te Deum, que foi curto. Terminado ele S. M. percorreu toda a vila, 
visitou as escolas públicas de meninos e meninas, que achou em boa ordem. Naquela 
argumentou com um discípulo sobre frações.

Foi também à aula de latim, casa da Câmara e cadeia, e depois disto dignou-se 
aceitar um bem servido almoço que a esperava em a casa do Dr. juiz de direito, digna-
mente preparada para o hospedar por alguns dias, com todos os arranjos necessários.

A comissão encarregada dos festejos nessa vila, que realmente merece uma 
menção pela maneira honrosa porque desempenhou tão delicada missão, era compos-
ta do juiz de direito da comarca, Dr. Ugolino, presidente da Câmara padre Miguel de 
Albuquerque, delegado Manoel Germano de Freitas, o vigário Manoel Joaquim Nunes, 
comendador Antônio José da Silva e o barão da Cotinguiba.

O digno juiz de direito preparou também uma outra casa para nela obsequiar o 
séquito de S. M. o Imperador, que em toda a parte achou uma hospitalidade franca, 
generosa e dedicada em prevenir todos os desejos.

Propriá é a melhor povoação da província de Sergipe, na margem do rio de São 
Francisco, e só cede em importância à cidade de Penedo. Infelizmente acha-se em de-
cadência.

Além da matriz que é um sofrível templo sob a invocação de Santo Antônio, e 
para a qual S. M. deu 400$ réis de esmola, há mais duas capelas, a do Rosário, e a de 
Santa Cruz.

Em lagoas próximas desta vila se tem descoberto fósseis, alguns dos quais já 
foram remetidos para o Rio de Janeiro.

Não obstante os desejos manifestados pela população, S. M não pôde passar a 
noite aí; porque pretendia adiantar a viagem, e por isso reembarcou-se às 2 horas da 
tarde. Às 2 horas 30’ desembarcou na margem oposta no lugar denominado Colégio, 
onde existe um antigo convento dos jesuítas. Este lugar é apenas habitado por índios 
mestiços,	que	receberam	S.	M.	 formados	com	seus	arcos	e	flechas,	e	com	bastante	
animação.

O terreno é fértil, abundante de pedra calcária, e na beirada do rio produz per-
feitamente o arroz, que os índios cultivam. S. M. andou por toda a aldeia, mandou um 
índio atirar ao alvo, que foi atingido ao segundo tiro, dizendo aquele antes de começar 
o seu exercício. “Saberá V. M. que também se erra”.

Às 3 horas partiu S. M., saltou às 4 e 15 minutos em S. Brás, onde existem duas 
capelas	e	algumas	casas.	Às	6	horas	e	30’	o	vapor	Pirajá fundeou por não querer o prá-
tico seguir mais adiante, temendo encalhar, de sorte que S. M. passou para a sua galeo-
ta, e a canoa teve a honra de rebocá-la até a povoação dos Traipus, onde S. M.  saltou 
às 8 horas e 30’ da noite, a população surpreendida não pode logo testemunhar todo o 
seu prazer pela imperial visita; assim mesmo a vila iluminou-se toda, e da melhor ma-
neira que se pode arranjou-se um poiso para S. M. passar a noite. O Exmo. presidente 
Dr. Dantas pareceu contrariado com esta recepção, mas soube multiplicar os pequenos 
recursos que encontrou, de modo a desfazer qualquer impressão desagradável. A vila 
de	Traipus	está	edificada	sobre	montanhas	de	pedras	íngremes,	e	despidas	de	toda	a	
vegetação. Tem apenas uma igreja, que é a matriz, com a denominação de Nossa Se-
nhora do Ó, ainda não concluída. O cemitério está murado e limpo.

No dia seguinte pela manhã S. M. montou imediatamente a cavalo e visitou as 
escolas. Na de meninas perguntando S. M. em que compêndios elas liam, responderam 
que	em	jornais!	Faça-se	ideia	que	boas	políticas	não	se	criarão	em	Traipus!	Não	é	de-
balde que se nota tanta exaltação nos partidos na província de Alagoas.

Enquanto S. M. passeava em terra, o povo em chusma visitava o vapor, curioso 
e admirado de ver com andava tanto a – canoa de chaminé – como o denominavam.

Às 9 horas reembarcou S. M. Do Colégio para cima muda inteiramente o aspecto 
do rio de S. Francisco. As margens risonhas e majestosas de vegetações que até aí se 
encontram, sucedem negros rochedos, despidos de verdura, em que a vista só depara 
desolação e miséria.

Apenas algumas catingas, e xique-xique que mancham com alguns verdes esta 
esterilidade monótona. Geralmente o aspecto dos lugares triunfa da disposição do es-
pírito,	e	infiltra	n’alma	impressões	novas	em	harmonia	com	a	natureza	exterior	que	nos	
cerca.	Não	podemos,	portanto,	deixar	de	sentir	a	influência	desta	natureza	selvagem,	
que se nos patenteava. A alegria ruidosa que reinava na canoa em que eu ia teve sus-
pensão;	todos	mais	ou	menos	passavam	por	uma	modificação	no	sentimento.

Não atendi pôr em dúvida à debilidade de minhas forças quando me incumbi da 
grandiosa tarefa descrever ao excessivo número de leitores deste Diário, a viagem de 
S. M. à Cachoeira de Paulo Afonso.

Mas já não me é possível recuar, e embora não satisfaça inteiramente a minha 
missão, contudo envidarei todos os esforços, serei solícito e incansável em desempe-
nhar esta obrigação, contraída da melhor vontade pela maneira porque me for possível, 
certo de que, atendendo à magnitude do assunto, e ao pouco tempo que tenho para 
coordenar os apontamentos tomados, os dignos pernambucanos relevarão todas as 
faltas de estilo, todos os erros que eu cometer.

Conto também com a importância e avidez com que este povo ilustrado espera 
as notícias de seu grande monarca, preparando-se para recebê-lo com toda a pomba e 
brilhantíssimo, em testemunho do amor acrisolado que lhe consagra, da idolatria com 
que o venera.

Felizes os príncipes que são amados de seu povo, como o é o Imperador do Brasil, 
de todos os Brasileiros.

Sabem	todos	os	leitores	que	no	dia	6	do	corrente	partiu	da	capital	de	Pernambu-
co na canhoneira Iguatemi, comandada pelo 1º tenente da armada Domingos Joaquim 
da Fonseca, o chefe da estação naval Francisco Manoel Barroso com seu estado maior, 
para esperar S. M. o Imperador na foz do rio São Francisco, onde começa a respectiva 
estação. Daí, pois, começarei meu itinerário, tocando de leve em alguns fatos que é 
mister noticiar, para chegar ao assunto principal, que ocupa toda a nossa atenção.

No dia seguinte chegava aquela canhoneira a Maceió, e o brigue escuna Xingu, 
comandado pelo 1º tenente Joaquim Nolasco da Fontana Pereira da Cunha, mandado 
igualmente pelo chefe para saudar S. M. ao entrar nas águas da estação.

Já não se achava nessa capital o Exmo. presidente das Alagoas, pois ele havia 
partido para aqui no dia 4 a bordo da canhoneira Itajaí, posta à sua disposição, com seu 
oficial	de	gabinete	Dr.	Inocêncio	Rego,	e	uma	luzida	comitiva,	composta	dos	barões	de	
Atalaia, e Jequiá, Dr. Tatara, diretor-geral da Instrução Pública, Dr. Oiticica, comandante 
superior Dr. Sobral, e vários outros cidadãos importantes, além das músicas de polícia 
e da Guarda Nacional, e corpo de polícia.

Na canhoneira Iguatemi embarcou-se o deputado Castelo Branco, e o coronel 
Trajano César de Burlamaque, assistente do ajudante geral e a noite partiu ela e depois 
o brigue escuna Xingu em destino ao rio de São Francisco.

No dia 8 entrou a canhoneira, e chegou ao Penedo.

Nesta bela cidade tudo era movimento, tudo era agitação.

O digno presidente das Alagoas reunindo com inteligência e tino todos os elemen-
tos que encontrou para se fazer uma distinta recepção à S. M., animando os generosos 
esforços dos penedenses, preparou uma agradável surpresa ao ilustrado Monarca, ten-
do	sido	auxiliado	eficazmente	por	aqueles	e	pelos	nobres	alagoanos	que	o	rodeavam.

No dia 10 chegou da Bahia o vapor Pirajá, comandado pelo 1º tenente Montaury 
[João Batista de Oliveira Montaury], e destinado para a navegação do rio, até Piranhas, 
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noticiando que S. M. entraria aqui no dia 13 do corrente.

Esta comunicação percorreu toda a cidade com espantosa rapidez, e aumentou a 
agitação e ansiedade que já reinava em todo o povo. De hora em hora chegavam e de 
lugares distantes vários cidadãos ávidos de ver o Monarca idolatrado, e de o reconhe-
cer.

Era um grande acontecimento que marcará uma era notável, que todos aguarda-
vam.

Ela servirá para entrar na história da vida desta boa e hospitaleira gente, que em 
sua choupana reunirá os obséquios de família à recordação da Imperial visita.

Resolveu o Exmo. Presidente partir no dia 12 na canhoneira Iguatemi para espe-
rar S. M. na foz do rio, e, por conseguinte, nela embarcou-se com a mesma comitiva 
que trouxera, e aqueles senhores, e seguiu rio abaixo às 5 horas da tarde, fundeando 
em Piaçabuçu, pequeno povoado, duas léguas acima do pontal da barra.

Ao passar pelo Serrão encontrou-se a canhoneira e o vapor Valeria de Sinimbu 
em que vinha o Exmo. Presidente de Sergipe.

Pela madrugada de 13 suspendeu de novo a canhoneira com destino ao pontal; 
apenas clareou o horizonte apercebeu-se ao sul a fumaça de um vapor. É indescritível 
o movimento que esta visita produziu a bordo. Lia-se em todos os semblantes o prazer 
e	a	satisfação:	uns	procuravam	a	farda,	outros	a	espada,	enfim,	foi	uma	verdadeira	
confusão	no	meio	da	alegria	geral	que	se	estampava	em	todas	as	fisionomias.

Sofreu-se, porém, uma decepção bem desagradável, era a canhoneira Itajaí, que 
vinha da Bahia com ofícios para o Exmo. Presidente, e que entrou no rio de S. Francisco 
às 3 horas da tarde.

 Estavam, pois, reunidos à essa hora no pontal, além das canhoneiras, o vapor 
Pirajá, o vapor Valéria do Sinimbu, o de reboque de Sergipe, e o cúter da praticagem 
da mesma província.

Todos	os	olhares	estavam	fitos	no	horizonte;	S.	M.	havia	prometido	estar	na	barra	
no dia 13, e não tendo entrado pela manhã, era muito provável que o digno e ilustrado 
almirante Lisboa a demandasse na maré da tarde.

Com efeito, às 4 horas da tarde distinguiu-se a fumaça do iate imperial; imedia-
tamente suspenderam todos os vapores menos o Pirajá, e saíram pela barra fora.

Nessa hora a brisa estava bastante fresca, e o rio de São Francisco que para os-
tentar toda a S. M. terrível à Majestade que o vinha visitar, rolava em sua barra gros-
sas vagas, que se quebravam com o medonho estampido, apresentando um extenso 
cordão de arrebentações.

O vapor Apa (iate imperial) com o estandarte arvorado dirigia-se garboso ao en-
contro dos três vapores que o iam receber, observando-se perto o brigue escuna Xingu, 
que também o procurava.

Às 5 horas e 15 minutos passaram as canhoneiras pelo Apa, embandeiraram-se 
em arco, puseram as guarnições nas vergas, salvaram e prorromperam em entusiás-
ticos	vivas,	incitados	pelo	digno	chefe	da	estação	e	sua	oficialidade,	e	pelo	incansável	
presidente Dantas, e sua brilhante comitiva. Foi um espetáculo grandioso e sublime, 
que eletrizou a todos.

O Imperador em pé na caixa das rodas trajando sobrecasaca da marinha, e ao 
lado do almirante Lisboa, a todos saudava com o seu boné, o que redobrava as acla-
mações e alegria geral.

O brigue escuna Xingu na mesma ocasião cumpria as ordens que havia recebido 
e saudava S. M. embandeirando-se em arco, e seguindo todas as demais manobras das 
canhoneiras.

Logo que o Apa	entrou	à	barra	os	três	vapores	o	seguiram,	e	às	6	horas	e	15	mi-
nutos da tarde toda a esquadrilha fundeava no pontal, visto ser noite e não se poder 
seguir rio acima.

Arriaram-se escaleres, e o Exmo. Presidente de Alagoas e de Sergipe e suas 
comitivas	assim	como	o	Sr.	comandante	da	estação	e	sua	oficialidade	foram	imediata-
mente a bordo do Apa cumprimentar S. M. e beijar-lhe a mão.

S. M. com uma amabilidade que a todos capturou, recebeu as felicitações e cum-
primentos	destes	seus	fiéis	e	dedicados	súditos	com	bastante	apreço,	e	convidou-os	a	
tomar	chá,	honra	que	partilhei	com	vários	oficiais	de	marinha.

A câmara do iate imperial apresentava então uma bela vista, observando-se a 
dupla	fileira	de	dragonas	e	de	fardas	bordadas	que	rodeavam	a	mesa	presidida	por	S.	
M. o Imperador. 

Terminando-se o chá S. M. deu a mão a baixar, e despediu-se.

Combinou o almirante Lisboa com o chefe Barroso sobre a subida do rio ao ama-
nhecer.

Os práticos hesitaram conduzir o Apa, não só por estar em 14 ½ palmas d’água 
como por ter de comprimento 190 pés, e haver necessidade de passar pelo Serrão, 
lugar onde só se encontra 12 palmos d’água, e o canal é tortuoso, e obriga prontas 
voltas, difíceis para um navio tão comprido.

O 1º tenente, Vital de Oliveira, que ainda o ano passado sondou o rio todo, e ti-
rou a sua planta até o Penedo, e o capitão do porto Antônio Carlos Figueira que agora 
o havia também explorado, receavam igualmente que o vapor encalhasse; mas tal era 
o desejo de o levar até o Penedo, que o chefe Barroso concordou com o almirante em 
seguir na frente da canhoneira Iguatemi para servir de guia e fazer-lhe sinal quando 
não fosse possível que ele continuasse a navegar.

Disposto	tudo	isso,	retiraram-se	os	oficiais	e	cidadãos	para	os	vapores	em	que	se	
achavam, e aguardavam o romper do dia.

Às 5 horas 30 minutos da manhã fez o almirante sinal para a esquadrilha suspender, 
o que foi prontamente executado.

A aurora tinha-se revestido de todo o seu esplendor, para se apresentar radiante, 
animando as margens viçosas do rio de S. Francisco, que pareciam ter vestido todas 
as suas galas, como que compreendendo a ventura que lhe cabia em sorte de serem 
contempladas pelo Monarca Brasileiro; e o sol surgindo à nascente, do lado de Alagoas, 
e a lua quase cheia pondo-se ao ocidente do lado de Sergipe, com alguma altura ain-
da, alumiava esta cena indescritível. Os dois astros brilhantes do mundo como que se 
combinaram para saudar S. M. o Imperador, na sua visita ao rio São Francisco, da qual 
por certo o Brasil há de tirar importantes resultados.

Branda aragem de NE embalava a verde folhagem do arvoredo, e embalsamava 
os ares.

A cena da grandeza selvagem de véspera que oferecia a barra, sucedia uma vista 
risonha, encantadora, e digna de um pincel divino.

Suspendeu toda a esquadrilha, seguindo o Iguatemi na frente, depois o iate im-
perial, após este Itajaí, Pirajá, Valéria de Sinimbu, Aracaju e o cúter de Sergipe.

Nunca o rio de S. Francisco tinha visto suas águas sulcadas por tantos e tão gran-
des vapores, um extenso penacho de fumo, assombreava este quadro.

De ambos os lados do rio grupos numerosos de habitantes se reuniam a contem-
plar espetáculo tão novo para eles, quanto agradável, fazendo um notável contraste 
com a verdura as roupas brancas dos homens, e os xales escarlates das mulheres. 
Estes grupos para manifestarem sua alegria atiravam foguetes, e bradavam vivas en-
tusiásticas a S. M. que ainda vestido com o uniforme de marinha, como sempre tem 
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trajado nesta viagem, contemplava com prazer acima da caixa das rodas esta demons-
tração	tão	significativa	do	amor	de	seus	povos.

Os vapores ao passar por estes grupos davam também vivas, e as músicas toca-
vam o hino imperial.

Ao aproximar-se a esquadrilha de Piaçabuçu, povoação no lado direito do rio, 
subindo-se, a duas léguas acima da foz, encontrou-se grande número de canoas, que 
cheias de gente aplaudiam a S. M. e levando aos ares bastante foguetes. Em frente da 
vila o entusiasmo chegou ao seu auge; só se ouviam vivas, e o estrondo das bombas 
e foguetes no ar.

S.	M.	mandou	que	a	esquadrilha	desse	fundo;	era	6	horas	e	20	minutos,	e	desem-
barcou em terra, onde foi recebido com sofreguidão extraordinária por um numeroso 
concurso de gente, que agitava uma porção de bandeirinhas brancas. Todos queriam 
beijar-lhe a mão, contemplá-lo de perto, até as mulheres se animaram a isso vencendo 
a natural timidez.

S. M. percorreu toda a povoação, entrando primeiramente na matriz, que é uma 
pequena capela. Deu ao vigário quantia para benefício do templo, e outra para distribuir 
pelos pobres do lugar; depois foi às escolas, examinou escritas, fez indagações, etc., e 
voltou para bordo as 9 horas e 30 minutos da manhã.

Esta demora foi prejudicial à viagem de S. M. até Penedo; porque a maré prin-
cipiou a vazar, e quando chegou a esquadrilha ao Serrão, que, como já disse é o lugar 
mais seco do rio, eram 9 horas e 30 minutos, já este tinha baixado cerca de dois pal-
mos, de sorte que a canhoneira Iguatemi prumou em 9 palmos, e fez sinal de almirante 
de que não podia passar o iate imperial.

Este acontecimento foi sensível, porque S. M. viu-se obrigado a transferir-se para 
o vapor Pirajá, que só pôde ser acompanhado pelo Aracaju, para onde passou o co-
mandante da estação de Pernambuco e seu secretário, o ajudante de ordens, e todos 
os passageiros das canhoneiras, e do Valéria do Sinimbu.

Pouco antes do meio dia suspendeu o Pirajá, e continuou a navegar. Cada vez se 
condessava mais o povo, principalmente na margem pertencente à província das Ala-
goas, e mais calor demonstrava.

Os	foguetes	continuavam	sem	interrupção,	e	as	bandeirinhas	brancas	fincadas	
entre a folhagem eram intermináveis.

O tempo se havia nublado, e alguns aguaceiros perturbavam a festa. Antes, po-
rém, de chegar à Vila Nova, situada defronte de Penedo, e pertencente a Sergipe, tor-
nou-se novamente bom. 

Precede a Vila Nova, o morro do Aracaré, em cujo dorso uma pequena fortaleza 
dava tiros continuados.

A cidade do Penedo vista, quando (...) um plano, Vila Nova outro, e aquela cida-
de o terceiro, é um lindo panorama, e tenho sentimento de que o fotógrafo Sthal não 
tenha vindo como pretendia para tomar este belíssimo quadro, e outros não menos 
encantadores, que se apreciam em todo este importante e maravilhoso rio.

Vila Nova, umas das mais antigas povoações do São Francisco, é inteiramente 
decaída, sem comércio algum, nem cultivo, bem que seu terreno seja fertilíssimo, e 
produza	o	café	magnificamente,	tinha	também	despertado	de	seu	torpor	habitual,	e	
ostentava	na	praia	uma	linda	de	guardas	nacionais,	fardados	de	branco,	fizeram	suas	
continências a S. M.

Um pequeno forte levantado em um alto atirava de vez em quando, reunindo-se 
ao estampido de suas bombas e dos foguetes, que subiam aos ares.

Já o Penedo estava impaciente em receber o augusto visitante. Segunda cidade 
da província de Alagoas, ainda que pequena e de irregular construção, contudo tinha 
sabido embelezar-se, e preparar uma recepção a S. M. acima do que se podia esperar 

de seus pequenos recursos.

Logo que o iate imperial se aproximou, prorromperam os vivas de milhares de 
pessoas,	e	se	queimou	uma	infinidade	de	foguetes.	O	pequeno	forte	elevado	na	praia	
com bastante arte e gosto deu uma salva de 21 tiros.

Fazia gosto ver todo este povo agitado por um pensamento comum, dar as mais 
estrondosas provas de afeto ao seu monarca. Não era amor somente que os impelia, 
era adoração.

Tinham-se preparado dois elegantes pavilhões sobre colunatas para o desem-
barque de S. M. sendo um junto à casa do Sr. José Antônio de Araújo, preparado com 
toda a decência para hospedar a S. M. por uma comissão marcada pelo presidente e 
composta dos senhores Antônio Moreira Lemos, presidente da Câmara Municipal, José 
Antônio de Araújo, José Manoel de Araújo, Manoel Veridiano Pinho, Antônio José Bit-
tencourt. Fez pasmar como em tão pouco tempo, e com tão fracos recursos, puderam 
estes dignos cidadãos dar conta desta comissão espinhosa.

 É que muito pôde o patriotismo no peito dos brasileiros em geral, e o distinto 
presidente das Alagoas soube mover com rara sagacidade, esta qualidade que em nós 
é inata.

O vapor Pirajá fundeou a uma hora, e logo S. M. desembarcou com farda de almi-
rante, e foi recebido debaixo do pálio pela Câmara Municipal, que lhe entregou a chave 
da cidade.

As ondas de povo cada vez se agitavam mais, e convergiam para o centro em que 
se achava o monarca, além de todas as vistas, que estava rodeado pelo Sr. ministro 
do Império, seus camaristas, presidentes de Alagoas e Sergipe, vice-almirante Lisboa, 
chefe	da	divisão	Barroso,	e	um	grande	número	de	oficiais	de	marinha.

O entusiasmo cada vez era maior, e o povo não sabia mais como demonstrar o 
prazer de que se achava dominado. São cenas estas, que não se podem descrever, nem 
pintar mormente, não tendo descanso para fazê-lo, como me acontece, nem a neces-
sária inteligência.

S.	M.	dirigiu-se	logo	para	o	convento	de	S.	Francisco,	belo	tempo	edificado	em	
1730 sob a invocação de Santa Maria dos Anjos, aonde residem frades. Aí celebrou-se 
o Te Deum, apinhada a igreja, que não é pequena, e está bem conservada, e o povo, 
não atendia a nada e só queira ver o Imperador.

O templo se achava decorado regularmente, tendo sido encarregados desta ce-
rimônia os senhores, comendador Manoel Joaquim do Nascimento, em cuja casa tem 
estado hospedado o presidente, e Manuel José da Costa Batinga.

Pregou o sermão o beneditino frei Monte, que aceitando esta grandiosa tarefa 
deu um assinalado testemunho de amor ao monarca, visto que nenhum outro orador 
havia para isso. Sua oração, porém, foi mui comprida, e não agradou geralmente. 

A música era sofrível, e a cerimônia esteve respeitosa.

Findo o Te Deum S. M. recolheu-se ao palácio imperial acompanhado pelas mes-
mas pessoas e pelo povo, debaixo de milhares de vivas. S. M. deu beija-mão, e foi 
repousar um pouco. Às 4 horas da tarde, porém, montou a cavalo, e percorreu vários 
pontos, voltando à palácio ao anoitecer.

Todas as casas se iluminaram; o povo se conserva reunido de dia e noite em fren-
te de palácio, e sempre que S. M. aparece na janela o saúda com vivas. Os pavilhões 
se tem também conservado iluminados, e neles tocam as três bandas de música aqui 
existentes agora, que são a de Polícia, à da Guarda Nacional e a de imperiais marinhei-
ros, que veio no vapor Apa.

À	tarde	subiram	os	vapores,	que	haviam	ficado	no	Serrão,	e	além	desses	o	Gon-
çalves Martins que veio da Bahia. 
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Hoje	15,	logo	às	6	horas	S.	M.	apareceu	passeando	a	cavalo;	dirigiu-se	ao	con-
vento de S. Francisco, aí ouviu missa, e depois a pé andou por entre o povo, que estava 
reunido na praia por ser hoje dia de feira. Comprou vários objetos, fez interpelações 
à	diversos,	deu	conselhos,	enfim,	acabou	de	enfeitiçar	à	toda	esta	gente,	que	não	se	
cansa	de	admirar	a	sua	belíssima	figura,	e	de	fazer-lhe	as	maiores	ovações.

Seriam 9 horas quando S. M. foi almoçar; apenas acabou montou de novo a ca-
valo, tem visitado todas as escolas públicas, cadeia, etc., indaga de tudo, toma notas, 
e isto sempre com a maior afabilidade.

Os vapores embandeiraram-se nos topes por ser o dia do nome de S. M. a Impe-
ratriz.

Às	2	horas	da	tarde	S.	M.	acompanhado	pelo	presidente	e	pela	oficialidade	de	ma-
rinha embarcou-se no vapor Pirajá, e foi visitar a Vila Nova, onde foi recebido debaixo 
do pálio pelo presidente de Sergipe Dr. Manoel da Cunha Galvão, chefe de polícia Dr. 
Ângelo Francisco Ramos, e comandante superior da Guarda Nacional.

Ao Pirajá acompanharam os vapores da Companhia Baiana Valéria de Sinimbu, 
e Gonçalves Martins, e quando este passou pelas canhoneiras estas salvaram com 21 
tiros, puseram gente as vergas, e o Apa também o deram vivas. 

Os habitantes de Vila Nova foram também calorosos e animados com a visita im-
perial, e seguiram sempre o monarca dando-lhe numerosos vivias. S. M. percorreu toda 
a povoação; entrou na igreja do Rosário, que é um pequeno, mas bem arranjado tem-
plo, tendo os dois altares laterais, e o altar-mor dourados de novo; observou a matriz, 
que ainda está em caixa somente; foi à escola de meninos encontrou-a em completo 
abandono não achando nem ao menos o mestre; dirigiu-se a de meninas, que estava 
em boa ordem; aí mandou algumas meninas lerem, e uma dividir o número 8577 por 3, 
o que esta fez com desembaraço; viu todas as escritas; perguntou à professora quan-
tas	meninas	tinha	matriculadas,	e	esta	respondeu	que	26,	e	retirou-se	satisfeito.	Com	
efeito, dizem todos que esta professora, ainda que mui jovem, cumpre, contudo, todos 
os seus deveres com escrúpulo.

