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ftão sendo filho da provincia de Minas era eu o 
menos autorisado para me encarregar do presente 

trabalho ; convidado entretanto pela camara municipal não 
pude recusar-me ao serviço que se me exigia cavalheira 
e honrosamente. 

Adstricto ao programnia enviado pelo director da 
bihliotheca nacional, entendi, não obstante, ser de 
utilidade para o municipio, dar maior desenvolvimento 
aos artigos indicados, approveitando-se a occasião de tor-
nar conhecido esse grande, rico e florescente municipio 
da provincia, considerando a indicação do programrna 
uma limitação para menos e nunca para mais. Esse co-
nhecimento do municipio torna-se tanto mais neces-
sano quando está em projecto a estrada de ferro da 
Oliveira e ha necessidade, para os capitaes que tenhão 
de sei empregados de saber quaes os elementos com 
que poderá contar a empreza. 

Com a limitação muito ficou por escrever, não sendo 
possivel emmittir apreciações em relação a diversos as-
sumptos ;principalmente nos artigos—agricultura, industria 
fabril e historia, - em que muita cousa foi ommittida, 
muitos nomes caliados na chronica por não caber isto 
nos limites que me forão traçados ; vae n'isto um pe-
dido de desculpa a esses e especialmente ao meu par-
Licular amigo, o Dr. Antonio Justiniano das Chagas, o 
medico distincto e desinteressado dos pobres e ricos; 
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fique porém certo de que o seu nome não será esque-
cido não só do municipio da Oliveira que se honra de 
tel-o como presidente da sua camara corno dos muni-
cipios visinhos, por onde passa, fazendo o bem. 

Talvez que a deficiencia e lacunas do presente tra-
balho, que eu mesmo qualifiquei de « Notas, breves apon-
tamentos », reconhecendo quão incompleto é, sejão de 
futuro suppridas com um estudo que fiz com o titulo 
« A lavoura em Minas », cartas aos agricultores da pro-
vincia das Alagôas ; esse estudo, escripto para ser pu-
blicado em um dos jornaes dessa provincia, não o foi 
por haver cessado a publicação o jornal a que o remetti, 
e receio muito tenha se extraviado, sendo-me preciso 
escrevei-o de novo por uma ruim cópia que me ficou. 
Então procurarei supprir, embora mal, o muito que ficou 
P0' fazer. 

Resta-me agradecer á Ilima. camara municipal a 
honra com que me distinguio e pedir-lhe desculpa de 
haver demorado a satisfação do compromisso que acei-
tei, demora que, elia sabe, foi motivada por minhas 
muitiplas occupações. 

Oliveira, 12 de Fevereiro de 1882. 

Francisco Oiticica. 



Notas sobre o municipio 
DA 

01  IINÍVEI--i  SA 
Aspecto geral 

O municipio da Oliveira, como quasi toda a região 
do oeste da provincia de Minas até as margens do S. 
Francisco, é montanhoso ; cortado de norte a sul por 
urna das mais altas montanhas que formão a cordilheira 
da « Mantiqueira », tem parte do seu territorio com 
as vertentes para o rio de S. Francisco e outras partes 
com as vertentes para o rio Grande, a despejar no 
Paraná. Em todo o territorio comprehendido nos seus 
limites não se encontra planicie alguma das que se cha-
mão em Minas « chapadões », não podendo as es-
tradas de viação para seu comrnercio evitar as subidas 
ingrernes a que a população dá o nome de « morros') 
e que se contão por sem numero. Terreno em 
sua maior parte de campo, encontrão-se, além dos cer-
radões, especies de mattas implantadas nos campos, 
nas abas de algum morro, para sul e oeste, as mattas 
que fizerão dar o nome ao districto « Carmo da Matta », 
na freguezia de S. Francisco de Paula, mattas que 
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se estendem pelo districto do Claudio até as margens do 
rio Pará; são tambem encontradas rnattas na freguezia 
do Japão e parte da do Passatempo. 

Os campos offerecem amplas vistas d'olhos para o 
espectador coliocado no ponto culminante de algum 
morro ; são os melhores pela qualidade, para a crea-
ção do gado vaccum, cavaliar e ovelhum. Possue o 
municipio a bacia do Jacaré, formada pelo rio d'este 
nome que o atravessa de norte a sul, em toda a es-
tensão. 

Parte não pequena, do terreno está inutilisada pelos 
chamados « desbarrancados », grandes excavações e pro-
fundissimas, formadas pelas enxurradas que deslocão 
a terra dos morros e levão-na para a terra, os re-
gatos, ordinariamente em lugares de valios, outras tantas 
excavações feitas pelos fazendeiros para cercar os limites 
destas fazendas e pastos onde não querem que penetrem 
outros animaes. 

D'estes desbarrancados ha alguns que têm impe- 

•dido a viação, tornando-se preciso mudar a estrada. 

Serras 
O municipio é atravessado pela serrado Diamante, 

que faz parte da da Mantiqueira; cortando-o, toma di-
versas direcções, separando as aguas : para o rio S. Fran-
cisco a oeste e ao norte e para o rio Grande a leste 
e ao sul. A serra fôrma picos culminantes, notaveis 
pelo alcance da vista a comprehender panoramas es-
plendidos, avistando-se d'ahi circumferencias de muitas 
leguas de distancia. São mais notaveis o morro do Diamante 
a meia legua de distancia da cidade da Oliveira, a 1061 me-
hos acima do niel do mar, offerece uma exceliente vista 
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1'olhos que se estende 1)01' 8 leguas em redor, chegando 
a divisar-se o arraial do Desterro, a 8 leguas e o 
arraial de S. João Baptista a 5; é o ponto mais ele-
vado do municipio ; o morro das Pedras, quasi dentro 
dos limites da cidade, d'onde se avista a serra Negra 

a 14 leguas; o morro do Somno que al-
cança com a vista de treze leguas, a serra