Depois disto S. M. foi à casa da Câmara e cadeia, e não tendo nada mais a obser-
var reembarcou-se no Pirajá às 3 horas e meia.

S. M. entregou ao vigário da Vila Nova, assim como o tem feito aos daqui, esmo-
las para distribuir pelos pobres, e para as obras da matriz.

Às 4 horas fundeou o Pirajá no lugar, que tinha deixado, S. M. desembarcou, re-
cebendo outra salva das canhoneiras e vivas, e despediu-se dando a mão a beijar às 
autoridades, que o acompanharam.

Às 5 horas largou a canhoneira Itajaí para a Bahia, levando cartas para S. M. a 
Imperatriz e alguns presentes.

Na mesma hora um pouco depois o infatigável monarca montava a cavalo, e dava 
outro passeio pela cidade.

Às 7 horas da noite S. M. deu beija-mão no palácio imperial, o qual foi muito 
concorrido, como ontem se iluminaram todas as casas, e o povo esteve apinhado em 
frente daquela habitação.

A partida para a cachoeira de Paulo Afonso está disposta para amanhã ao rom-
per do dia. S. M. embarcará às 5 horas da madrugada no vapor Pirajá depois de ouvir 
missa,	levando	nele	uma	escolhida	comitiva,	composta	em	maior	número	de	oficiais	de	
marinha.

Estes estão contentíssimos com as provas de predileção, que recebem todos os 
dias do monarca, e o fato de vestir ele sempre o uniforme de marinha os enche de or-
gulho e satisfações.

É	uma	classe	de	cuja	dedicação,	e	fidelidade	o	Imperador	pode	estar	certo.

É quase meia noite; muito tinha ainda que relatar, mas falta-me tempo, e estou 
cansado; devo levantar-me às 4 horas da manhã para embarcar no vapor Pirajá, visto 
que tenho a felicidade de também acompanhar S. M. à cachoeira, e por isso devo ter-
minar, assegurando aos leitores deste Diário que S. M. está penhorado de júbilo pela 
recepção	brilhante,	que	lhe	fizeram	os	penedenses,	que	estudam	todos	os	modos	de	
ser-lhe agradável.

 Na volta da cachoeira descreverei o resto da viagem.

 Penedo, 15 de outubro de 1859.

Do Pão de Açúcar para cima as montanhas não têm continuidade: formam di-
versos planos, que se terminam dentro do rio de uma maneira quase uniforme: são de 
uma semelhança monótona, e de uma espécie de pedra pesada que contem ferro de 
quantidade.

As baixas destas montanhas são chamadas vazantes, e estão cobertas de planta-
ções de arroz, algumas extensas, que transplantam depois para não se perderem com 
as cheias, que tudo alagam em uma grande distância.

É a única cousa que alegra a vista nesta situação.

Seria longo e fastidioso indicar os nomes de todos estes morros e serras, com o 
que	não	adiantaria	nada	o	leitor;	prefiro	entretê-lo	com	a	exposição	de	alguns	termos	
de navegação mui curiosos, usados pelos marinheiros do rio de S. Francisco porque, 
como muito bem diz um escritor distinto da marinha francesa, a linguagem marítima é 
rica, fecunda em imagens lógicas e das mais notáveis como linguagem especial.

Usa-se acima da Cachoeira das mesmas canoas que em baixo, porém com uma 
diferença: aquelas têm a coberta para os passageiros na popa, enquanto estas a tra-
zem na proa. A razão desta mudança não me souberam dar, nem a percebi. Esta cober-
ta é feita de palhas e com arte, e dá um cômodo regular, resguardando de sol ardente 
do sertão.

As	canoas	são	seguras,	e	algumas	há	que	carregam	16	caixas	de	açúcar,	como	a	
em que naveguei, que se chamava Trapiche, e tinha um sofá atravessado de bombordo 
à estibordo; para subir o rio navegam quase sempre a popa, aproveitando a viração 
fresca que reina desde às 8 horas da manhã, e que a tarde aumenta de intensidade, 
à qual apresentam duas velas latinas que trabalham em um mesmo mastro, inteli-
gentemente aparelhado, abrindo uma por cada lado; estas velas são caçadas em uma 
retranca, que tem uma carregadeira na base para a prolongar com o mastro quando é 
preciso.

Nada há mais poético do que vê-las com suas duas brancas velas orientadas 
fendendo as águas do rio; encontram-se seis e mais juntas, semelhando um bando de 
cisnes com as asas abertas a vagar por sobre as límpidas e quietas águas de um lago, 
o que reúne um novo encanto aos encantos que temos rapidamente esboçado.

Rio abaixo descem morosamente, à mercê da corrente, que as conduz sempre 
pelo meio do canal. Para facilitar esta descida amaram os remeiros na proa um raminho 
de ingazeira, e deitam a dormir, sucedendo por isso algumas vezes passarem adiante 
do ponto para os se dirigiam.

São tripuladas geralmente por um piloto e dois remeiros, salvo se se contrata 
maior número de pessoas, para mais celeridade.

Quando sobem, se o piloto quer inclinar a proa para a margem esquerda diz: –
para o lado do sul; se quer fazê-lo para a direita: – para o lado do norte; ou também 
no primeiro caso: – para o lado da Bahia; e no segundo, para o lado de Pernambuco – o 
que todavia é mais usado na navegação superior à Cachoeira. (...) um pouco para o sul 
ou para o norte	significa	guinar	para	um	ou	outro	rumo,	isto	é,	inclinar.				

Estas locuções são expressivas e denotam inteligência. E realmente observei que 
os habitantes do rio de S. Francisco, em geral, são vivos e atilados ainda que um pouco 
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indolentes, para o que por certo muito concorre a facilidade com que podem satisfazer 
as principais exigências da vida, e o calor fatigante que se sente no sertão, durante 
parte do ano enquanto as chuvas não o fertilizam, o que ocorre regularmente de se-
tembro a março.

A primeira povoação que se encontra depois de Pão de Açúcar é a da ilha do Fer-
ro, a que se segue a do Curralinho que foi assolada em junho e julho pela febre ama-
rela, ambas pequenas.

Ia-me escapando referir uma circunstância que devo mencionar. Todos os práti-
cos diziam que o vapor Pirajá não devia passar de Bonito, porque daí por diante o leito 
do rio é todo apedrejado, tendo alguns cabeços mergulhados, para onde receavam que 
a grande velocidade da corrente o arrastasse, visto que por seu excessivo comprimento 
a volta não poderia ser tão rápida quanto desejável.

Esta	persuasão	influiu	para	que	alguns	dos	cavalos	dispostos	para	a	subida	à	Ca-
choeira fossem para este lugar levados.

Mas o digno Sr. capitão do porto Figueira, pensando nos incômodos que poderia 
poupar a S. M., se o conduzisse até Piranhas no vapor, procurou em Pão de Açúcar um 
prático menos tímido, e felizmente encontrou o homem que queria, auxiliado neste em-
penho pelo Sr. Avelim, excelente prático-mor da barra, e intrépido navegador.

Por isso mesmo que era arriscada a viagem para cima, tomaram-se a bordo do 
Pirajá todas as cautelas precisas para obstar qualquer acidente.

Neste dia, ao contrário a todos os outros, não caiu a viração fresca do costume, 
de sorte que a canoa não podia largar o socorro do reboque do vapor, que tão delicada-
mente lhe era concorrido: abandonado a sua sorte, ela não poderia chegar a Piranhas 
senão no dia seguinte.

Porém	este	reboque	mais	dificultava	a	subida	do	vapor,	e	o	podia	até	comprome-
ter; portanto logo que se começou a navegar por estes mares nunca dantes navegados 
à vapor, entre Scylla e Caribdis [seres marinhos mitológicos], que se multiplicavam, 
o distinto Sr. Almirante Lisboa mandou postar na popa dois marinheiros armados com 
machadinhos para a primeira vez cortarem os viradores [cabos para reboque], se assim 
fosse necessário.

Esta	vista	dos	dois	porta-machados	principiou	a	 influir	desagradavelmente	em	
alguns dos meus companheiros da canoa, que já pensavam cair em cima das pedras, 
e morrer infalivelmente, sem se lembrarem que tínhamos seis remeiros exercitados e 
rigorosos, que nos livrariam de qualquer rascada. Os outros, porém, metiam o caso à 
bulho,	contavam	belas	anedotas;	o	barão	de	Jequiá	recordava	magníficos	episódios	da	
vida do distinto capitão Ferro, que eram ouvidas com estrepitosas gargalhadas, e as-
sim se conservava em nossa companhia o prazer e a alegria que nunca nos abandonou 
nesta viagem de reminiscência tão agradável.

Sobre estas perigosas pedras, justamente temidas pelos navegadores do S. Fran-
cisco, a correnteza forma redemoinhos admiráveis, que atraem como o célebre abismo 
de Maelström de oceano Glacial ártico a água parece exatamente estar em ebulição 
violenta, e uma panela a ferver pode dar uma ideia exata deste fenômeno. Também por 
isso denominam estes lugares com bastante propriedade – panelas.

Às 10 horas e 15 minutos passamos pelo Armazém ou Entremontes, sofrível po-
voado do lado direito do rio, colocado em uma extensa planície entre diversos montes, 
como seu segundo nome perfeitamente exprime. Este lugar é fresco, tem perto de cem 
casas, algum comércio que entretém com o Penedo, capela, escola de primeiras letras 
para meninos e cemitério.

Além da capela vê-se também na encosta de um monte uma ermida mui alta, de 
gracioso	aspecto,	que	é	o	eloquente	monumento	elevado	à	uma	mãe	pela	piedade	filial	
de um fazendeiro deste sítio.

O povo do Armazém e o da margem oposta do rio [povoado Cajueiros] não se 

deixou exceder em matéria de entusiasmo e saudações. Continuou a entreter com a 
mesma intensidade o fogo sagrado de amor ao Monarca acendido pelos Caianos, e con-
servado com religioso cuidado por todos os brasileiros.

Ao	par	e	passo	que	se	transpõe	este	povoado,	as	dificuldades	da	navegação	vão	
crescendo sobre maneiras: o rio se estreita ainda mais comprimido entre massas enor-
mes	de	rochedos,	que	parecem	querer	fechar	o	firmamento,	e	como	que	anunciam	a	
aproximação da grande maravilha da natureza.

Até então me tinha admirado de não ver pássaros; mas principiavam a aparecer 
bandos de garças pardas, que são maiores do que uma galinha, e sustentam-se de 
peixe.

Entre o grande número de pedras que por ali estão, são mais temidas a de Ma-
teus e a Luna. Aquela é enorme; por ela passamos às 11 ½; acha-se erguida no meio 
do rio, e tem a mais triste celebridade. Várias canoas já foram despedaçadas sobre ele, 
arrastadas pela correnteza, e em tais casos toda a esperança de salvação é interdita; 
porque a voragem é imensa, e o redemoinho medonho, entretido como é, por estas 
pedras que rodeiam o maldito Mateus como seus satélites. Os navegadores de S. Fran-
cisco encaram com um furor supersticioso este perigo onde tantas vítimas hão encon-
trado uma morte desesperada, e quando por ele passam levam o coração nas mãos, 
como vulgarmente se diz.

Eram 11 ¾ quando chegamos a Piranhas – a nec plus ultra [limite do qual não se 
pode ultrapassar] – de nossa navegação, provando a possibilidade de chegar até ali em 
vapor das seguintes dimensões, que são as de Pirajá,	comprimento	160	pés,	pontal	4,	
boca 17, calado d’água 3 palmos, força de 40 cavalos.

Os que até então negavam esta possibilidade eram agora os que facilitavam o 
caso, e amesquinhavam a glória do ousado prático do Pão de Açúcar. Mais uma vez se 
reproduzia um fato tão comezinho na história da humanidade, a que se podia respon-
der com Colombo a seus detratores propondo assentar – e pôr um ovo. 

S. M. o Imperador saltou imediatamente por sob um sol ardentíssimo, que nos 
atrasava. Para chegar à casa destinada para sua residência foi mister subir um areal de 
mais de 50 passos que escaldava os pés. Apenas desembarcou, disse S. M. que partiria 
para a Cachoeira às 5 horas da tarde, e que se aprontassem os cavalos para aquela 
hora; o que era alguma cousa difícil, porque eles estavam nos Olhos d’Água, daí a 5 
léguas para pastarem.

A povoação de Piranha divide-se em Piranha de baixo e Piranha de cima; com-
põe-se de casas de taipa, acanhadas e sem ventilação alguma, com varandas na frente 
para os cavalos se amarrarem.

Esta	povoação	é	muito	insignificante	e	somente	deve	a	sua	existência	e	conser-
vação ao ser o último ponto navegável do rio de São Francisco, abaixo da Cachoeira, e 
o entreposto de todo o comércio do sertão e águas superiores.

Nunca senti em ponto algum calor tão intenso e horrível: o sol parece neste ermo 
triste quadruplicar o rigor dos seus raios e querer abrasar tudo. A própria viração, que 
se	procura	como	um	lenitivo,	como	um	calmante	à	situação	tão	aflitiva,	é	ardente	e	
incômoda, visto que passa interrompidamente pelas aberturas das grandes montanhas 
que se erguem à direita e à esquerda do rio, como negros gigantes, que com seus 
membros de ferro esmagam toda a vida neste lugar tão desfavorecido pela natureza.

Os próprios animais andavam ofegantes, de boca aberta a procurar ar que lhes 
alimentasse a existência.

De boa vontade, e com muita propriedade mudaria eu o nome da povoação para 
Garganta do inferno já que na cachoeira há a Caldeira do inferno, para a qual se vai por 
esta verdadeira garganta.

Tínhamos navegado desde a barra até Piranhas 39 léguas, divididas assim: 7 da 
barra ao Penedo, 7 do Penedo à Propriá, 7 do Propriá ao Traipu, 10 do Traipu ao Pão de 
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Açúcar, 5 do Pão de Açúcar à Entremontes, 3 de Entremontes ao último ponto.

Para	chegar	à	Cachoeira	faltava	a	viagem	por	terra,	que	é	de	15	a	16	léguas.

Logo que S. M. I. manifestou o desejo de seguir viagem naquela mesma tarde, 
o tenente-coronel Pedro Vieira Junior, e o Sr. major Manoel José Gomes Calaça deram 
providências para a vinda dos cavalos.

Mas não chegaram todos os necessários a tempo, e havia grande falta de selins, 
de	sorte	que	eu,	vários	oficiais	de	marinha,	inclusive	o	capitão	do	porto,	e	alguns	cida-
dãos que acompanhavam S. M. não podemos seguir, com bastante sentimento, porque 
perdíamos a ocasião que se nos proporcionava tão bela de contemplar a mais vigente 
maravilha da criação, a soberba Cachoeira, cuja fama tinha incitado o nosso ínclito Mo-
narca a vir admirá-la através de mil fadigas e perigos.

Desesperado por não poder satisfazer um dos maiores desejos de minha vida em 
consequência de um obstáculo tão material, estando assim próximo ao termo da longa 
peregrinação, ainda tentei um último esforço: montei-me em um cavalo que me ofe-
receram, aparelhado com um incômodo selim, e rédeas que já estavam aposentadas 
em consequências dos longos serviços que haviam prestado, e lancei-me pela estrada 
à fora no ruim e cansado bucéfalo. Em distância de uma légua vi-me forçado a arribar 
ao ponto de partida; porque desarvorei completamente. E por terem arrebentado as 
rédeas, estribos, etc. Os meus companheiros de infortúnio acharam na minha nova 
desgraça motivo para disfarçarem o mau humor em que estavam. 

Felizmente, como diz o rifão francês – malheur sert à quelque chose [infortúnio 
é usado para algo] – forçado a demorar-me em Piranhas durante três compridos dias, 
morrendo de calor e sensaboria tive ocasião de apreciar o belo caráter do Sr. tenente 
Fausto José de Araújo Jucá, que ali se acha estabelecido, e que nos obsequiou com sua 
excelente família o melhor que é possível imaginar-se.

Este distinto cavalheiro, dos mais puros sentimentos monárquicos, considerou 
como um dever, de que se orgulhava hospedar em sua casa efetivamente mais de vinte 
pessoas, e dar gratuitamente à guarnição do vapor Pirajá durante quatro dias carne 
fresca e pão.

Entretanto este homem generoso é pobre e carregado de família; vive do peque-
no negócio que sustenta, e de criação de gado; porém é conhecido por seu bom cora-
ção, e ainda recentemente havia salvado muita gente da febre amarela.

Nada há mais medonho do que uma trovoada em Piranhas, como presenciei no 
dia 19 à tarde. O calor já excessivo que se sente redobra de intensidade, e nota-se 
uma falta completa de ar. As nuvens se condensam e amontoam-se por sobre as ruas, 
tomando uma cor azulada forte. Repentinamente ouve-se o estampido do trovão, que 
repercute de montanha em montanha com um horríssono fragor. Cai logo o vento, ora 
de rio acima, ora de rio abaixo, mudando de direção de instante a instante e carregando 
em sua impetuosidade uma porção de areia e terra, que não se pode suportar, e que 
torna necessário fecharam-se as portas e janelas das casas; o que eleva a temperatura 
a	um	grau	excessivo.	Não	sei	como	se	pode	viver	em	semelhante	lugar!

Se eu perdi e muito, em não ver a Cachoeira, o mesmo não sucederá aos leitores 
deste Diário; pois que lucrarão com isso.

Em lugar da descrição, um interesse que eu lhe poderia fazer, lerão em seguida 
o que publicou o digno redator do Jornal da Bahia, que tem sido considerada como a 
mais exata e minuciosa, e que está escrita em uma bela linguagem digna do assunto.

[A matéria do Jornal da Bahia inicia-se na página]

À belíssima exposição que acabo de transcrever, acrescento somente os dois 
seguintes fatos que me foram referidos e que convém serem conhecidos.

No pouso do Talhado praticaram o Sr. Dr. Bonifácio de Abreu, distinto médico do 
serviço de S. M. e um dos nossos mais notáveis talento, e o Dr. Deiró sobre assuntos 

de pura literatura possível, quando S. M. apresentou-se e se dignou discorrer sobre a 
matéria em questão que era Shakespeare e o caráter da poesia deste gênio da Grã-Bre-
tanha, com tal talento, critério e variada instrução que enleou a todos os circunstantes, 
que eram pessoas competentes por suas luzes para apreciar esta discussão.

Este fato deve encher-nos de orgulho e contentamento, e me parece que seus 
leitores não me perdoariam a sua missão.

No outro ainda tomam parte os dois senhores a que acima referi: o Dr. Deiró de-
safia	com	estes	versos	o	estro	fecundo,	mas	adormecido	do	Dr.	Bonifácio	de	Abreu;	e	
o incita, à vista de tanta grandeza, a desferir de sua lira um hino digno da maravilha e 
do cantor, que se contemplava reciprocamente.

Poeta erguei essa

Ao sopro da inspiração

Escuta nessa harmonia

Um hino da criação

Vê como aqui inspirada

A natureza é sublime

No rugido dessas vagas

De Deus o poder exprime!

Das eras que já não são

Vem decifrar os segredos

De tantas raças extintas

Guardadas nesses rochedos.

O Sr. Dr. Bonifácio não se deixou esperar muito, e recitou com acento de verda-
deira inspiração esta sublime poesia que por si só é uma coroa de glória, que lhe ornaria 
a fronte com brilhantismo, se já não tivesse obtido outros louros, não menos viventes. 

 Céus – que imensa maravilha!

 Tanta grandeza me esmaga...

 Todo o meu preito não paga

 A comoção que me abala!

 Nem – sequer – é o reino orgânico,

 Que me arrouba a fantasia:

 Pedras... águas... quem diria?

 Pedras... águas... não importa,

 Se a mão de Deus abre a porta

 Às cenas da natureza.
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 Catarata de Niágara,

 Rainha lá d’outra América,

 Nem que houvesses, lira homérica,

 Era tua fama nublada.

 Olha, aquele é Paulo Afonso...

 O gigante lá desperta...

 Do Monarca a mão aperta

 Com seus ares de entiado...

 Desculpa: está deslumbrado

 Com a vista do Soberano.

 Tem por hálito do peito

 Essa nuvem vaporosa,

 Que ora breve, ora espaçosa,

 Traduz-lhe a expiração:

 Do chefe traz por insígnia

 O íris que às vezes cinge, 

	 E	faz-lhe	ofício	de	esfinge

 Desta Tebaida ou Palmira

 Cada penha que se mira

 Nas águas do São Francisco.

 Um manto aquoso de pérola,

 Que desbanca a do Oriente,

 Lhe ondeia – como serpente

 Sobre as espaduas robustas;

 Em borbotões que trovejam,

 Vão d’água monstros – caixões

 Entre negros paredões 

 À toda brida voando!

 É o gigante chamando

 À náiade dos seus amores.

 Para mais nos confundir,

 Qual vivente, que ora langue,

 Ora, turgido de sangue,

 Forma relevos diversos;

 Assim do gigante a – ossada.

 Um tempo – as águas encobrem

 E outro – em parte a descobrem,

 Imitando as duas fases

 De que julgavam capazes

 Somente o reino animado.

 Gigante destas devesas,

 Por mais que busques modesto

 Ocultar do mundo ao resto

 Da tua grandeza o sólio,

 És violeta, cujo aroma

 Argui a escura morada;

 És palmeira debruçada

 No areal do deserto;

 És alma que vê de perto

 A quem se adora na ausência.

 É tal do teu nome a fama

 Que das plagas do janeiro

 O Monarca Brasileiro

 Quis... bastou: – veio saudar-te.

 Entretanto só Deus sabe 

 Quanto custou-lhe a partida;

 Lá estão - vida da sua vida, 

 Dois lindos astros do Sul

 - Seja o céu negro ou azul,

 A pedir que volte.
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 Eu mesmo que não avulto

 Das criaturas na escala,

 Sinto que dentro me fala

 Queixosa voz da saudade;

 Sim – que estas águas banharão

 O torrão que deu-me o ser,

 Mas não podem me dizer

 Se do meu nome há lembrança

 É uma louca esperança

 Que só vegeta em meu peito.

 Entretanto aceita o preito,

 Que, humilde, a teus pés deponho:

 Deixaste de ser um sonho

 Na harpa do trovador –

 Se as náiades de São Francisco

 Pedirem-te um dia a história

 Do teu passado de glória,

 Narra este fato – só este,

 Que em teus passos recebeste

 O Imperador do Brasil!

Em Entremontes achou S. M. uma casa e jantar, que se lhe havia preparado com 
toda a decência. Neste povoado se demorou até às (...) e meia da tarde em que conti-
nuou a sua viagem. Ao passar o vapor pelo morro do Pão de Açúcar, apareceu instanta-
neamente no alto deste morro cingido com uma coroa de fogo, de cujo centro subiam 
em todas as direções uma imensa quantidade de foguetes, observando-se em seguida 
a vila toda brilhantemente iluminada.

Foi mais uma surpresa agradável que os habitantes de Pão de Açúcar quiseram 
fazer ao amado Monarca, e podem-se lisonjear que tiveram uma feliz ideia, improvisan-
do um (...) como quem muda os bastidores de um teatro, que fazia o mais lindo efeito, 
visto de bordo.

Se é possível exceder-se ao máximo, o entusiasmo (...) ainda parecia mais vee-
mente do que na primeira recepção. S. M. salvou (...) entre milhares de aclamações, e 
dirigiu-se para a Câmara, onde já havia pernoitado quando subiu o rio. O nosso conhe-
cido Sr. Dr. Barros recitou então os seguintes versos:

Mais um fato tão novo para a história

Vós, Monarca, criastes,

Uma época mais no vosso Império

Neste ano marcastes.

 

Glorioso exultai da cena rara

De que fostes Ator.

Qu’ é ainda maior o vosso Trono

Por mercê do Senhor.

Cena custosa nos anais do mundo

O Céu e a Terra viram:

Dois portentos miravam-se soberbos

Suas forças meditam.

Um	deles	lá	ficou	até	os	fins	dos	séculos

Com a (...) 

Lá	ficou	detestando	a	maravilha

Qu’ali apareceu.

E doravante a Cachoeira ativa

As águas repelindo

Vosso	Renome	até	os	fins	dos	séculos

Sempre irá repetindo.

E o Outro Portento volta ufano

Orgulhoso do caso

Deixando o lidador subjugado

Porque	é	filho	do	acaso.

E vós viestes, Senhor, dar mais essa hora

De surpresa e de pasmo

Vós viestes encher-nos de mais risos

Fervor e entusiasmo

Grande Monarca vosso Império é grande
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Porque vós o – fazeis – 

Imperando benefício sobre o povo

A quem sempre tereis.

S. M. depois de ouvir missa em terra, desembarcou às 10 horas do dia 23; às 5 
horas da tarde, e em frente do Traipus, encontramos um escaler da canhoneira Itajaí, 
com o comandante e o seu imediato, trazendo aquela carta da Bahia de S. M. a Impe-
ratriz para S. M. o Imperador, e despachou para o Sr. ministro do Império.

S.	M.	mandou	que	aqueles	oficiais	embarcassem	no	Pirajá, e que o escaler se-
guisse	a	reboque.	Às	6	horas	e	30’	da	tarde	fundeou	o	vapor	na	Lagoa	Comprida,	visto	
não poder seguir para diante por ter anoitecido S. M. não desembarcou, percorreu toda 
a povoação, que mui pequena, e tem somente uma capela em construção, e veio logo 
para bordo onde dormiu. Determinou o Sr. almirante Lisboa ao Sr. chefe  Barroso que 
seguisse	para	o	Penedo	na	canoa	imediatamente,	a	fim	de	prevenir	à	esquadra	que	S.	
M. ali estaria no dia seguinte, e que partiria logo para a Bahia.

Quando a canoa passou por Propriá às 11 horas da noite observei que aí estava 
preparado uma brilhante recepção, tendo ainda se iluminado toda, e conservando-se a 
Guarda Nacional formada e logo que comunicamos ao distinto Sr. juiz de direito Hugoli-
no que S. M. não dormiria ali, todo o povo mostrou-se mui sensibilizado por isso, visto 
que tinham os navios esperanças de abrigar ainda por algumas horas o Imperador.

A canoa chegou ao Penedo ao amanhecer, e o Pirajá às 9 da manhã. Os penedenses 
alvoroçados pela respectiva partida de S. M. não queriam acreditar ainda nisso. Foi 
verdadeiramente por delegação explícita deles que a Câmara Municipal dirigiu-se a bor-
do do Pirajá, e o respectivo presidente leu à S. M. a seguinte alocução.  

“Senhor -  A Câmara Municipal desta muito nobre e sempre leal cidade do Pene-
do, de novo se apresenta perante Vossa Majestade Imperial, e cheia de júbilo rende 
graças ao Todo Poderoso pela feliz viagem que Vossa Majestade Imperial acaba de fazer 
à cachoeira de Paulo Afonso.

Este glorioso acontecimento, que marcou uma nova era de felicidade para a cida-
de de Penedo, faz com que pela segunda vez prestemos plena homenagem ao sobera-
no da terra de Santa Cruz, que em cada coração brasileiro tem um culto de respeito e 
lealdade, de simpatia e amor.

A Câmara Municipal, Senhor, dirige-se em nome de seus munícipes à Vossa Ma-
jestade Imperial e vos implora a graça de conceder-lhe a honra de mais um dia de vos-
sa augusta presença nesta cidade.

Acolhei, Senhor, o pedido deste povo fanatizado pelo seu monarca, e que ainda 
quer ter o prazer de vos ver e vos admirar.

Ide à terra, Senhor, desembarcai.

Os penedenses vos esperam, e a concessão de uma semelhante graça será re-
cebida por eles como uma esperança do pobre e uma aventura do infeliz, porque esta 
cidade jamais pode esquecer os dias de sua maior glória; aqueles em que V. M. Impe-
rial, estando nela, demonstrou ainda uma vez ao mundo inteiro que o Imperador D. 
Pedro II, presidindo os destinos gloriosos do Império do Brasil, deixa por onde passa os 
vestígios de que é ele a verdadeira imagem de Deus cá na terra.

Senhor, o povo do Penedo espera a graça que a Câmara Municipal em seu nome 
tem a honra de vos pedir, e contando com ela, agradecidos beijamos a augusta mão 
de Vossa Majestade Imperial. – Antônio Moreira Lemos, presidente da Câmara, Ignácio 
de Barros Leite, Luiz Antônio de Medeiros Lino, André da Silva Lemos, João de Souza 

Vieira, Antônio José de Medeiros Bittencourt. ”

S. M. desembarcou logo, e foi recebido com uma alegria frenética, com um delírio 
de prazer extraordinário.

Estando só no Penedo da esquadrilha imperial o vapor Apa, determinou o Sr. mi-
nistro do império que a canhoneira Iguatemi, em que se achava o Sr. chefe Barroso, 
acompanhasse aquele.

À uma hora da tarde efetivamente embarcou S. M. no meio das maiores 
demonstrações de saudade, testemunhada por um povo imenso, que se achava reunido 
na praia. Não mais aquela alegria expansiva que dilata a alma, um solene adeus, 
lágrimas verdadeiras porque partiam do coração, tinham substituído aquela emoção.

Às 3 horas a esquadrilha suspendeu na seguinte ordem:

Canhoneira Iguatemi com o pavilhão do chefe de divisão Barroso.

Apa com o estandarte imperial.

Aracaju, vapor a reboque de Sergipe.

Pirajá	ficou	por	sair,	quando	a	barra	estivesse	mansa.

Às 5 horas e 30 minutos chegávamos ao portal da barra, e tivemos que fundear, 
porque o patrão-mor em sua jangada fez sinal de que não era mais possível a saída.

Durante toda a noite a viração estava fresca por E e E NE, de sorte que quando 
saiu	a	esquadrilha	às	6	horas	da	manhã	seguinte	(dia	24),	indo	o	Apa na frente, a bar-
ra estava furiosíssima e encrespada. Os vapores levaram mais de um quarto de hora 
para vencer os grossos cordões de arrebentações, e a canhoneira Iguatemi, em que me 
achava, embarcou dois mares que lhe apagaram o fogão da cozinha (...).

Assim terminou esta extraordinária viagem.    
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Barra do Pontal, 13 de outubro de 1859.

Em 12 do corrente, um quarto depois do meio dia, partiu do porto da Bahia em 
demanda do Penedo, a esquadrilha imperial; acompanhava-a o vapor Gonçalves Mar-
tins, que se lhe incorporou por ordem da Companhia de Navegação, que no sincero 
desejo de obsequiar a S. M. aproveitava mais o ensejo de testemunhar-lhe seu respeito 
e dedicação.

A viagem até a barra do Penedo efetuou-se sem circunstância alguma que lhe al-
terasse a ordem marcada; e foi feliz na entrada da barra, que é algo um tanto perigosa.

Apresenta um aspecto ameaçador essa barra; inúmeros eventos cabeças de areia 
formam uma muralha, que parece resguardar a entrada do fabuloso rio, tão engrande-
cido nas canções que fazem os viajantes; tão enobrecido pela pintura colorida e pito-
resca que alguns poetas (...) retratando as cenas daquela natureza altiva e (...) procu-
rando nela o tipo da poesia nacional. Lembro-me que um homem de talento eminente, 
o Sr. Dr. Bonifácio de Abreu, empenhou nobres esforços nessa tentativa, também não 
sei se realizou-a num dos seus poemetos.

 (...)

 Às 2 horas o Imperador embarcou-se a bordo do vapor Pirajá, que seguiu para 
Vila Nova, escoltado pelos vapores Valéria do Sinimbu e Gonçalves Martins. A popula-
ção de ambas as margens vitoriava e aplaudia o monarca com intensa alegria. 

	 Além	dos	camaristas	de	S.	M.	Imperial	também	fizeram	parte	do	seu	cortejo	o	
presidente das Alagoas e muitos cidadãos notáveis.

Às 2 horas e um quarto S. M. saltou em Vila Nova, onde foi recebido pelo presi-
dente, chefe de polícia e o deputado do círculo o Sr. Batista Monteiro; o secretário, co-
mandante da superior, Câmara Municipal, todos esses funcionários de Sergipe. Seguiu 
debaixo do pálio somente até a matriz de Nossa Senhora do Rosário. Depois percorreu 
diversas ruas a pé, visitou as escolas de meninos e meninas. O professor da primeira, 
levado de excessiva timidez, não compareceu; pelo que o presidente de Sergipe en-
tendeu suspendê-lo por 30 dias. A Guarda Nacional com seu desalinho, que só revela 
sua existência apenas nominal, assim mesmo apareceu. S. M. deu 200$ para ajudar os 
reparos da igreja.

 Vila Nova é um pequeno povoado, com a categoria de vila assente sobre uma 
colina à margem do rio; parecendo antiga fundação, assemelha-se mais a um grupo 
de pardieiros do que a uma povoação vigorosa; todavia tem um comércio alimentado 
pelas produções de açúcar, arroz e aguardente. Contemplando-se Vila Nova frente a 
frente com Penedo, dir-se-ia que esses dois povoados se convidam pela situação de 
ambos.

O Penedo, porém, oferece ao longe um aspecto risonho e ao mesmo tempo me-
lancólico; erguida sobre a colina esta cidade parece a esposa abandonada nos desertos 
do rio a dizer-lhe a última palavra de um afeto que vai quebrar-se sobre a lousa de um 
túmulo; porque tomba de ruina em ruina cada ano. Em alguns pontos de vista dá uns 
ares da bela e voluptuosa Olinda, em outros se mostra graciosa e pitoresca como a 
nobre e altiva Bahia.

Há no Penedo um pequeno convento de franciscanos, cuja fundação é datada 
de 1739. A Igreja não tem nenhum estilo, nem na sua arquitetura, nem nas decora-
ções do interior; muita profusão de cores e de dourado. Os franciscanos levantaram 

Jornal do Comércio (RJ)



60

ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO

61

somente na Bahia um verdadeiro monumento na igreja do seu convento; em geral os 
baianos olham indiferente todo o estilo grandioso que domina a decoração do templo. 
Aí a capela-mor é de uma execução perfeita, que noutras partes merecera o louvor da 
arte. Outras igrejas com decoração sequer decente tem o Penedo; algumas casas de 
sobrado,	um	hospital	onde	um	médico	filantropo	dá	todos	os	dias	brilhantes	exemplos	
de caridade cristã; esse digno amigo da humanidade é um inglês, o Dr. Berkett.

O Penedo revive n’algumas reminiscências da nossa história dos tempos colo-
niais: ele conserva vestígios irrecusáveis da passagem dos holandeses, que, invasores, 
se	assenhorearam	também	da	cidade	do	rio	de	S.	Francisco.	Há	uma	casa	edificada	
sobre as ruinas de uma antiga fortaleza; quando lhe lançaram os alicerces, desenter-
rara-se grande quantidade de balas de espingarda e de peça. Agora mesmo S. M. o 
Imperador visitando esse lugar fez recolher duas balas, que as leva para o Rio: o tempo 
tem-nas destruído consideravelmente.

A cidade possui dois cais, casa da Câmara, cadeia péssima como são quase todas 
do país; várias casas de comércio mantido pela decadente produção do lugar, a qual 
consiste em arroz, milho, feijão, algodão, caruá e gados. Fazem-se feiras, que são de-
masiado concorridas nas sextas-feiras e sábados. Há uma fábrica de óleo extraído de 
produtos vegetais. Quando S. M. visitou essa fábrica admirou a perfeição com que lá 
trabalha. São uns industriais inteligentes e incansáveis, os senhores comendador José 
Antônio	de	Araújo	e	seus	filhos.	Outra	fábrica	digna	de	menção	é	a	de	pilar	arroz,	per-
tencente ao honrado Sr. coronel Francisco Antônio Fernandes Pinheiro. Essas fábricas 
trabalham com máquinas a vapor.

Mostraram-me duas ruas da cidade sujeitas às inundações do rio, as ruas da Ro-
cheira e do Curtume. Os velhos contam que a maior inundação de que há notícia, fora 
em	fins	do	século	passado,	e	assinalam	os	desastres	daquela	época.	

É um fato irrecusável que os povos tiram, em grande parte, o seu caráter de 
aspecto	 e	 influência	 do	 país	 que	 habitam.	O	 clima	não	 pode	 deixar	 de	 imprimir	 na	
alma	de	um	povo	o	seu	caráter	especial;	e	 influi	poderosamente	no	seu	organismo,	
que	o	altera	até	aniquilá-lo,	ou	conserva-o	de	modo	que	a	vida,	sob	sua	 influência,	
se prolonga isenta de grandes sofrimentos. Esse caráter exprime-se visivelmente nos 
costumes;	e	os	costumes	mesmo	se	modificam	conforme	as	 instituições	e	a	direção	
que	se	dá	ao	povo.	É	por	isso	que	um	eloquente	filósofo	ousava	a	priori determinar o 
papel que o cidadão de um país, suas montanhas, sua botânica, seus mares e ventos, 
o quadro de sua natureza. Cito de memória, ao correr da pena, nas precipitações de 
uma viagem, tais palavras, que suponho proferidas por Victor Cousin [Filósofo espiri-
tualista, editou obras de Descartes, traduziu Platão e Proclo]. Todos sabem que ainda o 
sábio Humboldt explica as variações do sistema político nas repúblicas espanholas pela 
influência	do	clima.

As populações da margem do rio São Francisco são um testemunho da observa-
ção, de homens tão ilustres, que criam teorias legítimas, porque são a realidade, o fato, 
elevado a uma fórmula racional.

A população de Penedo não difere muito do resto dos habitantes das margens do 
rio. Sob o azul sereno deste céu, envolta por uma atmosfera quente, essa população 
que dista 7 léguas do oceano, em um solo fértil, dotada de recursos à subsistência, não 
pode deixar de ter um caráter ao mesmo tempo brando, meio indolente e ativo; hospi-
taleiro, porque o seu solo oferece recursos; religioso, porque o homem que não vive na 
abjeção da miséria, ergue sempre o espírito à luz imortal em que Deus se manifesta.

Direi mais tarde como a diferença no solo e na temperatura alteram o caráter do 
rosto dos habitantes.

S. M. depois de ter visto toda a Vila Nova regressou às 3 horas da tarde para o 
Penedo, onde, depois de jantar, saiu a cavalo acompanhado por numerosos cavaleiros. 
Visitou	a	aula	de	francês,	aí	S.	M.	examinou	dois	meninos,	ficando	satisfeito	da	vivaci-
dade de inteligência que um deles havia mostrado.

Já lhe observei que essa tendência do monarca brasileiro em bem da educação 

intelectual da infância revela duas faces, do seu caráter, e são seguras garantias para 
a felicidade e liberdades públicas; porquanto um povo se felicita à medida de sua ins-
trução que regula o seu aperfeiçoamento moral e material, o povo que se aperfeiçoa e 
desenvolve, é sem dúvida um povo livre. Cuidar da instrução é promover o progresso; 
é manter e desenvolver no homem a força viril do pensamento, da razão e da liberdade.

 À noite S. M. recolheu-se no paço, recebeu os cumprimentos dos cidadãos que 
lhe vieram beijar a augusta mão.

Nesta madrugada deveremos partir para a cachoeira de Paulo Afonso.

16	de	outubro.

Às 4 horas e meia da madrugada S.M. ouviu missa na igreja de Nossa Senhora 
das Correntes, às 5 e 20 minutos embarcou-se no vapor Pirajá ao som da música e 
vitoriado por numeroso povo, que, se aglomerando no cais, vinha desejar ao ilustre 
imperante feliz viagem.

Eram bem diversas as opiniões acerca da possibilidade de fácil navegação no rio 
de	S.	Francisco;	desconfiava-se	que	o	canal	não	tivesse	capacidade	para	vapores	mes-
mo de pequeno calado d’água. Receando essa hipótese havia anteriormente feito uma 
viagem	de	exploração	o	Sr.	capitão	do	porto	de	Maceió	Figueira;	esse	oficial	experiente	
explorou	o	rio	até	Piranhas,	em	cujo	trabalho	consumiu	oito	dias.	Verificou,	pois,	que	
num espaço de cerca de 40 léguas era o rio apto para navegação de vapor.

 O vapor Pirajá largou rebocando uma grande canoa, coberta, e provida de tudo; 
nessa canoa iam diversas pessoas que acompanhavam o Imperador. A manhã estava 
serena; o tempo seguro; eram favoráveis prenúncios a viagem à terra encantada da 
promissão.

Julgo oportuno preveni-lo que não tenciono guardar – em minhas descrições – 
nem	a	fidelidade	material	do	que	escreve	um	roteiro,	ou	um	itinerário,	nem	também	a	
exatidão severa e necessária do geógrafo. Amo antes que se me considere um paisagis-
ta, que procura os sítios que lhe apraz; toma-lhes os aspectos graciosos, ou sombrios; 
escreve conforme a inspiração do momento. Se os contornos dessa em montanha sus-
citam em meu espírito alguma ideia, despertam alguma reminiscência perfumada, hei 
de acariciar essa ideia, e respirar ainda a embriagadora reminiscência. Penso nos livros 
da prudente Arabela: Teut homme est sage qui s’atandonne à ses impressions saes s’o 
cuper du qu’em pensera ton.

Essas criaturas não podem obedecer a lei alguma; livres como a fantasia, preci-
sam de espaço, da luz e da vida; jamais perderão seu tempo a ordenar eternamente os 
objetos, a mirá-los de novo, como o homem de Shakespeare com a vingança; o pen-
samento	ora	lhes	flutua	na	brisa,	ora	perde-se	nas	ondulações	longínquas	da	terra	que	
no horizonte se alevanta embebendo-se nas nuvens.

E não é possível pretender unidade, coordenação nesses escritos; nem mesmo 
aquela correção e harmonia que só podem conseguir a meditação e o repouso. O estilo 
aqui será variado como a situação em que se achar o escritor. Agora mesmo, a bordo 
do vapor, meio atordoado pelo movimento do mar, redijo as notas que tomei em minha 
viagem. Sinto que a alma, não se podendo expandir feliz e contente, há de o estilo 
ressentir-se; nem o espírito poderá vivamente representar-se as cenas grandiosas que 
contemplou. O enjoo é meu martírio; não sou Byron, que lhe descobriu encantos e poe-
tizou-o	admiravelmente:	poeta,	Byron	é	sempre	um	Inglês!

O vapor Pirajá cortava as águas ufano de sua missão; o Penedo que começava a alon-
gar-se de nós, parecia debruçar-se a mirar-se no espelho do rio. Toda companhia ani-
mada e folgada gozava de todas as emoções da partida. S. M. o Imperador, em pé 
sobre a caixa da roda, trajava calças escuras, chapéu de palha e sobrecasaca: se lhe 
viu por largo tempo contemplando as margens graciosas, deleitar um olhar satisfeito 
sobre a imagem dessa cidade, que, há mais de dois séculos, escuta os rugidos do furor 
dessas	enchentes,	que	fertilizam	e	destroem,	que	vivificam	e	matam.
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 Na altura de Boacica, o monarca é estrepitosamente felicitado; a população do 
lugar se aglomera sobre uma encosta, e dá vivas entusiásticas, soltando numerosas 
girândolas de foguetes; o sino da capelinha repica festivo e jubiloso. O proprietário do 
lugar, o tenente-coronel Bitencourt, montado a cavalo, estava à frente da multidão; seu 
entusiasmo era tão ardente que receou-se vê-lo precipitar-se pela montanha a baixo. 
Um barco fundeado e embandeirado também associava-se ao ardor que ia por terra S. 
M. agradecia e cortejava com o chapéu, sensibilizado por tão vivas provas de afeto e 
adesão. O Bitencourt mandou leite fresco para o almoço imperial. Noto esse fato por-
que reunido a outros muitos, hão de servir de base a futuras conjecturas e conclusões. 

 A Boacica é uma ilhota; contém algumas casas, uma capelinha, nada há aí de 
notável senão um riacho e vargem denominada Saco dos Espinhos - durante seis meses 
serve para criação de peixe, durante outros seis meses para criação de gado; o gado 
apresenta o couro da barriga, e principalmente as tetas das vacas carcomidas pelas 
piranhas, pequeno peixe abundante em todo o rio, e que devoram com incrível rapidez. 
Recentemente haviam devorado uma criança.

Mais adiante da Boacica há uma tapagem, espécie de gamboa, como chamam-
-na os pescadores da Bahia, que serve para criação de peixes. As Câmaras Municipais 
fazem dessas tapagens uma matéria de imposto, uma fonte de rendas: (...) algumas 
rendem cerca de 2:000$ a 4.000$ anuais. Essas tapagens são aproveitadas pelas duas 
províncias, Sergipe e Alagoas. As respectivas assembleias provinciais legislaram sobre 
esse objeto, proibindo o uso das tapagens recentemente. 

Não	posso,	pois,	de	improviso	investigar	a	influência	desse	imposto,	quer	em	re-
lação ao objeto que atinge, quer ao desenvolvimento da indústria e bem-estar do povo; 
não conheço também o complexo dos impostos da província. Parecendo, porém, que os 
impostos devem recair sobre os produtos de qualquer natureza que existem no Estado, 
conforme pensava Vauban, não podiam as assembleias provinciais desprezar as vanta-
gens da abundante pesca do rio de São Francisco. Mas a experiência lhes mostrou que 
as tapagens se convertiam em desregradas e perniciosas especulações, que tendiam a 
empobrecer, e infecundar o rio. Em verdade, a escassez de peixes é hoje mais que mui-
to reconhecida; não a pode ninguém atribuir razoavelmente a aumento de população, 
porque esta tem diminuído na razão da decadência comercial da cidade, e da produção 
de todo aquele município. Difícil era tomar outro sistema diverso das tapagens dadas 
por arrematação.

Entra pelos olhos de todos, e reconhece-o o bom senso público, a existência 
precária e inútil das Câmaras Municipais no Brasil; torna-se lhes a elas impossível a 
missão com a defeituosa organização. Dar-lhes força, criar-lhes elementos de seção, 
torná-las uma instituição, que receba a vida no foco geral, e lha comunique também, é 
uma necessidade que se alteia vozeando nessa época de progressos materiais, condi-
ção irrecusável aos progressos morais, em que cada localidade aspira crescer, viver e 
ser feliz; em que o atual regime eleitoral precisa de ter em municipalidades fortemente 
constituídas seu elemento de vida e de independência.

Uma estrada, uma escola, por exemplo, são condições ao bem-estar de uma 
pequena ou grande população; deviam elas ser da especial tarefa das Câmaras dos 
municípios; no entretanto não há aí uma só municipalidade que possa satisfazer esse 
empenho tão útil, tomam-no a si as assembleias provinciais. Daí resulta que a desi-
gualdade	e	injustiça	são	o	caráter	predominante	ao	regime	financeiro	das	províncias;	e	
a	distribuição	dos	impostos	em	tal	regime	parece	ter	por	fim	embaraçar	a	circulação	e	
o consume. Resulta, ainda, que alguns municípios absorvem o produto e recursos dos 
outros, de modo que a alma e a lei da sociedade em matéria de impostos são despeda-
çadas.	Com	tal	regime	não	se	tem	refletido	que	“não	é	justo	que	todo	corpo	sofra;	que	
se lhe perturbe a economia, somente no intuito de tornar cômoda e feliz a existência 
de alguns de seus membros em grave dano dos demais. ”

É também visível a confusão na prática legislativa e administrativa entre os atos 
meramente municipais, e provinciais; este sincretismo não abona os nossos progressos 
constitucionais e administrativos. 

O Estado, também por sua parte, fez a partilha leonina no tocante a matéria dos 
impostos: deixou migalhas às pobres e míseras províncias. Se uma reforma séria deve 
tentar-se	e	fazer-se	no	país,	com	aquele	critério	e	reflexão	que	podem	fazê-la	duradou-
ra e profícua, cumpre que seja na base e na matéria dos impostos. Essa é a verdadeira 
lei do povo, e que lhe interessa segundo a frase de Mirabeau. Felizmente toda apolítica 
do	país	se	vai	concentrando	no	terreno	das	questões	econômicas	financeiras:	ainda	aí	a	
discussão	há	de	finalmente	chegar	ao	assunto	essencial	em	todo	Estado,	são	as	práti-
cas	e	melhoramento	social;	porque	as	questões	financeiras	são	como	que	uma	medida	
pela qual se pode resolver aquelas outras.

Da Boacica para cima o curso do rio é cortado por inúmeras ilhas, que sem desa-
parecer durante as cheias, ilhas que muitas vezes se transloucam e ostentam graciosos 
aspectos.

Essas ilhas continuam em diversos pontos de todo o curso navegável, sendo mui-
to extensa a ilha dos frades Beneditinos, abaixo do Penedo, e que serve para criação 
de gado.

Começam as margens a altear-se; as colinas são ligeiras, cobertas d’uma vege-
tação um pouco extravagante. O verde é carregado; as árvores são de pequena altura; 
abundam	as	canafístulas,	cujas	flores	roxas	dão	uns	toques	encantadores	ao	quadro	
sombrio do verde-negro. Essa árvore cultivada seria um formoso adorno num jardim.

O Imperador olhava para todas essas cenas da natureza; às vezes consultava um 
livro escrito por um engenheiro alemão, outras vezes uma memória do Dr. Vieira; ora 
examinava um mapa, ora investigava todas as circunstâncias dos lugares.

Passamos por uma montanha denominada Saúde; ao vê-la cercada de verde, 
cingida de rochedos, dir-se-ia a rainha dessas paragens se ali não se destacasse a 
Sambambira, a quem o vulgo consagra um culto supersticioso, por que corre a tradição 
de haver os holandeses fugitivos escondido todas as suas riquezas naquele lugar. Aí a 
corrente do rio, circulando a base da montanha, ocasiona frequentemente embaraço à 
navegação; é mister que os práticos conheçam bem o canal para evitar de encalhar a 
embarcação. Nossa embarcação encalhou por duas vezes.

A	configuração	das	margens	conserva	por	longa	distância	a	mesma	uniformidade:	
não se lhe pôde notar nenhuma diferença saliente; pequenas montanhas, vegetação 
uniforme, aqui e ali grande profusão da canafístulas. Na ilha do Coqueiro, cujo nome 
provém da árvore, as montanhas depois de certa elevação vão descendo harmonica-
mente, de modo que se encontram como duas pontas de um laço. Ao transpor essa 
paragem, os olhos veem no horizonte um vulto negro, gigante, e terrível como um 
fantasma; parece que rival do rio lhe segue os passos, vai torneando-o até poder face 
a face tomar-lhe a passagem. É a serra da Priaca, que aparece e desaparece por causa 
das sinuosidades do rio. Crê o vulgo que essa serra contém minerais preciosos. Ergue-
-se nos intervalos que deixa a Priaca outra serra denominada Itiuba. Nesse ponto a 
municipalidade do Penedo tem uma tapagem que é reputada a mais rendosa. 

Prosseguimos pela corrente do rio, avizinhando-nos da vila de Propriá da provín-
cia de Sergipe. Ante nossos olhos lá no horizonte as colinas continuam a prolongar-se; 
a vegetação, embora sombria, toma várias formas, em que a imaginação se compraz 
de divagar. O imperador pisou em terra da vila às 10 horas do dia; foi recebido sob o 
pálio e assim seguiu até a matriz, onde assistiu o Te Deum. Acompanharam o impera-
dor,	o	ministro	do	império,	o	camarista,	os	oficiais	de	sua	casa,	os	presidentes	Dantas	e	
Galvão, e muitos cidadãos distintos. S. M. depois da cerimônia religiosa saiu a percorrer 
diversos	pontos,	como	a	casa	da	Câmara,	a	cadeia,	escolas,	vindo	finalmente	repou-
sar alguns momentos na casa preparada pela comissão, que serviu a S. M. um almoço 
muito decente.      

 Propriá é um povoado irregular, que por si só denuncia o atraso da província; não 
tem um só edifício digno de menção; a igreja matriz é templo sem decoração condigna 
de uma casa de Deus. No entretanto, possui algum comércio, e a concorrência dessa 
localidade prejudicou gravemente o empório do comércio concentrado no Penedo; de-
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pois que as feiras se estabeleceram no Propriá, todos os produtos da margem do rio 
tomaram-no por seu mercado mais próximo e natural. Foi isso um grande golpe, que 
veio tornar-se fatal, depois que o Penedo se viu privado do tráfego de africanos, que 
então se fazia em larga escala; e o Penedo era o mercado em que se proviam os culti-
vadores das margens do rio.

O centro produtor da vila é todo o seu recôncavo: seus produtos são os mesmos 
de Penedo. No seu termo há matas de jabuticabas, de que se extrai excelentes aguar-
dentes; existe uma pedra que contém grande parte de ferro; há lagoas em que se en-
contra grande quantidade dos fósseis. Já começa a sentir-se maior intensidade no grau 
de calor, já se observa o caráter da população diverso da do Penedo. Os habitantes da 
vila pela mor parte são pobres, sem indústria; durante a noite vão pescar no rio, se re-
colhem durante o dia em suas casas. Parece que ocultam sua pobreza mais por orgulho 
do que por nobre pejo.

As mulheres são geralmente feias; olhar sem inteligência, fronte estreita e depri-
mida;	limam	os	dentes	de	modo	que	ficam	ponte	agudos,	penteiam-se	burlescamente,	
e	trajam	sem	nenhuma	graça.	O	xale	vermelho	é	a	cor	predileta.	Numa	(...)	fila	de	mu-
lheres, rara é a que usa de xales de outra cor. Observei que a maior parte das mulheres 
tem os olhos de uma cor de azeitona, que produz péssimo efeito com a tez geralmente 
morena; desajeitadas. 

Se os costumes não são relaxados, são, todavia, de um abandono que revela 
mais a ignorância do que outra qualquer tendência da população. As mulheres saem de 
suas casas, andam sozinhas percorrendo as casas dos vizinhos; às vezes demoram fora 
de casa desde manhã até à tarde, e têm o maior desembaraço em se banharem no rio 
a qualquer momento indiferente aos olhos curiosos.

As duas escolas são frequentadas por número de discípulos superior a 50. A ali-
mentação consiste nos cereais, produtos do lugar, ordinariamente no peixe, e raras ve-
zes na carne. O cabaú é manjar favorito dos habitantes; é uma comida feita de arroz, 
mel de engenho e milho. A pesca e o curtume de peles (por meio da casca do angico) 
são as ocupações da população da vila, não se exercendo com vantagem aí nenhum 
outro mister.

O largo da igrejinha de Santa Cruz é o ponto de reunião da população em certas 
horas do dia; conversa-se, divertem-se nessa espécie de passeio público. Grande ou 
pequeno o povoado, é mister um centro em que os homens estejam em mais amplo 
contato com os seus semelhantes. O largo de Santa Cruz é uma espécie de “chiaja” 
onde tudo se rende e se confunde.

As tapagens desta municipalidade são lucrativas: aí também se sente a escassez 
de peixes. 

A tradição local narra que o general Labatut quis metralhar o povoado de Propriá, 
onde achara resistência. A circunstância em que escrevo não me permite averiguar a 
exatidão histórica deste posto.

Os proprianos receberam o Imperador com vivo entusiasmo, e relva dizer que a 
comissão desempenhou a sua tarefa. Inúmeras girandolas de foguetes, retumbantes 
vivas, festivo alvoroço no povo, tudo assinalava ao Imperante quanta estima lhe votam 
aqueles povos.

S. M. conquistara muitas afeições pela maneira paternal com que a todos aten-
dia; doou a matriz com 400$ para auxílio das suas obras.

Em seguida, a algumas léguas, se levanta a povoação de Colégio, onde S. M. sal-
tou às 2 horas e 45 minutos, fez oração na matriz, igreja malconservada e ainda não 
concluída, percorreu diversos pontos. Aí se apresentaram alguns índios ao monarca; e 
como eles viessem armados de arcos, S. M. os mandou atirar com essas armas para 
lhes avaliar a destreza, que não correspondeu à expectativa. O solo, as colinas, as 
margens	do	rio,	o	caráter	da	população,	conservam	a	mesma	configuração,	a	mesma	
uniformidade, os mesmos produtos, costumes e comércio em menor escala. O povoado 

é pequeno, é ruim.

Às 3 horas e 10 minutos o Imperador com a sua comitiva deixava esse povoado, 
e voltava a bordo do vapor Pirajá, que continuou a sua viagem. O povo mostrou-se 
frenético de prazer e alegria, e sua oblação sincera e legal fora depositada aos pés do 
Senhor D. Pedro II.

Neste	mesmo	dia	parou-se	às	6	horas	e	30	minutos	no	lugar	denominado	–	Últi-
mo dos Três Irmãos -, sendo a galeota imperial rebocada pela grande canoa, que veio 
fundear em a vila de Traipu, município que, se reunindo ao Penedo, forma o território 
da jurisdição do juízo municipal do termo. Eram cerca de 8 horas da noite. Nesse lugar 
o Imperador era esperado no dia seguinte, por conseguinte algum desarranjo se en-
controu na hospedagem; todavia aquilo que mais apreciava o monarca era o contenta-
mento popular, e as provas de adesão, que não faltaram, como homenagem devida ao 
Imperante esclarecido e bondoso. S. M. dormiu esta noite na pequena vila de Traipu.

17 de outubro.

Às	6	horas	da	manhã	S.	M.	fazia	sua	oração	na	matriz,	templo	sobremaneira	de-
sarranjado; depois saiu a cavalo e percorreu diversos pontos da vila, que é um povoado 
insignificante	colocado	sobre	um	morro.	Em	Traipu	observa-se	que	as	montanhas	se	
encontram e formam um quadro, que é agradável de ver-se.

As mulheres, crianças, os homens todos corriam a contemplar embasbacados o 
vapor, que pela primeira vez singrava aquelas águas.

Visitando a escola de meninas, S. M. perguntou à professora que livros serviam 
de base ao ensino, respondeu-lhe ela que ensinava as meninas a ler pelos jornais; re-
plicou-se o monarca – aprenderam a política, inútil cousa para elas.

Esse	fato	me	levaria	a	algumas	reflexões	sobre	o	ensino	primário,	mas	sou	for-
çado a precipitar essa narração; e assim vou evitando tudo que não for a marcha dos 
acontecimentos de cada um dia.

Às 9 horas, logo depois de ter almoçado, o Imperador partiu de Traipu, e foi 
desembarcar às 9 ¾ num lugarejo denominado Maria Teresa, regressando a bordo às 
10 ¼].

De Traipu em diante começam a surgir de uma e outra margem grandes rochas 
negras, que às vezes se agrupam umas às outras. Apostou S. M. à vila de Curral de 
Pedras, pertencente a Sergipe; saltou aí às 11 horas e regressou para bordo um quarto 
antes do meio dia.

O Curral de Pedras é abundante de gado, arroz, que são também os objetos que 
constituem a riqueza modesta de Traipu.

A viagem continuando sempre agradável, apesar do sol intenso e do calor, que 
começa a ser insuportável, seguimos até um lugar chamado Intães, que é um belo 
grupo de montanhas (que desejara lh’as descrever) e uma engraçada bacia, em que 
o rio se torna mais largo. Depois dos Intães surge no alto de um monte uma igrejinha 
denominada de Nossa Senhora dos Prazeres: esse monte se isola das margens e forma 
como que uma ilha, na barra do Ipanema. 

É tradição viva que a imagem da Senhora dos Prazeres fora por diversas vezes 
encontrada nesse monte, tendo fugido de outra capela em que a haviam colocado. S. 
M. saltou nessa pequena ilha às 3 horas e 10 minutos, subiu a pé com uma rapidez 
imensa todo o monte, percorreu em diversos sentidos procurando descobrir o eco de 
que tanto falou o engenheiro Halfeld; consta-me que não o descobriu e assim ninguém 
da sua comitiva.

Passamos pela Lagoa Funda às 4 horas e três quartos; a população reunida na 
margem dava vivas ao Imperador e à família imperial; as crianças e as mulheres agita-
vam nas mãos umas bandeirinhas brancas em que se liam as palavras – Viva o Impe-
rador!	Viva	a	Imperatriz!
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Começa o rio a perder um pouco a monotonia de suas margens; estende-se uma 
vasta bacia que chega até o lugar denominado Limoeiro, onde existem duas igrejas.

A tarde se apressava, e as brisas quentes do poente caiam saudosas sobre as 
águas;	um	véu	diáfano	e	luminoso	flutuava	nos	ares,	e	por	detrás	das	montanhas	o	sol	
deslanchava o seu último clarão. O Pão de Açúcar estava ainda distante, e depois de 
cerca de hora e meia de viagem, já noite, desembarcamos nessa vila, cujo nome pro-
vém de um monte que tem a forma do pão de açúcar. 

Às 7 horas e 20 minutos saltou S. M. em terra; a população inteira, aglomerada no 
lugar do desembarque, entoava o hino patriótico, dava estrepitosos vivas ao Imperador 
e à Imperatriz. Uma música tocava com uma harmonia um pouco rústica, mas cheia de 
certo encanto e poesia naquelas paragens a tais horas.

S. M. pernoitou e foi hospedado pela Câmara Municipal. Na manhã seguinte per-
correu	a	vila,	e	embarcou-se	às	6	horas	e	um	quarto.

Foi um dos quadros lindos que eu vi: uma manhã tão louçãs, sob o céu azul e 
límpido do sertão. A vila do Pão de Açúcar produz os mesmos gêneros do Penedo e co-
mercia com os povoados que estão situados acima.

As montanhas vão se elevando gradualmente, a vegetação cada vez mais rara e 
enfezada;	reaparece	a	monotonia	pela	uniformidade	e	configuração	do	terreno.	

Até	aí	o	canal	não	ofereceu	nenhuma	dificuldade;	e	os	problemas	(...)	que	se	
fossem	encontrando	as	pedras	que	impedem	o	trânsito;	mas	verificou-se	mesmo	que	
até	Piranhas,	último	ponto	da	navegação,	nunca	há	menos	de	16	palmos	d’água;	é	in-
dubitável a capacidade do rio para uma vasta navegação sem embaraço algum, todavia 
alguns lugares como o Saco demandam cuidado.

Às dez horas e um quarto passamos defronte do povoado denominado outrora Armazém e 
hoje Entremontes. A correnteza do rio desse lugar em diante torna-se mais rápida, porque o canal 
se vai estreitando, e começa o leito do rio a ser flanqueado por enormes rochedos que vão se 
prolongando, com algumas interrupções até Piranhas, e daí até a cachoeira de Paulo Afonso.

Às onze horas e três quartos S. M. saltava satisfeito na povoação de Piranhas, e 
transpôs todo o areal e alguns comemorou com a rapidez que não pode ser imitada 
pelo	seu	séquito.	A	povoação	é	 insignificante,	colocada	na	margem	do	rio,	na	fralda	
das	montanhas.	O	calor	é	intenso;	um	espirituoso	oficial	da	marinha	denominou	esse	
povoado – a boca do inferno.

Pernoitou-se em Piranhas. Às 5 horas e dois minutos o Imperador montava a 
cavalo e continuava a sua jornada por terra. Seguiu-o cerca de 120 a 140 cavaleiros. 
Essa cavalhada deve-se aos esforços do presidente das Alagoas, do barão de Jequiá, do 
tenente-coronel Vieira, do Severiano, e do juiz de direito de Pão de Açúcar, excelente 
magistrado.

Esquecia-me de dizer que no Pão de Açúcar foi o Imperador saudado pelo juiz 
municipal, Pessoa de Barros, com uma poesia.

Rápida foi a marcha de Piranhas a Olhos d’Água, sítio em que S. M. chegou cerca 
de 8 horas da noite, e partiu às 4 horas e meia da madrugada do dia 19.

19 de outubro.

 Seguimos o caminho do Talhado, atravessamos um espaço de um vale, lugar 
denominado Poço das Onças; parece uma cidade abandonada em ruinas; as formas 
mais extravagantes representam a imensidade de pedras amontoadas. O Imperador 
descansou na fazenda do Talhado, onde almoçou, e às 5 horas da tarde continuou a 
sua jornada, indo repousar no Salgado, onde chegou às 8 horas, sob as ameaças de 
uma tempestade que se formava: os relâmpagos produzem um efeito medonho nesses 
desertos do sertão.

  Às 4 horas da madrugada partiu o Imperador para a Cachoeira; quando se foi 
aproximando	a	distância	de	uma	légua,	S.	M.	aplicava	ouvido	a	fim	de	surpreender	os	

ruídos da Niágara	do	Brasil;	em	vão,	tantos	esforços!	Recomendava	às	pessoas	da	sua	
comitiva, baldado era de novo o esforço, a cada passo, novo cuidado. Havia em todos 
os ânimos um desejo, que traduziu perfeitamente a curiosa ansiedade com que se 
aproximavam do gigante secular, que dorme longo e medonho no seu leito de granito. 
Todos estávamos imbuídos dos contos dos historiadores. O Sr. Acioli, que tanto escre-
veu, foi iludido em suas investigações. Nem se ouve o ruído a longa distância, nem 
também se vê erguida nos ares, em grande altura, a nuvem densa do vapor aquoso.

Às 6 horas menos um quarto chegamos à Cachoeira; imediatamente o Imperador, apeando-
se, correu para a Cachoeira. De feito é uma maravilha; não a posso descrever; é um quadro que 
os olhos contemplam, e a alma se perde nessa contemplação. O poeta não saberia traduzir-lhe a 
harmonia dantesca; o pintor sem o movimento mal poderia apanhar aquela monstruosa aberração 
da natureza.

O rio, cercado pela serra, despedaça-lhe a lombada e se vai precipitar na planura; 
mas antes de atingi-la é forçado a cair de grandes alturas. A corrente é rápida sobre um 
leito todo de pedras, pedras enormes; parece que a mão de um gigante não se poderia 
sequer mover nem abalar.

As águas na rápida corrente precipita-se em duas quedas; o fragor é longo, es-
tridente, e de uma imponente e selvagem harmonia; depois forma-se como que uma 
garganta. Então tornam as águas a tomar em cinco quedas e daí lançando-se numa 
só	garganta	vão	ficar	como	que	atordoadas	e	dormentes	numa	bacia,	donde	escoam	
continuando o curso do rio.

Do	lado	direito	do	observador	espadava-se	um	vasto	e	flutuante	lençol	d’água,	
cujo vapor se levante cerca de duas braças de altura, os raios luminosos do sol cortando 
essa nuvem, produzem um variado e brilhante íris, que enleva a contemplação.

S. M. sentiu arroubado o seu espírito; assentou-se num rochedo, largamente mi-
rou tudo nessa primeira e profunda emoção, que se não revela, mas que se sente; que 
se receia ver perdida se algum objeto estranho no-la perturba. Havia alguma coisa de 
solene na contemplação silenciosa do Imperador; a fadiga a viagem desaparecia de sua 
fisionomia,	arraiada	pela	luz	de	alegria	íntima	da	alma	feliz	diante	do	poema	homéri-
co, que a mão inspirada da natureza escreveu na fronte de pedra gigante, condenado 
àquela	eterna	solidão!

Depois que o Imperador desenhou todo aquele majestoso painel, e contemplan-
do-o de novo como que para gravá-lo vivo no seu pensamento, levantou-se e foi per-
correr todo o espaço da Cachoeira.

Nunca tive uma curiosidade que tanto me afadigasse; confesso que algumas 
vezes	fiquei	alquebrado	de	fadiga.	É	cousa	árdua,	ingrata	e	afanosa	percorrer	aqueles	
enormes rochedos; pois bem, o Imperador calçado de botas transpô-los com ligeireza 
de uma criança afeita a esses exercícios; ninguém o podia acompanhar: correu o risco 
de cair algumas vezes.

O Sr. Visconde de Sapucaí assentou-se de fatigado, parecia o viajor do deserto 
que reclina a fronte na primeira coluna mutilada nos destroços da solitária Palmira, sem 
coragem, nem de abandonar o espetáculo maravilhoso, nem também de empreender 
de novo a sua jornada.

Havia nesse grupo de homens algumas almas harmoniosas, que simpatizavam 
com aquele som imenso, que era o grito doloroso da agonia secular do gigante, mártir 
por ventura d’uma caprichosa e delirante paixão da natureza.

O Sr. Dr. Bonifácio de Abreu tinha nos lábios o sorriso errante de uma plenitude 
de emoções tristes e belas, saudosas e queridas. Um dos companheiros de viagem di-
rigiu-lhe um ligeiro improviso, cujos fragmentos posso apenas reproduzir aqui:
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Poeta, ergue essa fronte

Ao septo da Inspiração!

Escuta nessa harmonia

Um hino da criação!

Vê como aqui inspirada

A natureza é sublime!

No rugido dessas águas

De Deus o poder exprime!

Das eras, que já não são 

Vem decifrar os segredos

De tantas raças extintas,

Escritos nesses rochedos.

Na harmonia selvagem desses hinos

Oh! vem de novo inspirar tua alma...

Vem, ao menos, dizer aos nossos evos 

Que as margens jubilosas deste rio

A fronte contemplará soberana,

Cingindo a dupla coroa gloriosa

Do gênio e majestade.    

O espetáculo tentava; o poeta se mentia a si mesmo recusando-se ao convite 
humilde de versejador no medíocre improviso. Ora, se os poetas são sempre qual os 
pássaros, que cantam a todo e qualquer ruído, como Chateaubriand escreveu nas suas 
memórias, deveria o Sr. Abreu exalar um canto peregrino ao imenso ruído de Paulo 
Afonso.

Era	além	de	tudo	glorificar	a	viagem	de	um	monarca	por	muitos	títulos	digno	de	
veneração, e mesmo estima fraternal das musas e das letras. Então o Sr. Abreu escre-
veu essa rápida, engraçada e bela poesia que transcreverei aqui. É um eco desfalecido 
que se perde nas reminiscências embriagadoras de um coração que ostenta a placidez 
da velhice, sendo ainda tão jovem e tão rico de seiva e de vida; o Sr. Abreu diz em sua 
modéstia, igual à grandeza do seu talento – que já se lhe apagou na mente o fraco lume 
da poesia que Deus lhe dera na juventude.

A presente poesia do Sr. Abreu pode não seduzir os olhos; mas há de deixar no 
espírito do leitor, que sente impregnado em sua roupagem o sheik, que atravessa os 
régios jardins do oriente. Suspirar	e	morrer	no	aroma	desta	flor.

Poesia do Sr. Dr. Bonifácio de Abreu, à chegada de S. M. o Imperador na Cachoei-
ra de Paulo Afonso na manhã do dia 20 de outubro de 1859.

Céus – que imensa maravilha!

Tanta grandeza me esmaga...

Todo o meu preito não paga

A comoção que me abala!

Nem – sequer – é o reino orgânico,

Que me arrouba a fantasia:

Pedras... águas... quem diria?

Pedras... águas... não importa,

Se a mão de Deus abre a porta

Às cenas da natureza.

Catarata de Niágara,

Rainha lá d’outra América,

Nem que houvesses, lira homérica,

Era tua fama nublada.

Olha: aquele é Paulo Afonso...

O gigante lá desperta...

Do Monarca a mão aperta

Com seus ares de enteado...

Desculpa: está deslumbrado

Com a vista do Soberano.

Tem por hálito do peito

Essa nuvem vaporosa,

Que ora breve, ora espaçosa,

Traduz-lhe a expiração:

Do chefe traz por insígnia

O íris que às vezes cinge, 

E	faz-lhe	ofício	de	esfinge

Desta Tebaida ou Palmira

Cada penha que se mira

Nas águas do São Francisco.

Um manto aquoso de pérola,



70

ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO

71

Que desbanca a do Oriente,

Lhe ondeia – como serpente

Sobre as espaduas robustas;

Em borbotões que trovejam,

Vão d’água monstros – caixões 

Entre negros paredões 

À toda brida voando!

É o gigante chamando

À náiade dos seus amores.

Para mais nos confundir,

Qual vivente, que ora langue,

Ora, turgido de sangue,

Forma relevos diversos;

Assim do gigante a – ossada.

Um tempo – as águas encobrem

E outro – em parte a descobrem,

Imitando as duas fases

De que julgavam capazes

Somente o reino animado.

Gigante destas devesas,

Por mais que busques modesto

Ocultar do mundo ao resto

Da tua grandeza o sólio,

És violeta, cujo aroma

Argui a escura morada;

És palmeira debruçada

No areal do deserto;

És alma que vê de perto

A quem se adora na ausência.

É tal do teu nome a fama

Que das plagas do janeiro

O Monarca Brasileiro

Quis... bastou: – veio saudar-te.

Entretanto só Deus sabe 

Quanto custou-lhe a partida;

Lá estão - vida da sua vida,

Dois lindos astros do Sul

- Seja o céu negro ou azul,

A pedir que volte – volta.

Eu mesmo que não avulto

Das criaturas na escala,

Sinto que dentro me fala

Queixosa voz da saudade;

Sim – que estas águas banharão

O torrão que deu-me o ser,

Mas não podem me dizer

Se do meu nome a lembrança.

É uma louca esperança

Que só vegeta em meu peito.

Entretanto aceita o preito,

Que, humilde, a teus pés deponho:

Deixaste de ser um sonho

Na harpa do trovador –

Se as náiades de São Francisco

Pedirem-te um dia a história

Do teu passado de glória,

Narra este fato – só este,

Que em teus passos recebeste

O Imperador do Brasil!

Se os homens de estado não se declarassem intratáveis inimigos das musas, eu 
teria o orgulho de registrar aqui outra bela composição de um talento que me consta 
fora muito aplaudido e admirado na academia de São Paulo. 

Passou S. M. todo o dia 20 de outubro na Cachoeira de Paulo Afonso; foi ver um 
lugar denominado Furna dos Morcegos, mas aí nada há de maravilhoso.
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Ao lado da Cachoeira armou-se um grande barracão que serviu de pousada ao 
monarca e à sua comitiva.

O presidente das Alagoas, o Sr. deputado Souza Dantas, inspirado de uma bela 
ideia apresentou ao Imperador o seguinte papel suplicando-lhe sua permissão para 
realiza-la, mormente sendo a ideia de especial agrado dos alagoanos, em cujo nome 
falavam alguns cavalheiros distintos. Era o plano de um monumento que consagrasse 
aquela viagem, que é uma promessa brilhante e esperançosa ao futuro; um incentivo 
poderoso à propaganda civilizadora dos progressos materiais da província e do país.

Vai descrito o plano que o Sr. Conselheiro Mello ofereceu ao Sr. Dantas, que lhe 
pediu.  

Plano:

Na face oposta deverá ter numa elipse igual à da efígie imperial a inscrição do 
monumento.

Nas faces laterais terão semelhantes elipses menores, contendo uma o nome do 
Exmo. Sr. ministro do império, e outra do Exmo. Sr. presidente da província.

Na base (A) serão gravados os nomes das pessoas presentes à visita imperial.

O terraço e monumento serão feitos de alvenaria formada de pedra do lugar com 
argamassa de cal e cimento romano, sendo o primeiro ladrilhado de mármore preto e 
branco.

As elipses, tanto do busto como das inscrições, serão de mármore branco.

No friso (A) terá em cada face a data de – 20 de Outubro de 1859.

20 DE OUTUBRO DE 1859.

A vinda de S. M. o SR. D. PEDRO II

À Cachoeira de Paulo Affonso.

MEMÓRIA LEVANTADA sob a administração do presidente das Alagoas, o deputa-
do Dr. M. P. de S. Dantas.

O Sr. Dantas no intuito de promover uma subscrição para a construção da me-
mória de modo que fosse uma obra geralmente aceita e estimada, e que tivesse um 
caráter popular e nacional, fez o seguinte convite aos alagoanos, e apresentou-o aos 
distintos cavalheiros presentes.

“A maior fortuna de um país reúne-se naquele que exprime a grandeza de seus 
sentimentos e a majestade das suas glórias.

Os brasileiros que amam o seu país não podem deixar de ter senão uma expres-
são para manifestar a adesão unânime à alta pessoa que os honra perante o juízo dos 
outros povos e da história.

Perpetuar a memória de todos os atos da vida do ilustre e magnânimo monarca 
o Sr. D. Pedro II deve ser o mais nobre orgulho dos que prezam os pundonores de sua 
pátria.

O Senhor D. Pedro II vindo até a Cachoeira de Paulo Afonso dá ao Brasil o mais 
irrecusável e eloquente testemunho de viva solicitude, e de mais dedicado amor ao 
povo,	cujos	destinos	a	Providência	lhe	confiara	e	à	sua	augusta	dinastia.	

Alagoanos, levantemos uma memória que perpetue essa viagem, que é um pode-
roso incentivo à causa gloriosa do progresso e da civilização dessa província. ”

Imediatamente assinaram cerca de 2000$ entre os SRS. Dantas, barões de Je-

quiá e Atalaia, Dr. Serapião e comendador Oiticica.

S. M. respondendo ao Sr. Dantas manifestou o desejo de que em lugar de uma 
memória,	antes	se	fizesse	uma	obra	útil,	como	melhorar	o	caminho.	É	mais	uma	prova	
de abnegação que o Imperador dá em prol dos interesses do povo.

Rápida foi a marcha de Piranhas a Olhos d’Água, sítio em que S. M. chegou cerca 
de 8 horas da noite, e partiu às 4 horas e meia da madrugada 

Mas como as criações de um país é uma de suas riquezas, assentaram os alagoa-
nos de melhorar não só o (..) mas também levantar a memória.

As pessoas presentes que foram em companhia de S. M. desde a Bahia ao Penedo 
são os Sr. ministro do império Dr. João de Almeida Pereira, visconde de Sapucaí, conse-
lheiro Melo, presidente Dantas, Dr. Bonifácio de Abreu, secretário Dionísio Feijó, barões 
de Jequiá e Atalaia, comendador Oiticica, Dr. Serapifo, comendador Sobral, Dr. Titara, 
Dr. Francisco José da Rocha redator do Jornal da Bahia, almirante Marques Lisboa, te-
nente da armada Neto, coronel Pedro Vieira, Dr. Pedro Eunapio da Silva Delró, chefe 
da divisão Barroso, Dr. Mariano, afora muitas pessoas que se iam reunindo à comitiva.

S. M. partiu no dia imediato às 5 horas da madrugada, seguindo o mesmo itine-
rário,	cujas	circunstâncias	lhe	narrarei	na	seguinte	carta.	Basta	que	fique	sabendo	que	
está o Imperador são e salvo da Bahia, continuando as suas excursões diárias.

A viagem foi tão continua, nunca interrompida, que raras vezes houve tempo 
para observar e escrever. O Imperador tem-se mostrado de uma energia devoradora 
em sua atividade, superior a toda fadiga; dir-se-ia que é uma organização robustecida 
em árduos e difíceis trabalhos ao longo tempo exercidos. A província admira e aplaude 
com entranhado júbilo o desmentido solene e eloquente que recebem algumas temerá-
rias prevenções que supunham o monarca homem afeito ao ócio dos gabinetes. A sua 
alta inteligência conhecia o país e agora pôde ver que um corpo dotado de toda a nobre 
energia é o invólucro de um espírito altivo e ilustrado.

Pelo paquete inglês concluirei a narração de outras circunstâncias relativas ao 
desenvolvimento da navegação a vapor no rio de S. Francisco.    
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Diário de D. Pedro II

12 de outubro de 1859

Passamos	entre	a	terra	e	o	baixio	de	St.º	Antônio.	6	menos	10	–	Não	tenho	enjoado,	
apesar de jogar bastante, contudo conservo-me quase sempre deitado; avista-se mal a 
torre de Garcia de Ávila [	construção	senhorial	e	militar	mandada	erigir	em	1565	e	1609	pelo	primei-
ro Garcia d’ Ávila que para o Brasil Viera com Tomé de Souza (1549), dominando o litoral compreendido 
entre a foz do rio Real e ampla barra da baía de Todos os Santos], na fazenda de onde partiu o 
batalhão de agregados do Santinho no tempo da Independência, tem um pequeno por-
to para duas embarcações. O Amazonas	vem	andando	só	a	6	milhas	por	causa	do	mau	
carvão que recebeu, e talvez o deixemos amanhã para entrar no S. Francisco. O vapor 
mercante Gonçalves Martins [era comandado pelo capitão Francisco Vignes] acompanha-nos. 
Da Bahia à foz do S. Francisco são 210 milhas, e andando 7 milhas estaremos lá ama-
nhã	perto	das	6	da	tarde.

Não choveu até minha saída da Bahia. O Melo [o guarda-roupa Antônio M. de Melo] não achou 
os instrumentos para as observações meteorológicas [existe no arquivo do Museu Imperial 
uma descrição do roteiro do rio S. Francisco].

13 de outubro

Dormi	bem	e	com	tanto	sono	que	nem	tirei	os	botins.	Acordei	às	5	e	40’.	6	e	7’,	em	
frente à Vila de Caribé, segundo calcula o Marques; não se vê terra. Tem me valido o 
canapé da baiuca; todos, menos o Jacobina [ Dr. Antônio de Araújo Ferreira Jacobina (1829-
1896).	Doutor	em	ciências	físicas	e	matemáticas	pela	Universidade	de	Coimbra	e	bacharel	em	filosofia	
formado em Paris. Ajudante de mordomo da Casa Imperial. Fazia parte da comitiva como mordomo de 
viagem, segundo expressão do ofício de 2-IX-59 de Paulo Barbosa, conf. Livros da Mordomia vol. pág. 
124 - Arquivo do M.I.] enjoaram e o Feijó [Dionísio	da	Cunha	Ribeiro	Feijó,	oficial	de	gabinete	do	
ministro do Império] com os balanços [caiu] duas vezes no canapé do camarote. Dizem que 
tem jogado mais o Apa, e não admira, pois está mais leve. Lavam a tolda de vassoura 
às	6	e	35’.	Diz	o	Mar	[ques] que veremos terra às 3 da tarde, desviando-se dela por cau-
sa da enseada do Vaza-Barris em que as águas correm para a terra.

8 h. – Vamos andando 9 milhas, deixando o Amazonas, e o Marques pretende andar 
10,	12	½	-	Entregam-me	o	ponto:	Lat.	Obs.	11º	14	Lg.	pelo	cronômetro	36	graus	30’,	
estamos a 50 milhas do S. Francisco, indo agora com toda a força; as correntes atra-
sam-nos. 1 ¾. Avista-se somente ao longe o Gonçalves Martins; andamos 9 milhas, 
dizem-me que se avista longe a ponta ou antes as montanhas do lado de S. Francisco.

3 e 21’ – Avistam-se vapores pela proa a 10 milhas. 4 e 40’ [ deste ponto em diante foi o Diá-
rio de D. Pedro II publicado no Anuário do Museu Imperial, vol. X, 1950, com introdução e notas de Alcin-
do Sodré. Por conter essa transcrição enganos e omissões, reproduzimo-la integralmente aqui]. Agora 
é que se avistam vapores por detrás de uma ponta de areia da barra de S. Francisco. 
5 e 34’ passamos o cordão; o espetáculo foi belo e o Iguatemi, da estação de Pernam-
buco, salvou ao atravessarmos o cordão, acompanha-nos com um vapor pequeno e o 
Itajaí; o Pirajá está dentro embandeirado.

5 ¾ – Fundeamos com 7 braças de fundo. O deputado Mendonça [Dr. Manoel Joaquim de 
Mendonça	Castelo	Branco	(1820-1886),	deputado	pela	província	das	Alagoas.	Seria	barão	de	Anadia	em	
1870.	Receberia	o	oficialato	da	Rosa,	finda	a	visita	imperial] veio antes do presidente [Cons. Manuel 
Pinto de Sousa Dantas (1831-1894). Seria conselheiro de estado efetivo em 1879 e senador pela Bahia 
em	1878.	Era	presidente	das	Alagoas	desde	01.10.1859.	Viria	a	presidir	a	Bahia	em	1865], o vapor 
pequeno é de reboque da província de Sergipe. Chega o capitão do porto de Aracaju 
[José Moreira Guerra] e disse-me que o vapor de reboque é o Aracaju e levou 11 horas 
a chegar aqui por causa de dar reboque a um polabote segundo disse o capitão-do-
-porto do Aracaju. Chega o comandante do Iguatemi	e	sua	oficialidade	[era comandado 
pelo	primeiro-tenente	da	armada	Domingos	Joaquim	da	Fonseca	e	tinha	a	seguinte	oficialidade:	segun-
dos-tenentes – Augusto Neto de Mendonça e Lúcio Joaquim de Oliveira, piloto – Anacleto da Silva Vieira, 
comissário – Joaquim Barbosa do Nascimento e escrivão – Cândido José da Fonseca]. 7 e 35 – Acabo 
de estar com o presidente e outras pessoas gradas das Alagoas. Já falei ao presidente 
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sobre a navegação do S. Francisco e lhe disse que a minha demora na província das 
Alagoas, não contando a digressão do rio de S. Francisco, deveria durar menos de 15 
dias.

O vento tem zunido, mas o vapor nem respira. Na ocasião do chá ouve um pequeno 
pirajá.

14 de outubro

Dormi bem tendo lido antes bastante. Acordei às 4 ¾ e agora 5 ½ já estamos a cami-
nho. Avista-se vapor na barra que parece ser o Gonçalves Martins.	6	e	25’	–	Piaçabuçu	
[povoação da província de Alagoas]. Receberam-me com laços de diversas cores atadas em 
varas e uma música de rabecas e outros instrumentos vinda do Penedo. Piaçabuçu, 
que ainda há pouco foi criada freguesia, tem bastantes casas; porém a maior parte de 
pau-a-pique e cobertas de sapé. As da Praça da Matriz, que é muito pequena e está 
arruinada [“chegando à pequena capela que serve de matriz, fez S. M. oração, e examinou-a, notando 
o estado de sua ruina, o qual procurou remediar, em parte, dando logo ali, ao respectivo vigário, o Rev. 
Sr. José Rafael, a quantia de 200 mil réis para os primeiros reparos, bem como deu mais 300 mil réis 
para os pobres da freguesia” (Cf. Memórias cit.], são todas cobertas de telha, e há um sobrado 
menos mau de um José Lourenço, estando já concluída metade da casa. 

A aula de meninos tem 84 matriculados, e um deles não me respondeu mal, parecen-
do-me pelos livros que vi sobre a mesa, incluindo uma gramática italiana, que o mestre 
não desgosta de ler; a de meninas tem 40 matriculadas.

Os habitantes da povoação andam por 2 mil e vivem da pesca. Tenho notado mais in-
divíduos do sexo feminino do que do masculino pelas margens do rio e o Galvão [Cons. 
Dr.	Manuel	da	Cunha	Galvão	(1822-1872)	presidente	da	província	de	Sergipe	de	1859/60.	Receberia	a	
comenda	da	Rosa,	finda	a	visita	imperial,	sobre	a	qual	fez	publicar,	na	Bahia,	em	1860,	um	relato:	Visita 
Imperial à província de Sergipe em janeiro de 1860] disse-me que já observara isso e que num 
quarteirão	de	Aracaju	arrolaram-se	400	mulheres	e	10	homens!

Há uma piaçaba grande, mas que não se utiliza para cordas, dizem que por não servir 
como a outra qualidade.

A vista da barra do rio S. Francisco desta posição não merece os gabos que lhe dá o 
Vieira de Carvalho [deve referir-se à Viagem às Cachoeiras de Paulo Afonso pelo Dr. José Vieira de 
Carvalho	e	Silva,	publicada	no	tomo	XXII	da	Revista	do	Instituto	Histórico	e	Geográfico	Brasileiro]. Não 
vi o oratório de Santa Cruz, a não ser um telheiro com uma cruz em baixo, que me 
disseram princípios de uma capela.

Estávamos no Apa, de volta de Piaçabuçu, às 7 ½ e suspendeu-se daí a pouco. Entre a 
Lagoa e o Brejo Grande acharam-se pela escala no mapa de Halfeld [Atlas e Relatório con-
cernente à Exploração do Rio de S. Francisco desde a Cachoeira da Pirapora até o Oceano Atlântico, pelo 
engenheiro	civil	Henrique	Guilherme	Fernandes	Halfeld,	publicado	em	1860.	O	imperador	como	se	verá	
adiante, levava cópias desenhadas por Boulanger]	1687	braças.	Junto	ao	riacho	da	Caiçara	co-
mecei	a	reparar	nas	flores	atirando	para	a	cor	de	rosa	da	canafístula,	árvore	abundan-
te, segundo já me parece, e disseram-me que o é, às margens do rio de S. Francisco. 
Às 9 e 12’ na parte superior da ilha do Betume o Iguatemi parou adiante, para ver se 
havia água para o Apa, e às 9 ¼ içou bandeira encarnada como sinal de que não havia 
fundo	suficiente;	recuamos	e	fundeamos	um	pouco	para	cima	da	ponta	superior	da	ilha	
do Betume. Almoçamos e baldeando tudo o que era preciso para a viagem até Paulo 
Afonso, passamos para o Apa, debaixo de forte aguaceiro, largando do fundeadouro às 
11 e 20’. Quis conservar-me sobre a caixa para examinar o papa de Halfeld em que pus 
alguns sinais, que em parte mostram a variação do canal, mas tendo cessado a chuva 
tornou-se	a	manhã	muito	quente	e	além	disto	ficava-me	perto	a	máquina	e	chaminé,	o	
que me obrigou a vir para a tolda de onde sempre fui observando os acidentes do rio e 
suas margens em confrontação ao mapa tanto quanto podia.

12 e 10’ – Dobrando a ponta do morro do Acaré [aliás Aracaré], onde há um fortim que 

salvou com um bacamarte, avistou-se Penedo, e depois Vila Nova [hoje Neópolis] na mar-
gem fronteira, porém mais abaixo, distando de Penedo, em linha reta, pela escala do 
mapa, meia légua.

Desembarquei no Penedo à 1 e 7’ havendo muito entusiasmo e estando prontos dois 
desembarques com os respectivos arcos, um à custa do comércio e outro dos artistas, 
que também arremedaram um fortim de onde atiravam bombas. O Te Deum teve lugar 
na igreja do Convento dos Franciscanos a qual tem sobre a porta a data de 1739 lendo 
[-se] sobre uma porta a direita, debaixo do peristilo do templo, a de 1708. O pregador 
franciscano maçou-nos, tendo aliás escolhido tema adequado, em que o salmista diz 
flumina	plaudite	manu, e a música muito longa, alternando com cantochão dos padres, 
arranhou-nos os ouvidos; creio que era a mesma de Piaçabuçu. Estavam reunidos em 
parada dois corpos da Guarda Nacional. Há 3 comandantes de corpos de que um é qua-
se que nominal, José Vicente de Medeiros [fazia parte, juntamente com o major Antônio Moreira 
Lemos, tenente-coronel Antônio José de Medeiros Bittencourt e Dr. Joaquim Serapião de Carvalho, da 
comissão encarregada da recepção a D. Pedro II], por isso que tem optado o lugar de juiz de 
paz. Pedi ao presidente da Câmara [Antônio Moreira Lemos. A Câmara de Penedo se compunha 
de oito vereadores, sendo o imperador recebido debaixo de pálio] que me dissesse a data exata 
da criação da Vila do Penedo, e ouvi-lhe que a renda da Câmara anda por uns 4 contos 
anuais, uma das verbas é a arrematação das tapagens do rio sobre as quais já chamei 
a atenção do presidente das Alagoas, como nocivos à pobreza, e à procriação de pei-
xe do rio. Já pedi frutas daqui e espécimen de todas as curiosidades desta parte do S. 
Francisco.

Depois das 5 h fui ver a cidade, tendo entrado na igreja de S. Gonçalo de Amarante, 
que	chamam	o	Bonfim	do	Penedo,	talvez	por	haver	aí	festa	muito	concorrida;	mas	não	
merece o título, por ser muito pequena e o bairro muito menos aprazível; segui para o 
cemitério que tem uma vista muito bonita, precisando de muralha que o cerque, para 
a qual deu a Assembleia Provincial 4 contos, e já se tem gasto 2 com os materiais, não 
vendo a obra começada. Depois vi a casa da Câmara onde há 2 retratos menos maus de 
meus pai e avô e um meu de quando criança. Esta casa, a que está pegada à da cadeia, 
ameaça ruina por estar sobre uma ribanceira apoiando-se em pedras soltas, projeta-
ram	um	paredão,	que	ficou	em	princípio,	apesar	de	dispendidos,	segundo	disseram,	16	
contos, e ter alicerces fracos. A rocha, o penedo, é de grés que serviu para as calçadas 
e edifício da cidade e pode ser utilizada noutras obras, tornando-se ramo de comércio, 
mas esta gente nem ainda cuidou de regularizar a navegação do rio de S. Francisco. 
Atrás da casa onde moro, do comendador Araújo [José Antônio de Araújo], há um terraço 
com bela vista para o rio, parte superior ao Penedo, e porto de desembarque, onde vejo 
a embarcações do rio, com a câmara coberta de cerrada pindoba à proa, observando até 
numa vigia dos lados para a entrada do mar.

Um	dos	filhos	de	Araújo	disse-me	que	a	baunilha	só	se	encontra	daqui	a	2	léguas	ou	
mais, assim como que ouvi achar-se também algum tanto distante a cochonilha, e que 
o caroá, que deverei encontrar para o lado do sertão desde Pão de Açúcar, não serve só 
para cordas; mas também para tecer arreios de cavalos. Serão 8 ½. Um homem gritou, 
do terraço superior ao arco triunfal no desembarque arranjado pelos artistas no largo 
perto de uma casa, umas palavras que mal ouvi; mas pareceram-se querer ser versos.

Os dois desembarcadouros assim como as casas da cidade, que me disse o presidente 
da	Câmara	Municipal	ter	de	6	e	7	mil	almas	[sic].	Há	muitas	casas	boas,	e	algumas	de	
3 andares, e decerto muito maior que a da Valença, quando a visitei. O local é muito 
bonito e creio que deverá estar aqui a capital da província. A água que se bebe aqui é 
boa de sabor e dizem que não faz mal depois de demorada por algum tempo nos vasos 
onde a guardam.

As músicas, que tem tocado sofrivelmente, são da Guarda Nacional e polícia de Maceió.

Esquecia-me dizer que depois da Câmara Municipal fui ver a igreja de S. Gonçalo Garcia 
cuja fachada, tendo sobre a porta a data de 1770, não deixa de ser elegante e tem rele-
vos em pedras grés, o interior não é feio e pena é que esteja arruinada. Mostraram-me 
quando fui até a ponte do Camartelo, um oratório da invocação de Santa Cruz.
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9. – Acabo de ver uma piranha de que tirei uma cópia. Tem 12 dentes em cima e outros 
tantos em baixo, se não me enganei na conta, e estes últimos maiores, sendo todos 
muito agudos e de base larga; as escamas parecem douradas em muitos pontos; hei 
de vê-la de dia. Os vapores que me acompanharam na entrada da Barra e o Gonçalves 
Martins chegaram aqui depois das 5, o Aracaju veio comigo até cá. 

15 de outubro

Acordei antes das 5 e estive lendo. Logo que clareou fui tirar a vista da banda de Vila 
Nova	de	umas	das	janelas	do	lado	direito	para	o	fundo	da	casa.	Perto	de	6	½	saí	e	fui	
à matriz, que é um templo, depois visitei o convento de S. Francisco, cuja inscrição da 
porta	da	igreja,	verifique	ser	1739	e	não	59	como	diz	o	Vieira	de	Carvalho.	Um	lado	
do claustro é de 1789 e os outros três de 1820, feitos sob a direção de um frade que 
morreu há 2 anos. Subi ao mirante, que não tem má vista. A igreja é toda dourada com 
pinturas no teto e a capela funda, à esquerda antes de chegar à capela-mor, pertence 
à ordem terceira. Cobrem em dias de festa o chão de uma espécie de junco que parece 
capim. Não souberam dizer a data da construção do Convento, que aliás parece dever 
ser a da ala com data de 1789. O Convento tem seus morcegos e no Te Deum vi um 
esvoaçando pelo trono do Sacramento.

Daí	fui	ao	Rosário	dos	Pretos,	e	depois	à	fábrica	de	Araújo	e	filhos.	As	diversas	má-
quinas são movidas por uma de vapor de 10 cavalos, de alta pressão. Prepara o arroz 
para	o	comércio,	tendo	os	 instrumentos	precisos	para	descascá-los	e	 limpá-lo.	Há	6	
pilões, ventilador e polidor. Aprontam 30 alqueires daqui, ou 150 do Rio, por dia. Há 
duas outras máquinas de descaroçar e ventilar para limpeza o algodão [sic], vendo 
eu o chamado quebradinho, que é o melhor de abundante felpa, longa e resistente, e 
pouco caroço, vendendo-se na Bahia o algodão preparado nessa fábrica e da qualidade 
mencionada, 2 mil réis mais caro que o de outra qualidade. Há prensa para enfardar o 
algodão ensacando pouco porque as máquinas só recentemente começaram a traba-
lhar, podendo descaroçar e limpar 30 arrobas cada uma das máquinas. Também vim 
uma serra horizontal para fazer tabuinhas de caixa de charutos serrando um palmo por 
minuto e duas tábuas de cada vez, se estreitas, cujo consumo é avultado na Bahia. 
Construíram dois fornos, um já acabado, e o outro por terminar, com máquinas para 
amassar a farinha estender a massa e cortá-la para biscoitos; a mó para amassar é de 
pedra do rio S. Francisco, do morro da cal, em frente à vila de Propriá. Vi ladrilhos de 
grés	daqui	de	perto,	que	vão	ser	postos	numa	das	oficinas.

Tratarei agora do fabrico do óleo de mamona. Há duas prensas hidráulicas e outras de 
mão, porém de grande força, segundo dizem os Araújo, feitas estas em Pernambuco na 
fábrica de C. Storn & Cia. 1850, para espremer a mamona, de que compram mil alquei-
res dos daqui por ano, faltando já a mamona, ainda que a plantação aumenta muito; 
pois há outras fábricas, tendo o Araújo plantado o rícino a princípio por experiência; a 
melhor mamona é a chamada de 7 canadas, de que levarei uma porção de semente. A 
primeira	pressão	é	a	frio,	e	dá	o	óleo	medicinal	que	depois	se	purifica.	O	bagaço	com-
prime-se	depois	a	quente	para	extrair	o	óleo	de	iluminação,	que	também	é	purificado	
e de grande consumo. O medicinal parece tão bom como o Castor Oil. Fazem outras 
qualidades de azeite notando o do ouricuri, espécie de coco, de bela cor, e aromático. 
A	purificação	faz-se	numa	caldeira	de	capacidade	de	120	canadas	de	10	garrafas	cada	
uma, e é maior do que precisa por ora o fabrico. O bagaço da mamona é o que alimenta 
o fogo das fornalhas da máquina de vapor e também serve para estrume, principalmen-
te para o capim, havendo já muitos pedidos desse estrume da Bahia.

Depois fui à fábrica do Pinheiro [coronel Fernandes Pinheiro], de fazer óleo de mamona. Tem 
uma prensa hidráulica, outra não hidráulica, feita na fábrica de C. Storn & Cia. 1854 e 
uma	terceira	da	bolandeira	todas	movidas	a	braço.	A	primeira	dá	6	canadas	daqui	de	
óleo,	a	segunda	6,	e	a	terceira	a	mesma	quantidade	por	dia.	Purifica-se	o	óleo	numa	
caldeira, mas parece que mal, não o vi. Há alambique pouco digno de atenção para 
cachaça. 

Fui depois visitar o alambique de Patosi e Vilas Boas. Há 2 depósitos para mel de 13 
mil canadas daqui cada um. 12 depósitos para fermento do mel, cada um de 5 pipas, 
preparando-se o fermento noutro depósito de 29 pipas. Em 8 a 9 meses, que é o tempo 
do trabalho da fábrica diário, quando há mel, que houve pouco nesta safra, destilam-se 
12 canadas daqui de aguardente.

O Murray, irmão dos de Pernambuco, dono do engenho do Jenipapo em Cururipe, que 
aí apareceu, disse-me que se fazia nas margens do S. Francisco bastante aguardente 
do fruto do cambuim [cambuí] de cor do vinho branco pouco doce e usada para as do-
res de estômago. Defronte desta fábrica há 3 peças sem carreta; que têm atirado por 
diversas vezes desde a minha chegada aqui. No depósito de aguardente da fábrica há 
38	pipas,	de	que	já	se	tirou	aguardente	contendo	cada	umas	65	canadas	daqui.	O	Vilas	
Boas disse que a aguardente é de 20 a 21 graus, mas não tem bom cheiro e não parece 
tão forte.

Depois	corri	as	aulas:	a	de	latim,	tem	36	matriculados,	frequentando-a	até	30.	Amarílio	
Olinda de Vasconcelos [nascido em Penedo, nas Alagoas, em 1845, e falecido em Londres no ano 
de 1922, onde viveu muitos anos. Serviu no Exército até o posto de capitão, fazendo as campanhas do 
Uruguai e Paraguai. Passou depois a servir no ministério da Agricultura. Condecorado com a ordem da 
Rosa. Era casado com uma irmã do marechal Hermes da Fonseca] traduziu bem Fedro e Virgílio, 
Eneida, que aliás já conhecia; mas o professor, padre Godoi, parece mau e a cadeira 
aqui é inútil se não prejudicial. Aula de meninos: matriculados 112, frequência de 70 a 
80. Achei um menino José Fernandes de Araújo muito esperto. Aula de meninas dirigi-
da	pela	mulher	do	mestre	da	que	fica	já	mencionada;	44	matriculadas;	frequência	de	
20 e tantas, e havia poucas por ser dia feriado, havendo hoje feira aqui. Outra aula de 
meninas: 35 de matrícula, frequência 20 e tantas; a primeira professora pareceu-me 
melhor, nas aulas de meninas a aritmética não passa das 4 operações. Vi aí as alunas 
divididas em 2 grupos das vencedoras tendo na parede de seu lado uma bandeira de-
senrolada, e defronte a das vencidas, também com bandeira, mas enrolada. As duas 
únicas	divisões	de	merecimento	não	parecem	suficientes,	e	o	 inspetor	dos	estudos,	
Titara, disse-me que cuidava da reforma da instrução pública.

Antes de ir às fábricas estive na feira na rua da Praia e junto a esta nada vi de carac-
terístico	e	apenas	comprei,	por	6	vinténs	três	pucarinhos	com	uns	pequenos	alguidares	
de barro. Todos os gêneros da terra são muito baratos. Vi segunda mulher de papo bem 
grande, mas disseram-me que não há esta afecção na terra. O espetáculo mais curioso 
na feira é o dos barcos, que já descrevi, abicados à praia. Fui também ao hospital dirigi-
do pelo humano Dr. Berkett [diretor do hospital fundado pelo desembargador da Relação da Bahia, 
Francisco José Coelho Neto]; é pequeno mas bem tratado como permitem as circunstâncias; 
todavia notei que os remédios vinham da casa do doutor.

Antes de vir para casa, fui visitar a cadeia, que tem três enxovias com alçapões para o 
1º andar, cozinham dentro das enxovias e os presos têm diária, ajustando os víveres à 
grade	da	prisão.	Aberto	os	alçapões	sobe	cheiro	forte	de	bafio.	Ao	pé	da	casa	entrei	na	
igreja da Corrente, creio que da N. Sra. desta invocação; é bonito o templo com dou-
rados, mas não tão espaçoso como a Matriz.

No caminho do lugar do meu desembarque para a Matriz, e não longe dela, vê-se um 
oratório com a seguinte inscrição sobre a porta: “Oratório que a custa de sua fazenda 
manda	fazer	o	sargento-mor	João	d’Araújo	Silva.	A.	Dno.	1769”.

Às 2 ½ desembarquei em Vila Nova dirigindo-me à igreja do Rosário que serve de matriz [era vi-
gário o padre Antônio de Santa Maria Madalena, que recebeu do Imperador 300 mil réis para esmolas 
aos pobres], e feita a oração fui ver as obras da nova matriz que é vasta, e onde se lê, 
bastante alto sobre a porta, a seguinte inscrição: “Demolida em 1813 Vig. Antônio do 
C.	Brum.	Reedificada	em	1854	José	C.	da	Fraga,	Mestre	Miguel	A.	de	Vasconcelos”.	Está	
em osso e apenas há a talha de um altar lateral junto ao cruzeiro.

Visitei a escola de meninos, cujo professor tinha vindo para o Penedo por causa da 
festa, constatando que a esta escola somente concorrem 7 ou 8 meninos. A casa é im-
própria. Fui depois à de meninas onde se achavam presentes 22 alunas, informando a 
professora, que parece muito moça, e é mulher de um velho major reformado de linha, 
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Leandro	(e	talvez	por	isso	trouxesse	capela	de	virgem)	que	são	26	as	matriculadas.	
Algumas delas leram e uma delas de 4 irmãs, da família Costa, todas de cara viva, fez 
uma conta de dividir com prontidão e certeza lendo menos mal.

Houve muitos vivas e foguetes, e mostraram-me um lugar pedregoso onde os holan-
deses tiveram um curtume, achando-se assestada sobre o monte perto, uma peça que 
aí mandou colocar, por ocasião da Independência, o barão de Cotinguiba [Bento de Melo 
Pereira	 (1780-1866)	barão	de	Cotinguiba	desde	1849,	 foi	o	7º	presidente	de	Sergipe], tendo sido 
achada entre os despojos de um navio de guerra português que deu à costa na barra do 
S. Francisco, salvou agora. Disseram-me que havia perto angico, de cuja casca se servem para o 
curtimento dos couros; prometeram-me o que pudessem apanhar desta planta.

Depois do jantar fui à aula de francês que tem 14 alunos matriculados e onde o Amarílio 
não traduziu mal uma fábula de La Fontaine, outro respondeu sobre gramática sofrivel-
mente e o professor parece bom, sendo [ilegível], o que não admira, pois não é francês 
nem tratou os desta nação, a pronúncia muito má [sic].

Dei ainda uma volta pelo sítio do comendador Nascimento [José Manuel de Araújo do Nas-
cimento], vendo de passagem, através da cerca, uma plantação de café pertencente 
a um português Domingos de tal Cravo, sogro de um dos Araújo. Depois tenho tido 
a beijar-me a mão e requerer bastante gente, estando aí no largo pela segunda vez 
uma banda de música que julgo serem os mesmos de Piaçabuçu e do Te Deus. Daqui 
a pouco (são 9 e 25’) vou dormir, que tenho de ouvir missa na igreja da Corrente às 4 
½ e partir às 5. O Bitencourt deu-me duas granadas das que se supõem ter pertencido 
aos holandeses. Na casa de Joaquim Serapião de Carvalho também, segundo ele, se 
acharam vestígios semelhantes. 

No Penedo e Vila Nova constroem-se até patachos. A carne e pão de Penedo são bons, 
a água não pesa no estômago; porém não farta apesar do muito que se bebe.

16	de	outubro

Largamos às 5 ½. A cidade do lado de cima apresenta um aspecto curioso por causa 
do terreno que parece formado de pedras de cor parda sobrepostas, que julgo de grés. 
Na Boacica, fazenda do tenente-coronel Bitencourt [tenente-coronel Antônio José de Medeiros 
Bittencourt], sogro do desembargador Francisco Joaquim Gomes Ribeiro, com uma cape-
linha pitorescamente situada sobre um monte, recebeu o vapor leite de uma canoa que 
parece ter vindo de lá. 7 menos 9 encalhamos pouco adiante do morro da Sangombira, 
brevemente desencalhamos procurando o canal. A margem da ilha dos Coqueiros, ter-
reno argilo-arenoso apresenta claramente duas camadas, e buracos que me disseram 
feitos pelo martim-pescador para neles pôr o ninho.

Defronte	do	morro	Vermelho	avista-se	o	cone	do	morro	da	Priaca	a	NNO	ficando	a	igreja	
de N. Sra. dos Prazeres a rumo de N. Em frente desta igreja parece o lugar mais es-
treito que se tem encontrado até aqui, achei na escala 375 braças. Às 8 e 25’ rodamos 
muito para a margem direita para procurar o canal perto da ilha das Garças. Às 9 avis-
tou-se Propriá, de pouco adiante do engenho Miau; na margem direita, pouco aquém 
de	Propriá,	observam-se	as	mesmas	estratificações	distintas,	mas	não	consideráveis,	
como na ilha dos Coqueiros, e em outros pontos, tanto de uma como de outra margem, 
segundo observei depois. As ilhas espraiam para o lado de cima; o que não deixa de ser 
curioso. A viração de S.E. já era forte às 9 ¾. Morro de cal com grandes lajes escuras 
e inclinadas para o lado do rio, com que calçam e ladrilham em Propriá, vendo-as tam-
bém no terreno da vila, perto do rio.

Propriá é uma vila de 3000 habitantes com algumas casas boas e de sobrado, e uma 
fábrica dos herdeiros de Ezequiel Henrique, de descascar arroz, com máquina de vapor 
que desejei visitar; mas não o realizei por achar a porta fechada. Houve muito entusias-
mo e cordialidade, dispensando os foguetes, sempre abundantes [foi o imperador recebido, 
ao desembarcar, pela Câmara Municipal, debaixo de pálio, e entre alas da Guarda Nacional]. Fui logo 

à matriz, que não é mau templo, com dourados e capela do Sacramento, e ao Rosário, 
pobre igreja, nada dizendo do Te Deum, porque foi igual ou quase igual ao do Penedo, 
menos no comprimento e falta do sermão. Também há um oratório de Santa Cruz. 

Visitei	a	aula	de	meninos	com	80	de	matrícula	e	60	de	frequência,	tendo	uma	pedra	
como em aula de matemática, apesar do aluno, que já era apresentado como estando 
em proporções, parecer ignorar os princípios de aritmética relativos aos quebrados. 
Também não leram bem e o professor [Jesuíno Rodrigues de Amorim] julgo-o pouco apto. 
Depois	vi	a	de	meninas;	99	de	matrícula	e	69	de	frequência,	parecendo-me	a	profes-
sora [Antônia Maria do Espírito Santo] sofrível, apesar do seu vestido de seda enfeitado. A 
aula de latim tem 5 alunos de matrícula e 3 de frequência. O professor [Sebastião Lupércio 
Pereira] pareceu-me muito medíocre e a aula inteiramente inútil.

Visitei a casa da Câmara, que é muito pequena, dizendo-me o presidente, padre Ra-
malho [Miguel de Albuquerque Silva Ramalho], que a renda é de 700 tantos mil réis anuais, 
tendo sido a arrematação das tapagens, que dá conto e tanto, destinada para conserto 
de uma ponte, que vi, indo à fábrica de descascar arroz. Também lhe ouvi que a vila foi 
criada	em	1802;	ficou	o	presidente	da	província	de	dar-me	informações	mais	circuns-
tanciadas sobre esses pontos.

Almocei aí numa casa [residência do juiz de direito de Propriá, Dr. Hugolino Aires de Freitas Albu-
querque (Cf. Memórias cit)] preparada por uma Comissão [constituíam a comissão encarregada da 
recepção ao imperador: o juiz de direito da comarca de Propriá, já citado; o comendador José Antônio 
da Silva Travassos; Dr. Gonçalo Vieira de Carvalho de Melo, juiz municipal de Vila Nova; padre Manuel 
Joaquim Nunes, vigário de Propriá; padre Ramalho, presidente da Câmara de Propriá, já citado; tenen-
te-coronel Tomás Pinheiro de Sousa, presidente da Câmara de Vila Nova; e Manuel Germano de Freitas, 
delegado de polícia de Propriá], e depois de ter falado a diversas autoridades, e recebido 
requerimentos e representações, deixei a vila, largando o Pirajá às  2, tendo aí chegado 
às 10 ¼.

Antes de voltar à província das Alagoas reparei um esquecimento, falando de minha 
visita às duas mesas de renda geral e provincial do Penedo. Hei de ter mapas curiosos 
das duas repartições e na província vi como se inspecionava o algodão e mostraram-me 
fardos em que o centro onde se costumava furar para o exame tem algodão limpo, e os 
lados o tem misturado com fragmentos de caroço. Não se permite a exportação do re-
fugado ou rejeitado, cujos fardos se marcam com ferro molhado em tinta, assim como 
aprovado, sem ser novamente preparado; mas não se declara a qualidade.

De Propriá fui ao Porto Real do Colégio, onde houve antiga igreja, e Convento dos Je-
suítas, que já não existem, havendo duas casas no lugar do convento, e nova matriz 
no da antiga igreja, de que aliás se aproveitaram alguns materiais e dourados para o 
altar-mor. Tem aula de meninos cujo professor não estava presente, o que não é de 
reparar, por ser domingo. Apareceram-me bastantes descendentes dos índios de raça 
já bastante cruzada, trazendo alguns cocares de penas com seus arcos e frechas, das 
quais acertou uma num mourão assaz largo e a pouca distância. A povoação é pequena 
e miserável, distando de Propriá, para cima, muito pouco mais de ½ légua em linha 
reta.

Avistei S. Brás, da altura do Tiberi, às 3 ¼. Cheguei defronte de S. Brás às 4, retirando-
-me às 4 e 25’. É povoação menor que a do Colégio, sua freguesia, mas o povo parece 
menos pobre, e parece que ainda fazem o sabão da terra de cinza e sebo, como o vi 
na feira do Penedo. Tem duas igrejas, de São Brás e Rosário. Perguntando ao 3º juiz 
de paz quantas almas tinha, falava da povoação, respondeu-me, muito religiosamente 
e	filosoficamente,	que	uma só; parece a estupidez personalizada. Há aula de meninos 
numa	casa	de	sobrado,	enquanto	não	fica	de	todo	pronta	outra	nova,	térrea,	e	o	pro-
fessor padre Pedro, não estava presente.

O rio, do Penedo para cima, ainda é muito mais bonito e interessante. O morro do Gaia 
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é de pedra lameliforme, inclinadas as lâminas para o rio, com bastantes cactos de boa 
altura, mais folha oblonga e de arestas. A Lagoa Comprida é o ponto do rio que mais 
me tem agradado até agora, e aí vi ao longe um bando de marrecas voando da margem 
direita para a esquerda, havendo entre as duas margens a distância, pelo mapa, de 
562	braças.	Tenho	visto	mais	plantações	de	arroz	na	margem	esquerda	que	na	direita,	
parecendo aquela mais fértil, por mais baixa junto ao rio, e ser a outra também mais 
pedregosa. No Muguengue [aliás Munguengue – braço de rio divisa do termo de Penedo] ainda 
há curtumes e vi plantações viçosíssimas de cana, mandioca, feijão e arroz. Na lagoa 
vê-se um terreno plantado cuidadosamente.

Às 6 e 20’ fundeou o Pirajá pouco para cá dos Curiais e passei para a galeota às 7 me-
nos 10, chegando às 8 a Traipu rebocado pelo barco a vela, que o Pirajá tem rebocado 
[sugeriu o prático que não continuasse o Pirajá pelo perigo de encalhar]. Ainda nada vi de Traipu 
senão inúmeros rojões, uma ladeira, em que o João Almeida Pereira [ministro do Império] 
quase caiu, e a casa da Câmara, onde me hospedaram, e estava quase vazia de tudo, 
não tendo as janelas senão portas [sic]. São 10. Vou descansar e o que mais lembrar 
escreverei amanhã em Pão de Açúcar.

17 de outubro

Depois de acordar às 5, tirei uma vista do rio em Traipu. No Traipu também há bom 
pão, carne de vaca, assim como nas outras povoações, existindo em Propriá 3 padarias, 
das quais duas estão ameaçadas de fechar-se, com grande prazer do dono da terceira 
padaria, que foi quem deu a notícia. A igreja de Traipu é pequena, mas decente cons-
truindo-se agora a torre. O terreno é pedregoso, em forma de lâmina, xistoso. Depois 
de orar na matriz [de N. Sra. do O] fui dar um passeio às lagoas onde plantam o arroz 
e	colhi	diferentes	plantas	e	flores	do	campo	que	levo,	com	os	competentes	rótulos,	e	
algumas itãs ou conchas de marisco que se cria nas lagoas. Passei pelo cemitério que 
é cercado de muro de pedra e cal, como não sucede ao do Penedo, e fui às aulas: a de 
meninos, que tem 77 matriculados e 40 a 50 frequência, e a de meninas, com 54 de 
matrícula e 19 a 20 tantas de frequência; não me satisfez, lendo as meninas gazetas; 
só as dos meninos dividiram bem. Há casa de sobrado e vi uma com vidraças. Criam 
gado vacum, ovelhum e cabrum.

Na porta da casa onde me hospedei havia alguns guardas nacionais vestidos à paisana 
com espingardas velhas das quais uma não tinha fechos. Ao embarcar falou-me uma 
mulher	de	nome	Ifigênia	Maria	dos	Santos,	queixando-se	de	que	tendo-lhe	deixado	o	
marido	por	sua	morte	5	contos,	tudo	lhe	tomaram,	sem	que	lhe	fizessem	justiça.	Che-
guei ao Pirajá às 9, e este largou às 9 e 10. Antes de sair a passeio tirei às pressas uma 
vista do fundo da casa que deita para o rio.

Pouco adiante de Traipu na margem esquerda está o Buraco da Maria Pereira [reza a tra-
dição que nesse local vivera, ao tempo dos holandeses, uma mulher – Maria Pereira, que aí se ocultara 
dos invasores durante muitos anos], que é um vale, só curioso pelo alto morro, à direita de 
quem entra, de micaxisto, parecendo em alguns lugares minas e em uns troncos de 
grandes árvores carcomidos e deitados. Trouxe pedras desse vale tiradas de uma cerca 
de pedras secas dos morros. Vi o lugar onde se diz ter se escondido a Maria Pereira, 
sendo apenas uma reentrância pouco funda na montanha, e aí se achavam uma moça 
de	nome	Maria	e	um	rapazinho,	a	moça	respondeu	muito	desconfiada	de	dedo	no	lábio	
inferior que coçava.

Na fazenda perto, e à esquerda do caminho para quem entra nela, há uma plantação 
de mandioca. Voltei para bordo às 10 e já ventava S. E. fresco, que durou até de noite, 
pela volta das 10, durante cerca de 12 horas, fenômeno quotidiano e digno de nota. 
Defronte da Lagoa do Meio vejo a formação lameliforme xistosa, na margem das Ala-
goas, mostrando-se esse lado estéril como o de Sergipe.

Às 10 ½ fui ao Curral de Pedra [aliás, das Pedras; atual Gararu, município sergipano] vila de re-
cente criação, voltando às 11. É povoação muito pequena com capela decente, muitos 
cactos de folha oblonga e de aresta, e alguns de espalmada, sendo o terreno de pedra 
lameliforme xistosa. Trabalhava o júri, tendo sempre vindo o juiz de direito, Hugolino 
de Freitas e Albuquerque, que precisou de minha insinuação para fazer uma viagem de 
rio	de	5	léguas	a	fim	de	presidir	a	um	júri,	que	tem	de	julgar	um só processo. Contudo 
passa por um magistrado, alegando que sofre, e o clima lhe é desfavorável.

Fui ver a aula de meninos com 8 matriculados e 5 estão presentes. O que o mestre deu 
por mais adiantado dos presentes e único que já lia, estava atrasado em leitura e em 
contas, apesar de bastante tempo de estudo em diversas aulas com a que eu visitei 
[sic]. Professor disse-me que sabia latim, por eu lho perguntar, vendo um dos tomos da 
Eneida sobre a mesa. Observo falta de uniformidade nos livros que se leem nas aulas.

A sede da freguesia está a 5 léguas, pelo rio, e mais uma para o interior. No Curral 
de Pedra vi uns poucos de sertanejos com seus trajes e chapéu todo de couro. Pouco 
adiante de Curral de Pedra vi, na margem esquerda, pedras lameliformes em número 
sofrível com a mesma inclinação para o rio, que já anotei na margem direita, e é quase 
constante. No Curral de Pedra um velho disse que tendo chegado o homem do mundo 
este estava para acabar, o que não sentia muito por ser velho.

1	menos	7’	–	Passamos	pelo	Porto	da	Folha,	em	Sergipe,	onde	finda	a	terra	do	morgado	
pela banda de baixo, segundo creio. Os arraiais [?] são muito pequenos nas margens 
do S. Francisco principalmente de Traipu para cima. O sol hoje tem estado ardentíssimo 
valendo-me o vento S. E. fresco.

Soube que disseram ao Jacobina [Mordomo itinerante] que três cousas se respeitam nas 
margens	do	S.	Francisco:	a	lama	da	Cotinguiba,	a	justiça	de	Vila	Nova	e	a	sífilis	de	Pe-
nedo,	e	com	efeito	aí	anda	solta,	perto	da	Vila	Nova,	a	filha	do	barão	de	Cotinguiba,	que	
assassinou, e já foi condenada pelo júri, pendendo da apelação, o ano passado, estando 
o mandatário na cadeia de Penedo, e vivendo ela no Brejo com o amante seu corréu; e 
no	hospital	de	Penedo,	em	que	aliás	há	só	16	doentes,	só	se	encontra	a	sífilis.

Há uma parte do rio para cima do morro do Aió, margem direita, em que vi alguma 
cultura; tem currais abertos para o rio, de onde não temem a invasão do gado, para 
semearem arroz. Neste lugar, às 2 e 10’, encalhamos, avistando pela proa a bem situa-
da Capela de N. Sra. dos Prazeres [Possui a capela uma imagem da Virgem, em tamanho natural 
que por três vezes foi encontrada nesse local, depois de ter sido levado para outro templo onde queriam 
colocá-la], qual outra Penha do Rio de Janeiro. 2 ½ desencalhamos. Às 3 cheguei defron-
te da ilha onde está o morro da Capela de N. Sra. dos Prazeres. Fui à terra e subi por 
um lado, descendo por outro, para tornar a subir e descer pelo mesmo porque subira, 
circulando	por	fim	parte	da	base	do	morro	do	lado	inferior	do	rio,	mas	não	ouvi	eco,	e	
só me disseram, com visos de certeza, que ao navegar o rio para baixo se ouve das ca-
noas, quando não venta, que costuma ser de noite, o eco da voz de quem fala de cima 
da ribanceira desse lado.

O	poço,	de	que	fala	o	Vieira	de	Carvalho,	fica	distante	2	léguas,	segundo	o	que	disse	
um velho, que acrescentou ser a água do poço, que se comunica durante as enchentes 
com o rio, tão fria que os tanchafeiros não mergulham por muito tempo nela. A letra, 
que o mesmo velho diz conhecer, sem contudo entender o que está escrito, acha-se 
na serra da Tapera e Pedra da Bola, de 18 a 20 léguas de distância, e que aí existe um 
Lavor que não é arte, não é para gentes como ele.

Soube neste lugar que o cacto que alimenta a cochinilha chama-se quipá e o de folha 
oblonga, que mais tenho visto e há bastante no morro da igreja de N. Sra. dos Praze-
res, assim como em menor número uma espécie do de folha espalmada, xiquexique. Na 
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praia de muita areia incômoda há uma planta que se alastra e forma uma verdadeira 
rede para os pés.

O Jacobina disse-me que em Traipu as pessoas que foram ver o vapor pediram para 
lhes mostrarem os cavalos, que puxavam o barco, admiraram muito a sua grandeza e 
os	pratos	de	prata	com	comida,	que	da	escotilha,	queriam	a	porfia	ver	na	Câmara.

Defronte das Itãs, na margem das Alagoas, há um morro com muitas pedras lameli-
formes. Às 4 e 42’ encalhamos pouco abaixo da Lagoa Funda [Hoje Belo Monte], defronte 
da ponte da Júlia, desencalhamos pouco depois. 5 menos 10’, paramos para procurar o 
canal,	tornamos	a	andar;	paramos	novamente	para	o	mesmo	fim,	tornamos	a	parar,	e	
às 5 e 12’ estávamos inteiramente safos da coroa quase defronte do Cajueiro. Depois 
da Lagoa, que é um lugar muito bonito, alargando bastante o rio, torna-se melhor o 
terreno para a cultura de que há alguma em ambas as margens. Escureceu perto de 
São Pedro Dias.

Cheguei pela volta das 8 à vila do Pão de Açúcar. Receberam-me com muito entusias-
mo, e um anjinho entregou-me a chave da vila. Defronte desta povoação há uma gran-
de coroa de areia, que me cansou atravessar, e com a luz dos foguetes, que não têm 
faltado por todo o rio, parecia o rio gelado.

O juiz de direito [Dr. João Paulo Monteiro de Andrade] disse-me que ainda não tinha aberto 
segunda vez o júri este ano nos dois termos da comarca por ter estado doente. O juiz 
municipal [Dr. Francisco Antônio Pessoa de Barros] recita uns versos que junto.

Esqueci-me de dizer que havia junto ao lugar de desembarque, que arranjaram com al-
gumas tábuas e coqueiros, uma música de rabecas e outros instrumentos que tocavam 
o Hino da Independência feito na Bahia, que era cantado por pessoas que me seguiram 
até chegar à casa da Câmara, que está sofrivelmente arranjada. Ainda cantaram o Hino 
depois.

Senti muito calor esta noite, é verdade que também o colchão é de paina, mas creio 
que também o tem sido nos outros lugares e nunca suei como esta noite. A povoação 
tem de 1000 a 2000 habitantes e a municipalidade renderá 200 a 300 mil réis por ano. 
O juiz de direito, Monteiro de Andrade, que também o é da Mata Grande passa por che-
fe do partido liberal extremo, o municipal é alheio a partidos e o promotor, da família 
Mendonça. No Penedo não havia à venda arroz descasca, que, todavia, se encontra em 
Pão de Açúcar.

18 de outubro

Acordei	antes	de	5,	e	pouco	depois	das	6	fui	dar	um	passeio	pela	vila.	A	matriz	é	peque-
na, mas decente, só tem inteiramente pronta a capela-mor, o resto acha-se coberto. Há 
uma bela rua direita longa e muito larga, e outra perpendicular também direita, porém 
menos longa e larga. Só vi a uma casa de sobrado, a da Câmara, onde me hospedei. 
O nome da vila não é bem cabido, pois que o morro é antes um mamilo pedregoso do 
que Pão de Açúcar.

Largamos às 7 menos 10’. Na altura de Traíras vejo plantações de arroz em ambas as 
margens e algumas árvores de verde escuro. Andamos 4 ½ milhas por hora, a regular, 
como tenho feito, pelo caminho andado segundo o mapa de Halfeld, que de Pão de 
Açúcar até Piranhas é cópia feita a pressa pelo Boulanger [Como se viu o Atlas de Halfeld só 
foi	editado	em	1860.	Onde	andará	essa	cópia	feita	à	pressa	pelo	Boulanger,	levada	pelo	Imperador?].

8 h. – A má qualidade do carvão que queima o vapor fez com que as faíscas incendias-
sem o toldo de bandeiras, mas apagou-se com a água das talhas, que trazemos com 
água	para	beber.	O	contrato	de	 fornecimento	de	carvão	não	especifica	a	qualidade,	
dizendo que seja de qualidade superior, quando há uma menos boa que reputam de 
classe superior.

9 ¼ - Bonito. Nada tem disto. 9 ½. Vejo pela primeira vez pedras no rio saindo da 
margem direita, do Bebedor, e havendo também do lado da margem esquerda. Não há 
baixios no rio desde Pão de Açúcar até estas pedras. O vento é fraco e o sol fortíssimo. Na 
altura da ilha do Ferro veem-se plantações tanto na ilha com na margem das Alagoas, 
as duas margens continuam a não apresentar-se estáveis como entre Propriá e Traipu; 
o rio vai-se estreitando.

10 e 8’. – Chegamos à altura do Armazém ou Entremontes, margens muito áridas. 10 
e 20’. O vento está um pouco mais forte. 11 menos 20’. Lugar da Alegria na margem 
esquerda, e do Colete na direita. Pouco adiante, o rio passa depois por entre dois al-
tos morros de aspecto de coque terroso chamando-se, o da margem esquerda, o da 
Caçamba. Há muita pedra de aspecto lameliforme, porém não muito pronunciado no 
rio de cor atirando ao preto e luzidia. O rio estreita muito. Tem-se visto socós voando 
pesados como o ar. O vento não tem refrescado e o sol torra pão de ló. Vejo no morro 
da margem algumas pedras avermelhadas parecendo conter protóxico de ferro, quase 
no	fim	da	base	deste	morro	vê-se	uma	praia	de	areia	batida	que	parece	o	talude	de	
uma muralha cavada.

11 – Avista-se Piranhas de Baixo; pouco depois encontram-se muitas pedras pelo rio, 
e há novo incêndio no toldo, que se apaga do mesmo modo que o outro. Perto de Pira-
nhas o rio está cheio de pedras. Vou para cima da caixa de uma das rodas avistar ao es-
petáculo da passagem do Pirajá por estes sirtes, e felizmente vencendo uma corrente, 
que talvez lhe diminuísse metade da marcha, fundeou junto a Piranhas de Cima às 11 
¾, atravessando um cavalo o rio nesse momento. As piranhas não mordem nesta parte 
do rio segundo dizem. Rebocou a galeota, e um barco do rio, que conduzia diversas 
pessoas; mas para a descida não se poderá dar reboque por causa da corrente que mal 
deixará evitar as pedras. Ao desembarcar no monte de areia, um dos piranhenses dis-
se – que solão!  Gostam muito de tais aumentativos. As duas Piranhas têm 300 a 400 
casas muito pobres na aparência, e a subdelegacia. O aspecto do lugar é tristíssimo e o 
calor horrível, sendo o vento quente ao menos quando aí estive, apesar de tornar-se às 
vezes	tão	forte	que	é	preciso	fechar	as	janelas,	isto	é,	ficar	quase	às	escuras.	Encontrei	
aí um engenheiro das Alagoas, capitão Charambuque [Aliás Charambac], como o chamam 
aqui, o qual nada sabia quase da estrada, que lhe encarregou o presidente preparar, 
entre Piranhas e Paulo Afonso, e se apresentou de chinelas por causa, diz ele, de um 
incômodo no pé; tem 72 anos e pertenceu ao Batalhão de Estrangeiros 28. Tirei uma 
vista à pressa do rio junto a Piranhas de Cima, através da grade de pau da janela do 
meu quarto [Ficou o imperador hospedado em casa do subdelegado de polícia, Joaquim da Costa Cam-
pos, que hospedou também toda a comitiva. (Memórias cit.] e depois dormi até o jantar. Tendo 
custado muito a reunir os cavalos, partiu sempre comigo grande parte dos cavaleiros 
(ficando	o	resto	e	as	cargas	para	depois)	às	5	e	35’,	para	a	fazenda	dos	Olhos	d’	Água.

Antes de partir chegaram cento e tantos guardas nacionais de Mata Grande com seus 
oficiais,	apresentando-se	os	guardas	de	jaquetas	brancas	ou	escuras	e	sem	armas.	Já	
tinham estado há dias em Piranhas, esperando que eu chegasse mais cedo, e agora 
vieram da Cachoeira aonde se haviam recolhido.

O meu guia foi um fulano de tal Calaça [Major	Manuel	 José	Gomes	Calaça.	Em	05.03.1861	
recorda ele, em mensagem ao imperador, ter sido um dos seus batedores na viagem a Paulo Afonso 
(Arquivo do M. I. – Papéis da Casa Imperial. – Maço 139, dc. 6380 – P. O. B.], conhecedor do sertão 
até Juazeiro, e dos Cariris novos, onde, segundo me disse, as mulheres emprenham 
na estação do piqui, excelente fruta, mas algum tanto enjoativa para ele, por causa do 
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orama (pronúncia dele) que me deu notícias curiosas. Soube por ele que o gado come 
o xiquexique, no tempo da seca, queimado, por causa das pontas dos espinhos, ou re-
volvendo-os para quebrá-las; a gente também os come depois de assados e o Calaça 
prefere-os ao aipim. Esta espécie de cacto é a que chamam também alastrado, mas 
há outras duas da mesma forma, uma de ramos às vezes muito compridos e alta cha-
mada facheiro, porque os ramos secos servem de archote, como me serviram depois 
que anoiteceu, dando luz muito clara, e a outra baixa de nome caixa-cobri, comendo 
o miolo de ambas o gado e também a gente do mesmo modo que a primeira. Há uma 
árvore chamada fonela cujo entrecasco em cozimento, bebido ou posto sobre as feridas 
cura-as. O terreno é arenoso ou pedregoso, e muito árido abundando o xiquexique nas 
diversas espécies e a macambira, espécie de bromeliácea, de que há a atraca, a rastei-
ra e a da frecha com o seu pendão enegrecido. O gado come o miolo de todas menos 
a atraca, e a rasteira só depois de queimada; a gente come o miolo da rasteira e do da 
frecha depois de assado.

Na	fazenda	dos	Olhos	d’Água	fiquei	mal	acomodado	na	senzala – nome que convém à 
casa que aí há – mas sempre arranjei cama em lugar de rede e dormiria bem, apesar 
das pulgas, cujas mordeduras só senti no outro dia de manhã, se não fosse o calor, a 
falta de água que é péssima aí, tardando a de Vichi, que vinha na bagagem pela falta 
de condução. O Jacobina escreveu-me lastimando a falta de animais para carga, apesar 
do presidente contar, como repetiu por vezes, com 200 animais, e dizendo que já havia 
dois doentes de febre, que ainda se não sabia se era a que já matou alguns há dias, e 
ainda grassa em Piranhas de Baixo. Resolveu-se ordenar ao Montaury [João Batista de Oli-
veira Montaury, primeiro-tenente da armada, comandante do vapor Pirajá] que fosse para o vapor, 
que se separassem os doentes dos sãos, se a febre fosse epidêmica, e o vapor descerá 
em tal caso para o Armazém, onde nos embarcaremos indo até lá por terra que são 2 
léguas	de	Piranhas	de	Cima.	Enfim	chegou,	ou	antes	acharam,	de	madrugada,	a	água	
de Vichi e muito bem me coube um copo dela.

Já me estava vestindo, tendo acordado antes das 4, e às 4 e 37’ partimos do Olhos d’ 
Água para o Talhado, fazenda de gêneros alimentícios e algum gado do que chamam 
por aqui major Calaça [sic], que parece muito curioso de agricultura, possuindo na po-
voação de Água Branca, 6 léguas do Talhado, um sítio com muitas frutas, e entre elas 
uma banana que eu não conhecia, chamada dente-de-porco. As atas, ou pinhas, não 
têm fruto agora como sucede ao umbuzeiro de que o Calaça me mostrou um pé no ca-
minho e abunda nestas paragens principalmente na mata de Água Branca. Por aqui há 
emas, veados e mocós, espécie de furão que vive nas tocas e mata os ratos. Aparecem, 
mas raras, as suçuaranas.

19 de outubro

Chegamos	ao	Talhado	às	6	½	[na fazenda de propriedade do major Calaça]. Vi no caminho uma 
espécie de cardo redondo, com uma coroa mais ou menos saída, vermelha, rente ao 
chão, que chamam coroa, ou cabeça-de-frade; o gado procura com jeito, por causa dos 
espinhos	que	são	terríveis,	arrancar	a	coroa	ou	abri-lo	por	outra	parte	a	fim	de	matar	a	
sede com a água que ele contém. Vi também o caroá, espécie de bromeliácea, que às 
vezes	cresce	muito,	dando	o	fio	muito	resistente	depois	de	macerado	por	quinze	dias.

Pouco antes de chegar ao Talhado, o sítio do Poço da Onça, que é um buraco nas pedras 
de uma torrente, os montes rugosos, e áridos em cujas cavidades se abrigam enormes 
morcegos e mocós, apresentam às vezes o aspecto de casas e castelos arruinados, 
como	o	figuram	umas	pedras	sobre	um	morro	na	margem	direita,	e	pouco	para	baixo	
de	Piranhas	de	Cima,	vistas	desta	povoação.	É	o	lugar	mais	curioso	pela	configuração	
do terreno que tenho achado até agora, e lembra algumas vistas das montanhas da 
Palestina do lado da Arábia; sinto não ter tempo para copiar essa paisagem desconsola-
dora. Os riachos são torrentes, e num, cujo álveo de areia (como são quase todos) atra-
vessamos antes de chegar ao Talhado, abriram um poço onde a gente daqui vai tirar 

água, tornando a abri-lo, quando os animais o fecham com os pés; contudo o Sr. Calaça 
apanha a água da chuva, e é bem boa a que nos dá para beber assim como tem uma 
casinha bem arranjada e limpinha para estas alturas, cujas paredes ele mesmo pintou, 
não tendo posto vidraças nas janelas por conselho econômico da mulher. Antes de vir 
há 3 anos habitar aqui tinha casa de negócio na Água Branca, mas tanta gente o procu-
rava para arranchar-se em sua casa que por bem entendida economia, não sei se houve 
conselho da Penélope, fugiu para aqui onde  cuida do seu milho, arroz, feijão etc., da 
sua	vaquinha	e	cabrinha,	e,	enfim,	vive	mais	sossegado	da	bolsa,	esperando	eu	poder	
agradecer-lhe o bom agasalho de um modo que há de ser grato a seu coração de bom 
pai de família; em todos os casos lembrar-se-á de que lhe não fui pesado somente [O 
filho	do	major	Calaça,	Francisco	José	Gomes	Calaça,	terminava	então os estudos do Ginásio Baiano, de Abílio 
César Borges. No ano seguinte (informam os Livros da Mordomia) emite P. Barbosa “uma letra de 400 mil 
réis para os gastos do colégio e mais despesas do aluno Francisco José Gomes Calaça no Ginásio Baiano” 
(ofício	do	mordomo,	de	28-V-1860,	Livros cit. vol. 43 vs.). E no mesmo ano embarca ele para Paris, como 
bolsista do Imperador para formar-se em engenharia na Escola de Pontes e Calçadas, levando cartas de 
recomendação do mordomo e de Jacobina. Existem ainda registrados nos mesmos Livros (arquivo do M. 
I. vols. 52, 53 e 55) vários ofícios de Francisco J. G. Calaça, datados de Alagoas, remetendo queijos para 
a Imperatriz. Sacramento Blake (III, pág. 8) enumera várias obras de Calaça]. O almoço foi muito 
bom;	porém	aqui	só	há	biscoitos.	Serão	11	ou	11	½	(o	meu	relógio	ficou	com	o	Paiva)	
[Manuel	Joaquim	de	Paiva,	criado	particular	do	imperador.	Recebeu,	finda	a	viagem,	uma	gratificação	de	
200 mil réis, pagos durante dois meses (Livros da Mordomia, vol. 35, pág. 147 vs. Arquivo do M. I.] e 
não sinto calor. Venta fresco há tempo e às vezes sopra tão forte, que um capuchinho 
abrindo há dias uma das janelas, o vento quebrou o vidro de uma imagem, que orna 
com outras o quarto onde escrevo agora deitado, em sofrível canapé, podendo haver 
maior reboliço. Pouco tempo depois de chegarmos, o Melo [O guarda-roupa Antônio M. de 
Melo] descobriu um bichinho de cochinilha. Antes do almoço apareceu um velho pobre 
que disse ter 90 anos fora os que mamou. Estou sentindo no pé a impressão, creio eu 
que de um espinho de carrapicho que muito incomoda por estes sertões; já no passeio 
do morro de N. Sra. dos Prazeres apanhei alguns que atravessaram o couro do botim 
e a meia tendo de arrancá-los com uma das pinças do doutor [Dr. Francisco Bonifácio de 
Abreu].

Vindo dos Olhos d’ Água encontrei periquitos e maitacas que agora comem o fruto do 
algodão que dá bem no mato, e xexéus que apenas arremedam tristemente o som do 
seu nome. Calaça disse-me que não se ouve muito de longe a Cachoeira, porque depois 
de terem quebrado uma ponta de pedra, ronca menos.

1 ¼.  Dormi até agora depois de ter escrito. Faz calor intensíssimo. O Sr. Calaça trabalha 
só	com	três	pretos	e	os	filhos	na	fazenda	do	Talhado	e	no	sítio,	e	diz	que	seria	rico	se	
possuísse oito.

O dono da fazenda dos Olhos d’Água é muito rico, porém não de atividade, que o Sr. 
Calaça (Manuel José Gomes). Disse-me que ainda não havia a legenda da mãe d’água e 
que lhe atribuíram mesmo qualquer esboroamento nas margens do rio e que o peixe crumatá podia 
despenhar-se da cachoeira sem ficar morto, se caía sobre a barbatana da cauda. 

Saímos do Talhado às 5 menos 10’ e chegamos ao Salgado, casa de um Gomes, às 7. 
No caminho vi mandacarus muito alterosos e grossos, dizendo-me o Calaça que dos 
troncos de alguns se podiam serrar tábuas de mais de 2 palmos de largo – é uma espé-
cie de cactos de ramos divididos em gomos longitudinal [sic] que ainda o são noutros, 
no sentido de seu comprimento, o fruto come-o a gente e o gado – e árvores do angico 
não muito altas, esgalhadas, de cerne avermelhado e folha miúda, dando uma goma 
como da Arábia. Encontrei alguns bois e vacas gordas, dizendo-me o Calaça que ha-
via muito pasto, onde eu só veria aridez, pois verdejam quase que exclusivamente os 
cactos e bromeliáceas. Os cavalos também são bons, ainda que para maiores marchas 
lhes dão milho e despejam [sic] no seu passo tanto caminho como os cavalos do Sul a 
meio galope. Há muitas rolinhas esbranquiçadas e pombos de asa branca, espécie de 
trocaz. Vi o carcará muito grande. Há bastantes casas de cupim nos xique-xiques, e 
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uma abelha chamada cupira costuma fazer mel nelas. Ainda não vi o mocó; porém o 
Jequiá prometeu-me um vivo que tem [Manuel Duarte Ferreira Ferro, f. em 10, Barão de Jequiá 
em 1859, elevado à grandeza do ano seguinte, depois da viagem imperial]. 

Perto do Salgado começou a chuviscar, clareando sofrivelmente os fuzis ao anoitecer, e 
agora venta com muita força caindo grossa chuva, disse-me o Calaça, contra a minha 
opinião, que não choveria hoje, e que havia às vezes chuva de pedra por estes sertões, 
porém rara; creio que venta sul.

Quando entrei em casa havia aí muitos homens e ainda mais mulheres, como sempre, 
que me queriam [ver],	e	tive	de	ficar	em	exposição	dando	o	beija-mão	porque	todos	
gritavam – queremos vê-lo – traze luz – acende o facheiro! Já estou escrevendo na minha 
cama, que é boa, e a hospedagem em geral é muito superior à de Olhos d’ Água; bebe-se água 
do rio, e parece tão boa como a de Penedo e outros lugares. Espero um caldo com 
galinha e biscoitos, pois não há arroz nem pão, para, depois de comer, tratar de de-
senhar. Antes do jantar no Talhado receberam-se participações de Piranhas de que os 
dois doentes iam bem e a moléstia não tinha caráter epidêmico atribuindo o Dr. Propício 
Pedroso a febre à insolação. Amanhã continuarei.

20 de outubro

No Talhado o Melo viu cabras com os chifres [sic] e o Calaça disse que era de comerem 
os xiquexiques só dos espinhos. O gado come bem o pasto seco como agora, e quando 
morre mais é na passagem do verde para o seco. Partimos do Salgado às 2 da madru-
gada e chegamos a Paulo Afonso pouco depois de 5 ½.

Na distância de menos de légua é que se ouviu o ruído da cachoeira. Logo que me apeei 
comecei a vê-la, e só voltei para casa podendo torcer a roupa do corpo molhada por 
causa do exercício. Depois das 10. É belíssimo o ponto de que se descobrem 7 cachoei-
ras que se reúnem na grande que não se pode descobrir daí, e algumas grandes ferven-
do a água em caixão de encontro à montanha que parece querer subir por ela acima; o 
arco-íris produzindo pela poeira de água completava esta cena majestosa. Dizem que a 
névoa de água vê-se na distância de léguas, do lado da Água Branca; mas não o creio, 
apesar do Jequiá asseverá-lo, e só perto da cachoeira é que borrifa, quando constava que a 
meia légua da cachoeira já se sentia o chuvisco.

Tentar descrever a cachoeira em poucas páginas, e cabalmente, seria impossível, e 
sinto que o tempo só me permitisse tirar esboços muito imperfeitos. O terreno é todo 
pedregoso e se muito se muito se tem exagerado a respeito desta cachoeira, não sou 
eu exagerado dizendo que há verdadeiro perigo em percorrer todos os pontos de vista 
da	cachoeira,	e	principalmente	descer	à	furna	dos	morcegos,	como	eu	fiz,	dando	con-
tudo três quedas nesta última exploração, felizmente sem me machucar. Uma mulher 
do local, que se arriscou à empresa, não foi tão venturosa, pois deslocou ossos do 
metacarpo, rachou o beiço e pisou a maçã do rosto e o olho; o Dr. Abreu logo lhe apli-
cou os aparelhos. Se soubesse o que era a tal furna não teria descido a ela, contudo a 
sua abertura é muito alta descendo a parte superior e subindo a inferior até o fundo, 
havendo duas aberturas que a comunicam com outra menor. Parece que o rio as abriu 
amontoando na sua entrada milhões de pedras, troncos e ramos, dando o movimento 
das águas aos paus as formas as mais curiosas. Não há muita falta de luz na furna, e 
os morcegos são pequenos. Destaca-se às vezes terra do teto principalmente quando 
fazem fogo para matarem os morcegos, tão prejudiciais ao gado. Colheram-se pedri-
nhas trabalhadas pelas águas, curiosas, e arranquei algumas plantinhas secas da pedra 
em que me assentei no meio das sete cachoeiras. Felizmente não tem feito muito calor, 
e de tarde tem ventado bastante; a trovoada de ontem serviu. O rio já está mais cheio 
da manhã para a tarde. Parece-me que Halfeld aproveitou quase que exclusivamente, 
para os seus desenhos, o ponto aonde esta tarde fui à cavalo, esboço nº 3; é belo mas 

não admira como a vista que se aprecia do centro das sete cachoeiras, cujas águas 
redemoinhando com estrondo se despenham-se [sic] à esquerda para formar a queda 
de maior massa [No local onde se deteve D. Pedro II, deliberou o conselheiro Dantas, presidente das 
Alagoas, levantar um monumento em lembrança da visita imperial, erigido por subscrição popular].

A água que se tem bebido excelente, e o barracão, armado sob a direção do coronel 
Pedro Vieira, da Mata Grande, é bom e cômodo se não chover, porque o telhado de ra-
mos deixa passar a luz demais.    

21 de outubro

Saímos de Paulo Afonso depois das 5 porque custou muito reunir os cavalos.  A duas 
léguas e meia da cachoeira tornei a ver a bela quixabeira, árvore cujo frutinho preto 
come a gente e o gado. Vi como na ida os ninhos do casaco-de-couro [casaca-de-couro] 
pássaro de tamanho do bicudo ou do curió sendo, todavia, aqueles grandes e feitos de ramos 
que custa a compreender como foram conduzidos no bico ou nos pés. São espinhosos 
às vezes exteriormente; porém dentro apresentam-se muito lisos e divididos em dois 
compartimentos. A caraibeira também merece menção, porque deixa as folhas, cobrin-
do-se	de	flores	amarelas	no	tempo	em	que	o	rio	começa	a	encher.	O	acauã,	espécie	de	
gavião, solta de vez em quando [sic] seu triste canto, e disseram-me que para o lado 
do Penedo e no sertão da Bahia havia o caruão espécie de jacu menor, que canta muito. 
Vi o tingui cujo leite branco serve para matar peixe. Os nhambus também cantaram. O 
xexéu canta por aqui pouco. O Calaça disse-me que na casa da abelha arapuá se acha-
va	uma	pedra,	há	de	ser	alguma	secreção	endurecida,	que	é	bom	remédio	antissifilítico	
e	o	conhecimento	de	tais	remédios	revela	a	propagação	de	semelhante	flagelo.

Cheguei ao Salgado às 7 ½, passado ao pé da lagoa da Cruz, que conserva quase sem-
pre águas e atravessado o fundo de outras duas, as Seca e de Fora.

As mulheres aqui fumam quase todas cigarro, charuto ou cachimbo, vendo cachimbar, 
que chamam  beber cachimbo, a uma de 90 anos ou mais talvez. No Traipu descobri 
um charuto na mão de um rapaz que teria 13 para 14 anos. O Dr. Abreu tirou os ca-
belos das pestanas de uma mulher que por falta de asseio os tinha deixado entrar no 
globo do olho e receitou para um homem que, dizendo-lhe o doutor, que devia tomar 
um remédio que viria dentro de um papel, perguntou se também devia botar o papel 
também no remédio.

Disseram-me aí que a 2 léguas do Talhado há num lugar chamado Lajedo gravadas na 
pedra	letras,	pés	de	ema,	cabeças	de	gente	e	outras	figuras,	e	que	a	3	léguas	do	Salga-
do, no serrote da Botija há também letras gravadas numa pedra mostrando outras ter 
sido	pintadas	de	vermelho.	O	presidente	ficou	de	mandar	copiá-las.

Neste sertão há cascavéis e jararacas. Partimos do Salgado às 5 ½ e chegamos ao Ta-
lhado às 7 e 40’. No caminho atravessamos, como na ida, o fundo das lagoas Comprida, 
do Peba e Seca, que já tem hoje alguma água, da trovoada da noite de 19.

Acho aqui um mulherio imenso a quem não pude deixar de dar a mão a beijar, assim 
como a alguns homens; quase todos são mais ou menos mamelucos. Muita desta gente 
aqui e no Salgado trouxe-me presentes, mas eu só aceitei os daqueles que pude saber 
nessa ocasião que mereciam esmola. Disseram-me que o campo há muitos anos não 
apresenta tanto pasto. Os bois servem para carga, e vi um que anda, quase no mesmo 
tempo, o espaço que andaram os cavalos, os quais se dizem desobrigados quando não 
precisam de espora.
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As mulheres em grande número têm feições regulares, e andam sem corpinho de ves-
tido,	amarrando-o	algumas	a	roda	da	cintura,	fincando	as	mangas	pendentes,	tendo	
quase todas camisa com crivo.

Informei-me sobre o modo de pintar as pequenas [?] dos papagaios, periquitos etc. e 
disse-me o Jequiá, que depois de os depenarem esfregam-lhes a pele com algodão em-
bebido em humor viscoso, que transuda uma espécie de rã ou antes perereca e o qual 
é caustico, sucedendo que por causa da chuva, escorrendo ele das árvores, caía sobre 
os passarinhos ainda não emplumados e faça com que as penas nasçam variegadas.

Soube	já	que	o	Calaça	foi	major	da	Guarda	Nacional	antes	da	nova	organização	ficando,	
depois desta, capitão. Calaça é alcunha, ou apelido como dizem por aqui, e foi lhe posto 
em menino por se parecer, no gênio trêfego, com um homem de nome fulano de tal 
Calaça: o costume dos apelidos parece vulgar no sertão, e o Calaça disse-me que indo 
ao	dicionário	viu	que	Calaça	significa	uma	posta	de	carne.	Tem	oito	filhos	entre	machos 
e fêmeas, e um dos meninos chama-se Aristóteles, porque o padrinho assim quis, de-
sejando ele chamá-lo Salomão; o mais velho é já professor público das primeiras letras 
em Água Branca, e o outro estuda no Colégio do Abílio na Bahia, e segundo diz o Abílio 
[Dr. Abílio César Borges (1824-1891), barão de Macaúbas em 1881, elevado à grandeza no ano seguinte. 
Grande educador brasileiro. Manteve na sua província o célebre ginásio baiano, onde estudou Rui Bar-
bosa. Desfazendo-se do estabelecimento, veio para o Rio de Janeiro onde fundou o Colégio Abílio, que 
obteve justa e merecida fama. Finda a viagem imperial seria condecorado com o hábito de Cristo] ao 
Calaça, tem muito talento, desejando este mandá-lo estudar engenharia militar [Francis-
co José Gomes Calaça, já citado noutra nota]. Junto à casa do Calaça há um cercado de paus 
de braúna que abunda neste sertão.

22 de outubro

Saímos do Talhado às 4 menos 5 por ter custado a reunir os cavalos, e chegamos a Pi-
ranhas às 8 menos 5. Aí almoçamos, e por causa do vento que nos devia ajudar, a ma-
nobra difícil da descida só partimos ao meio dia, e muito nos custou a ganhar a corrente 
do rio, sem tocar nas pedras, tendo a âncora agarrado nas pedras. O que nos obrigou a 
abandoná-la, tendo antes de aproarmos com a corrente trazida para bordo pela gente 
de um barco do rio que desprendeu a poder de braços. Vimo-nos livres do pior passo 
às 1 ¾, formando a poeira de água, produzida pelo embate da água nas águas das rodas do 
vapor um pequeno íris na de bombordo.

Chegamos ao Armazém ou Entremontes às 3 ½; jantamos aí na casa de um Anacleto 
Brandão [Jantou o imperador na casa de Anacleto de Jesus Maria Brandão, que recebeu, por esse motivo, 
finda a viagem, o oficialato da Rosa (Cf. Memórias cit.)], cuja família é quase tudo nesta povoação, 
sendo	um	dos	filhos	o	capelão,	outro	o	médico,	e	outro	oficial	da	Guarda	Nacional	(ten-
do agora o médico pedido 50$000 por dia ao presidente para cuidar dos doentes de 
Piranhas de Baixo) e às 4 fomos ver a capela construída por um homem como cumpri-
mento de voto pelo seu restabelecimento de cólera-morbo.

A povoação, segundo me disse o Anacleto será de 300 habitantes; ele aí tem uma loja, 
mas o comércio é menor que nas Piranhas, onde me informaram que andava, no ano, 
de 300 a 400 contos [sic], sendo um fulano Fasto [?] o factótum de Piranhas, contra o 
qual tive queixa de uma mulher por haver ele tomado para si uma besta do pai dela. 
Parece que depois de 9 meses, sem culpa formada, por ordem de um subdelegado, 
cuida menos de política, que é ativa entre liberais e conservadores, em Piranhas. O Fausto 
creio ser o chefe dos conservadores e o Campos [?] dos liberais.

Às 5 horas largou o Pirajá de defronte do Armazém e chegamos ao Pão de Açúcar onde 
chegamos depois das 7. Logo que avistaram o vapor soltaram, do alto do morro desse 
nome, foguetes ao ar, que produziram belo efeito, assim como os que subiam de diver-

sos pontos estando todas as casas da vila iluminadas.

A	galeota	encalhou	antes	de	chegar	ao	desembarque,	mas	por	fim	saltei	em	terra	–	na	
areia, e oferecendo-me um cavalo segui nele, com as pernas encolhidas, por causa dos 
estribos muito curtos, até a casa da Câmara, por entre imensa gente e ao som do hino, 
tocado e cantado, da Independência composto na Bahia.

Vieram	as	meninas	e	meninos	das	duas	aulas	de	primeiras	letras	com	flores	e	poesias,	
e o juiz municipal poetiza novamente. Não é bem uma nova poesia que ajunto, com as 
quadras dos meninos. Um menino, que me apareceu na sala, deu-me um sagui muito 
engraçado.

Esquecia-me dizer que na viagem tivemos bastante vento, que tornou o rio quase um 
mar buliçoso, mostrando o Pirajá desejoso de dançar, e que o ajudante de ordens do 
presidente, explicando-lhe as qualidades do cavalo, disse-lhe que o animal tinha es-
quipado mas não tinha obras baixas.	Chamaram	quartau	ao	cavalo,	entre	o	fino	e	o	de	
carga.

23 de outubro

Acordei às 5, e tenho estado a escrever. Vou agora dar um passeio até acima do Pão 
de Açúcar, ouvir missa e visitar as aulas, deixando esta povoação depois do almoço às 10 
horas. 

Continuo a escrever do Pirajá onde me embarquei às 9 ½. A visita do alto do Pão de 
Açúcar é bonita.

Antes da missa fui às aulas e durante aquela a música tocou muito mal a ária de La 
tremenda ultrice spada.

Não	me	parecem	mal	os	professores,	ainda	que	a	mestra	me	afigure	vaidosa	nos	seus	
modos, ainda que noto falte de uniformidade nos livros que usam, copiando-se na aula 
de meninas, traslado em inglês; e estando estas divididas em Grécia e Tróia [sic]. Há 
uma menina bem esperta, que é a que tem dado vivas, e leu como outros, e fez so-
frivelmente a conta de multiplicar, que é a em que se acham as adiantadas, apesar de 
anos de aula. Também respondem satisfatoriamente bem, como outras, as perguntas 
de catecismo. Há 39 matriculadas e de frequência	25	a	26.	Na	de	meninos	um	mais	esper-
to	dividiu	sofrivelmente,	e	os	que	leram,	o	fizeram	do	mesmo	modo.	O	professor	tem	
apenas 1 mês de serviço e pediu há pouco que lhe mandassem exemplares do catecis-
mo. Os meninos e meninas que tenho examinado têm sido designados por mim.

Disseram-me em Pão de Açúcar, que o gado vai encarecendo mesmo mais para cima do 
rio, e que um sendeiro chega ao preço de 100$00.

Largamos de Pão de Açúcar às 10. 10 e 40’ fomos para São Pedro Dias e às 11 e 10’ 
o vapor tornou a seguir. Haverá na aldeia 100 índios, e muitos portugueses. Aqueles 
queixam-se destes que lhes aproveitam as terras dizendo o diretor interino, Fr. Doro-
teu, capuchinho, que os índios são indolentes, e quando não plantam, dá terras aos 
pobres às vezes sem exigir renda alguma.

Algumas mulheres pediram-me para não sair de lá o vigário encomendado, Fr. Doroteu, 
e os mesmos índios dizem que ele é mau diretor, porém bom vigário, por ser muito 
religioso.
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As pedras, de que fala o Vieira de Carvalho, e estão numa casa particular, conforme 
disse Dr. Doroteu, mas não as vi porque o sol está ardentíssimo. Encontrei três beatas, 
tendo já visto uma em Paulo Afonso, a qual me disseram ter-se tornado beata por con-
selho de Fr. Doroteu, e ser de família conhecida [vestem-se] de preto com cordão branco 
na cintura e fazem promessa de castidade.

A igreja, pequena, está bem conservada mas voam os morcegos. Defronte da povoação 
há grande coroa de areia e tive de passar da galeota para uma canoa, e desta, em cujo 
banco me pus a princípio a cavalo por segurança, para a prancha.

Disseram-me há pouco que o capitão Antônio Joaquim [?], acusado de mais de um 
assassinato, acompanhou-nos como guia no passeio de Pão de Açúcar, e o promotor 
guardava-se para instaurar-lhe processo depois da minha visita.

Observou-se por duas vezes uma espécie de tromba de areia formada pelo vento na 
margem esquerda do rio.

11 ½ – Defronte do Limoeiro, tendo andado do Pão de Açúcar 3 léguas em rio. Toda a 
digressão gasta 10 minutos. Tem 50 casas, uma capela menos má, e um oratório; é 
juizado de paz e não há aí nenhuma autoridade	policial,	mas	um	fiscal;	pertence	à	fre-
guesia de Pão de Açúcar.

12 e 20’ – Defronte da Lagoa Funda. Volto ao vapor a 1 e 25’. Fui à capela que é peque-
na e com morcegos, e depois à aula de meninos que estavam no desembarque com os 
lenços arranjados como bandeiras com dísticos, trazendo também o seu, o professor, 
que deu vivas desesperadamente assim como outro. O professor serve há mais de 2 anos 
e os mais adiantados apenas sabem ler e dividir sofrivelmente. Ainda não deu catecismo e 
o	menino	que	o	professor	chamou	disse	mal	o	Credo.	25	matriculados	e	16	frequentes.	
Notei uniformidade entre os livros desta escola e os da de meninas do Pão de Açúcar.

Antes de embarcar-me de volta vi o lugar onde estão abertos os alicerces para a nova 
capela, maior que a outra, cuja subida é incômoda. Tem só juiz de paz, e de 400 a 500 
habitantes; pertence a freguesia de Traipu.

O Antônio Joaquim acompanhou-nos mostrando entusiasmo.

2 ¼ – Gastamos 20’ na visita à povoação da Barra do Panema [Ipanema] (quer dizer 
ruim, segundo o Melo), rio de água salobra. É uma rua à margem esquerda arenosa do 
rio, com poucas casas de pobres. Vi um bonito juazeiro. Umas mulheres disseram ao 
Feijó que diziam pelas margens do rio, que o vapor carregaria todos os homens no caso 
de assentarem praça. Ouvi que os índios queixam-se de Fr. Doroteu por ele lhe impedir 
os batuques, bebedeiras e preguiça de trabalhar, e foi ele quem reparou a igreja agen-
ciando esmolas.

No caminho para a Lagoa Comprida, recebi notícias do Rio e da Bahia, trazidas desde 
último lugar pelo comandante do Itajaí [Inácio Joaquim da Fonseca trazendo não só correspon-
dência	particular	para	o	imperador,	como	também	oficial	para	o	ministro	do	Império]. Às 6 ¼ fui ver a 
povoação de Lagoa Comprida estando de volta no Pirajá as 7. Não vi a alameda de que 
fala o Vieira de Carvalho, mas algumas árvores dispersas ao longo da praia, havendo 
entre elas um belo oitizeiro que se encheu este ano de frutos que se comem.

O professor dá aulas de primeiras letras de meninos (a única que existe há muito pouco 
tempo criada) disse-me que a povoação tem mais de 300 almas, e que os alunos matri-
culados	são	36,	e	16	frequentes.	Receberam	com	entusiasmo	muito	cordial	e	gritando	

um – Viva o imperador que não hei de mais vê-lo! Outro replicou – por que não, já sabe 
o caminho!

Dormi a bordo do Pirajá e antes de recolher-me ouvi jornais da Bahia, conversei e ob-
servei as estrelas que estavam tão brilhantes que Sirius e Canopus formavam duas fai-
xas  de luz bem distintas e largas sobre a superfície do rio; Rigel, Betelgeuze, Aldebarã, 
Achernar, e as da constelação de Cassiopeia, faziam um belo cortejo, e saudoso me 
lembrei	das	noites	de	Petrópolis;	assim	todos	se	recordassem!	Observei	o	cipó	canauã	
ou	fosfórico;	fazendo	as	fibras	friccionar	umas	de	encontro	às	outras	há	fosforescência	
passageira, parece que só enquanto dura a fricção.

24 de outubro

Acordei as 4 ½. Largamos as 5 e 34’. Defronte de S. Brás paramos para receber uma 
carta fechada de uma canoa, era uma descrição de certas maravilhas naturais observa-
das na serra do Catimbau em Pernambuco por um José Joaquim Pitombo [?], que pede 
concessão de carta de chirurgião (sic) num requerimento que veio com a descrição.

As 7 menos 10 passávamos por defronte de Propriá, estando sobre um morro pouco 
adiante, uma companhia de guardas nacionais que deu vivas arriando-se por 3 vezes a 
bandeira aí hasteada. Em todas as povoações por onde passo há mais ou menos entu-
siasmo, e vejo reunidos os guardas nacionais, que raras vezes têm armas, e às vezes 
nem a uniformidade da jaqueta e calças brancas e boné.

Às margens das proximidades superiores de Propriá para baixo apresentam-se mais ou 
menos verdes. Tornei a observar as camadas de areia e argila nas margens do rio e 
ilhas; mas não me parece que possam indicar com segurança a idade da formação; 
pois que há mudanças dos depósitos do rio de uns para outros pontos. As impressões 
dos	diversos	níveis	do	rio,	que	também	se	observam	nas	formações	de	pedra,	fingem	
às vezes camadas.

8	½	–	Avista-se	Penedo.	Desembarque	às	9	e	26.	As	meninas	da	aula	receberam-me	
com	flores,	e	os	versos	que	junto.	Houve	imensas	girândolas	e	muitos	vivas.	A	Câma-
ra	Municipal	queria	que	eu	ainda	ficasse	um	dia	tencionando	dar-me	um	baile	hoje	ou	
amanhã, porém eu respondi logo que partia a 1 da tarde porque tinha época designada 
para chegar à Bahia.

Visitei todas as povoações de alguma importância do rio de S. Francisco, ou antes, qua-
se todas as povoações que margeiam o rio, e assim evitei quaisquer consequências de 
rivalidade que já se iam criando entre elas.

Embarcamos pouco antes de uma, mas por causa de diversos arranjos só largamos às 
2 ¾. Passamos por Piaçabuçu às 5; chegamos ao Pontal às 5 [sic] e fundeamos as 5 ¾, 
para sair com a maré de amanhã de manhã, porque à vista do vento muito forte que 
soprava de L. S. E. e depois de N. E. havendo já 2 horas de vazante, o almirante julgou 
mais	prudente	não	sair	hoje.	Enquanto	não	anoitecia	fiz	um	esboço	da	vista	do	Pontal	
da Barra, e agora, 8 e 40, vou ler um pouco até vir o sono.

A	filha	do	Cotinguiba	já	ficou	na	cadeia	do	Penedo	tendo	a	diligência	sido	feita	com	toda	
a habilidade e diligência pelo chefe de polícia de Sergipe, Ângelo Ramos, e mais autorida-
des da província. A ré estava no Brejo Grande, na fazenda do Bom Gosto, pertencente 
ao irmão, comandante superior da Guarda Nacional do município, tendo se prendido 
outro criminoso na mesma ocasião em terras do mesmo proprietário.	O	ministro	oficiou	ao	
presidente das Alagoas para que dê as providências necessárias para que ela não fuja 
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da cadeia, em cuja sala livre se acha.

Dia 25 de outubro 

Acordei às 5. [Há três linhas em branco, cujos dizeres foram apagados]. Às 5 ½ chegamos à 
barra, e às 5 ¾ passamos o cordão, havendo no lugar de menos fundo, 2 ½ braças e já 
com	1	½	hora	de	vazante.	Jogou	bastante	o	vapor,	e	borrifou	bastante	alguns	oficiais.	
Conservei-me deitado depois, por cautela, levantando-me às 8 ½ para ver o Belmonte 
que se aproximava, entregando-me o comandante a carta da imperatriz e os jornais da 
Bahia em mão própria. Depois li e dormi. Avistei o farol da barra do Cotinguiba, para o 
que saí para a tolda. Às 2 e 20’ estávamos na altura do rio Real, e às 3 ½ saí para ver 
como atravessamos o limite entre a faixa de água barrenta produzida pelo rio Real e a 
azul do mar, descobrindo-se folhas de mangue a boiar.

Depois do jantar passei grande parte da tarde assentado na tolda, e li um pouco. Co-
mecei a dormir às 9, quase que vestido de todo, como costumo fazê-lo na baiuca, para 
não me mover muito. 

                               ______________

Descrição da Cachoeira 
de Paulo Afonso

Gazeta	Oficial	do Pará
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Agora que, segundo consta, S. M. o Imperador terá partido para a sua visita à cachoeira 
de Paulo Afonso, os nossos leitores estimarão que lhe demos uma descrição dessa ca-
choeira tão falada no Brasil e nos países estrangeiros, mas tão mal descrita por todos.

A descrição que vamos dar é a única verdadeira, pois que é a que fez o distinto enge-
nheiro	civil	da	província	de	Minas	Gerais,	o	Sr.	Fernando	Halfeld,	que	com	o	seu	filho,	o	
Sr. Francisco Halfeld partiu por ordem do Governo em 1853, a explorar toda a extensão 
do rio desde a cachoeira de Pirapora, naquela Província até a foz do rio, no oceano, 
percorrendo légua por légua as suas margens e seu curso na distância de 382 léguas.

O Sr. Halfeld não é poeta; sua descrição é seca e suas palavras ressentem-se dessa 
linguagem positiva e rigorosa a que os homens da ciência se habituam; em compen-
sação, porém, da falta de poesia ou de exageração que agrada tanto aos homens de 
pouca	reflexão	e	sobretudo	aos	ignorantes,	há	na	descrição	do	distinto	engenheiro	tudo	
quanto é verdadeiro, exato e preciso a respeito do conhecimento desse assunto.

Guardamos todas as palavras do engenheiro fazendo somente uma pequena alteração 
quanto à paragrafação, e cortando tudo quanto diz respeito a parte puramente geoló-
gica.

Curso do Rio – Com correnteza de maior ou menor velocidade e sempre encachoeirado, 
desce o rio até a cachoeira de Paulo Afonso.

O braço que separa-se no começo da ilha da Tapera e segue entre esta e a margem 
direita, se acha igualmente encachoeirado e sobrecarregado de cachopos de granito.

Deste braço se separam outros menores em número de três.

O 1º entre a margem direita e a ilha da Forquilha.

O 2º entre a ilha e a do Felix.

O 3º entre a ilha do Felix, da Praia e a de S. Gonçalo.

Todos esses braços precipitam-se quase em ângulo reto para dentro do braço principal 
do rio que atravessa a linha do curso deles e vem descer da 1ª e maior catadupa da 
cachoeira formando cada um deles outra cachoeira semelhante a catadupa no braço 
principal.

Descrição	–	No	princípio	da	326ª	légua	do	curso	do	rio	começa	a	grande	cachoeira	de	
Paulo Afonso.

A	1ª	catadupa	despenha-se	de	uma	altura	de	44	palmos	e	6	polegadas	sobre	uma	bacia	
guarnecida de rochas de granito, talhadas quase a prumo e às vezes mesmo propensas 
para dentro do rio.

Desta bacia, depois de fazer uma curta volta em ângulo reto à esquerda, precipita-se 
o	rio	por	entre	alcantilados	penhascos	ao	fundo	de	um	abismo	da	altura	de	6	palmos	e	
uma polegada.

Em consequência deste salto, transforma-se o rio em espumas de leite e, semelhante 
ao efeito da explosão de uma mina, estufa à grande altura e lança aos ares imensos 
borbotões d’água que se desfazem em neblina. Esta eleva-se ainda a maior altura e, 
carregada pelo impulso do vento, rega constantemente, à considerável distância, a 
margem oposta ao lado donde sopra o vento, ou cai para dentro do abismo da catadu-
pa, como um chuveiro de milhares de pérolas brilhantes.

É de manhã que é interessante observar-se esta maravilha; então os raios solares pe-
netrando os vapores elevados sobre as águas da cachoeira e batendo sobre o chuveiro 
de	pérolas	produzem	pelo	seu	reflexo	um	magnífico	arco-íris.

O fragor das águas e o estrondoso ruído que causa a catadupa é tal que, falando uma 
pessoa a outra ao pé de si, nada se pode ouvir; e a pressão do ar, produzida pelo tom-
bo da imensa massa das aguas faz um efeito maior do que centenares de ventaneiras 
reunidas de uma fábrica de ferro.

Transformado por esta catadupa em um rio de leite precipitam-se as águas em grandes 
rolos e ondas por entre alcantilados rochedos de granito e vão bater de chofre e em ân-
gulo	reto	contra	uma	muralha	de	granito	de	363	palmos	até	a	superfície	d’água,	tendo	
esta ainda 120 palmos de profundidade.

O ímpeto com que as águas do rio se precipitam contra aquele paredão (que é a sua 
margem esquerda) as faz constantemente subir e descer até o ponto de contato com 
o rochedo.

Vaivém – Para a direita, em ângulo reto, descem elas pelo leito do rio abaixo, porém 
para a esquerda, como não tem saída, avançam e recuam num vai vem semelhante às 
ondas do mar nas praias.

A parte superior da cachoeira denominada Vaivém de Cima, tem 792 palmos e 1 pole-
gada de altura sobre o nível do mar; próximo ao lugar chamado a Furna dos Morcegos 
tem	426	palmos	e	6	polegadas.	

- O engenheiro descrevendo assim concisamente a cachoeira, passa a descrição do 
resto do rio, e dela vemos o seguinte:

Da cachoeira de Paulo Afonso, até o Porto das Piranhas, segue o rio sempre encachoei-
rado numa extensão de 13 léguas.

Nessa extensão precipita-se ele ainda por numerosas e perigosíssimas cachoeiras, sen-
do 34 as mais notáveis, e destas a principal é a da Garganta, onde o rio por tal modo 
se	estreita	e	se	contrai,	que	apenas	tem	aqui	a	largura	de	85	palmos!

As águas comprimidas entre paredões de granito de 350 palmos de altura até a superfí-
cie do rio, arrojam-se por esta garganta correndo, segundo a expressão do engenheiro, 
como	uma	bica	de	ferir	de	um	moinho!

Os paredões de granito por onde se escoam as águas espumantes do rio, tem em toda 
a extensão das referidas 13 léguas uma altura que varia de 350 a 800 palmos, e são 
vulgarmente chamados Talhados.

Sendo absolutamente impraticável a navegação desde Paulo Afonso até o Porto das 
Piranhas, a viagem se faz indispensavelmente por terra, desde para aquele ponto, e o 
leitor	poderá	julgar	da	dificuldade	dessa	viagem	para	o	Imperador	sabendo	que	terá	
Sua Majestade de percorrer 13 léguas de uma estrada agreste, por penedias, e por lu-
gares áridos onde sequer encontra-se uma gota d’água, apesar de que esta murmura e 
troveja em estrepitosas cachoeiras ao pé do viajante, sem que a altura prodigiosa dos 
barrancos permita tomar do rio um pouco que seja dela.

Do Porto das Piranhas até a foz do rio no mar, há ainda a distância de 42 léguas, mas 
toda navegável. A navegação, porém, não é menos perigosa na entrada da Barra do 
que no decurso dessas 42 léguas.

Os bancos e baixos da Barra e os bancos e pedras que se acham espalhados em toda 
essa extensão do rio, sempre muito cuidado, mesmo aos práticos naquela navegação.

Descrevendo a cachoeira de Paulo Afonso, o Sr. Halfeld cita alguns fatos curiosos que 
observou naquelas paragens, entre eles mencionaremos os seguintes:

Furna dos morcegos – Do vaivém das ondas do rio, na cachoeira, tem resultado, de mi-
lhares de anos para cá, o desmoronamento da rocha, e não só formando uma pequena 
enseada, mas também uma lapa ou furna para dentro do rochedo com 444 palmos de 
altura e 40 de largura e dividindo-se o interior em 2 grandes salões – habitação de mi-
lhares	de	morcegos,	flagelo	das	criações	e	por	isso	denominada	–	Furna	dos	morcegos.

Os fazendeiros vizinhos ajuntam-se em número de 20 a 30 pessoas para extingui-los. 
Levam então em certos intervalos de tempo, lenha e ramos para dentro da lapa e fazem 
uma fogueira de muita fumaça, morrendo por este modo imenso número de morcegos, 
todos os anos.

Insignificante	 resultado,	porém,	produz	essa	matança,	porque	o	 imenso	número	de	
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rochedos dispersos no leito do rio, e sobre as suas margens são outros tantos escon-
derijos destes animais.

Fato curioso – Na ressaca do vaivém de baixo ajuntam-se muitos tocos de madeira, 
tábuas,	ramos	e	que	em	constante	movimento	e	fricção	entre	si,	ficam	afinal	quase	
redondos e brunidos, e dão no contato de uns com outros certo som semelhante ao do 
gelo que desce pelos rios do Norte no momento de desfazer-se.

Fábulas – Os moradores não atendendo ao motivo natural, tomam umas vezes esse 
som por música celeste, outras vezes como toque de caixa de guerra, e muitas fábulas 
andam neste sentido entre aqueles povos, que dizem que em certas épocas costuma 
aparecer uma Santa no interior da Furna dos morcegos.

Histórias de Frades – Contam também aqueles crédulos habitantes que um frade (con-
ta-se esta fábula por diversos modos em toda a extensão do rio, dando-se a este Frade 
o nome de Paulo Afonso) na ocasião de atravessar o rio na parte superior a cachoeira, 
dormia na canoa em que ia. O piloto que era então um índio, não podendo conter a 
canoa quando foi atraída pela correnteza a cachoeira, desce por esta abaixo. O piloto 
nunca mais foi visto, mas o Frade sem acordar e sem incômodo algum, chegou feliz-
mente	ao	fim	da	cachoeira	à	praia,	onde	o	acharam	ainda	dormindo.

Acordado	pelo	povo,	de	nada	se	lembrou,	pois	que	nem	tinha	dado	pelo	perigo!	O	que	
tudo são histórias e efeitos da superstição que reina entre aquele povo.

Certíssimo é que se caísse qualquer canoa pela 2ª catadupa da cachoeira de Paulo 
Afonso, ela seria infalivelmente despedaçada e bem assim pereceria qualquer ente vivo.

Esta história parece ter sido uma invenção fradesca com que se pretendeu, em falta de 
virtudes da ordem, (...) a boa fé e simplicidade do povo rude daqueles e outros lugares, 
com grave prejuízo da verdade e com repugnância invencível da natureza.

Se não é isso, pelo menos se deve admitir que essa história é uma sátira delicada feita 
à vida monástica, em que se pinta o Frade dormindo sob a proteção do povo à causa 
de quem passa vida folgada.

Pará, 30 de novembro de 1859.

D. S. 

Gazeta	Oficial do Pará
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26,	27,	34,	66,	87,	88,	89

Sambabira (Sambambira) [margem sergipana de Santana do S. Francisco] – 15, 39, 
63

Sangombira (morro) [margem sergipana] – 80

Santo da Porteira (povoado Santo Antônio da Porteira) [margem sergipana] – 10

São Brás (cidade alagoana) – 17, 81

São Pedro Dias (povoado de Porto da Folha/SE) – 84, 91

Saúde	(povoado	de	Neópolis/SE]	–	15,	39,	63

Serrão	(trecho	do	rio/povoado	de	Ilha	das	Flores/SE)	–	42,	43,	44,	46

Sinimbu (morro) [margem alagoana] – 23

Tabanga (serra) [região de Gararu/SE, local do «Buraco de Maria Pereira»] – 18

Talhado (localidade) [margem alagoana, entre Piranhas e a cachoeira de Paulo Afonso] 
–	26,	27,	34,	50,	66,	86,	87,	88,	89,	90

Tapete (serro) [margem sergipana] – 23 

Terra Nova (local e nome da fazenda do major Leandro [margem sergipana] – 15

Tiberi (povoado de São Brás/AL) – 17, 81

Traipu [cidade alagoana] –	17,	18,	23,	25,	40,	50,	56,	65,	82,	83,	85,	89,	92

Traíras (morro) [margem alagoana] – 21, 84
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Travessada (morro) [margem sergipana] – 21

Três Irmãos	(morro)	[margem	sergipana]	–	18,	65

Vaza-Barris	(histórico	rio	que	nasce	na	Bahia	e	deságua	em	Sergipe)	–	6,	75

Vermelho (morro) [margem alagoana] – 15, 39, 80

Vila de Caribé (localidade em Salvador/BA) – 75

Vila Nova (Neópolis/SE)	–	10,	11,	16,	44,	46,	59,	60,	76,	78,	80,	81,	83

Xingó (rio que demarca a divisa de Bahia e Sergipe) – 34 

Fontes/Referências

Correio da Tarde (RJ)	–	edições	252,	259,	260,	264	e	265	(1859).

Pedro II (CE)	–	edições	01969	e	01970	(1859).

Diário de Pernambuco (PE) – edição 297 (1859).

Jornal do Comércio (RJ) – edição 303 (1859).

Gazeta	Oficial	do Pará – edição 00249 (1859).

Diário da Viagem ao Norte do Brasil,	de	D.	Pedro	II.	(pub.	1960).

Atlas e Relatório Concernente à Exploração do Rio São Francisco - Desde 
à Cachoeira da Pirapora até ao Ocenao Atlântico, de Henrique Guilherme 
Fernando	Halfed	(pub.	1860).

Dom Pedro II no Baixo São Francisco - Considerações em torno de uma 
viagem, de Luiz Fernando Ribeiro Soutelo. 

Internet (Wikipédia, Google Earth, etc.) 
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Imperador D. Pedro II

Presidente da província de Alagoas, Manuel Pinto de Souza Dantas

Iconografia
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Cândido José de Araújo Viana (marquês de Sapucaí)

Foto tirada em Pão de Açúcar/AL, quando da visita de D. Pedro II à 
cachoeira de Paulo Afonso, em outubro de 1859. Vê-se a imagem de D. Pe-
dro II, comitiva e personalidades locais (foto extraída de https://medium.
com/meu-legado/do-arraial-do-porto-do-armaz%C3%A9m-ao-povoado-

-de-entremontes-79cd2d7b6255)

Manoel José Gomes Calaça

Deputado Dr. Manuel Joaquim de Mendonça Castelo Branco, depois Ba-
rão de Anadia, em 1870
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Lourenço Cavalcanti de Albuquerque Maranhão,  Barão de Atalaia

Joao de Almeida Pereira,  ministro do Império

Comandante do navio Paraibuna Manuel Antônio Vital de Oliviera

Francisco José da Rocha,  redator-chede do jornal da Bahia
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Euzebio José Antunes, secretário do chefe da Divisão

Chefe da Estação Naval Francisco Manuel Barroso da Silva, depois Almi-
rante (Barroso) e Barão do Amazonas

Antônio Manoel de Melo, conselheiro

Manuel Duarte Ferreira Ferro (barão de Jequiá), Comandante superior
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Manoel da Cunha Galvão, presidente da província de Sergipe

Joaquim Marques Lisboa (Almirante Tamandaré)
Vapor semehante ao Apa, o iate imperial que conduziu o Imperador D.   

Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina na viagem às províncias do Norte

Navio de guerra Amazonas, que esoltou o iate imperial Apa
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Canhoneira Iguatemi

Vapor Valéria de Sinimbu (foto extraída do Blog do Etevaldo)

Foz do rio São Francisco, entre Piaçabuçu/AL (margem esquerda) e Brejo 
Grande/SE

Piaçabuçu/AL (Portal Ambiente Legal)
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Morro do Aracaré, em Neópolis/SE

Brejo Grande

Neópolis (Vila Nova)/SE

Povoado Betume, Neópolis (Vila Nova)/SE
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Penedo/AL 

Propriá/SE (foto ACS)

Penedo/AL  (foto de Caioviniciuscosta)

Propriá/SE (foto ACS)
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Traipu/AL (Wikipédia)

Porto Real do Colégio/AL (foto ACS) São Brás/AL (Ficheiro/Wikipédia)

Piranha - desenho de Pedro II 
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Povoado Ilha do Ouro, município de Porto da Folha/SE (foto ACS)

Povoado Serrão, Ilha das Flores/SE

Gararu (Curral de Pedras)/SE (foto ACS)

Pov. Barra do Ipanema, Belo Monte/AL
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Belo Monte (Lagoa Funda)/AL

Pão de Açúcar/AL (site Visite Alagoas)

Pov. Ilha de S. Pedro, Porto da Folha/SE (fotos de Edson Araújo)

Casa onde se hospedou o Imperador Pedro II, em Pão de Açúcar/AL (ca-
saraodpedrosegundo.blogspot)
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Entremontes, município de Piranhas/AL

Cachoeira de Paulo Afoso (Óleo do pintor alemão Germano Wahnschaffe 
- quadro feito a partir da foto de 1860 tirada pelo fotógrafo Auguste Stahl

Piranhas/AL (foto de ACS)

Cachoeira de Paulo Afonso - desenho de D. Pedro II (1859)
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Cachoeira de Paulo Afonso (Wikipédia)

Cachoeira de Paulo Afonso

Cachoeira de Paulo Afonso - foto de Marc Ferraz (1875)

Cachoeira de Paulo Afonso (acervo iconográfico da USP)
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Memória de Sua Majestade na Cachoeira de Paulo Afonso (Biblioteca 
Digital Luso-Brasileira  - foto de Augusto Riedel)

Lagoa Funda (Belo Monte)/AL (foto de 1860)

Serra da Tabanga (foto de AntonioSpS)

Tipo de cabana que serviu de abrigo na cachoeira  de Paulo Afonso (Foto 
IHGAL)
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Vila de Entremontes, Piranhas/AL (Adalberto Gomes Notícias)

Morro dos Prazeres, no povoado Ipanema, mun. de Belo Monte/AL (foto 
ACS)

Pov. Curralinho, Poço Redondo/SE

Porto Real do Colégio/AL (Foto ACS)
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Traipu/AL (foto de Eduardo Tavares)

Pov Cajueiro, Poço Redondo/SE (YouTube)

Gararu (Curral de Pedras)/SE (foto de ACS)

“Buraco de Maria Pereira”, na serra da Tabanga, pertencente atualmente ao 
município de Gararu/SE 
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Museu Imperial, em Penedo, local onde se hospedou D. Pedro II, em 1859 
TripAvisor)

Curral de pedras, em Gararu/SE (foto Sergipe em fotos/Google)

Povoado Ilha do Ferro, Pão de Açúcar/AL (wwwalagoas24horas)

Povoado Saúde, de Santana do São Francisco (antigo Carrapicho) (foto do 
Instituto Marelo Déda)
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Povoado Tibiris, de São Brás/AL

Santana do São Francisco (Carrapicho)/SE

Placa comemorativa pelo centenário da visita do Imperador D. Pedro II a 
Penedo (v. erro na data) 

Barcos, em Vila Nova (Neópolis), e a cidade de Penedo - desenho de D. 
Pedro II 



142

ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO


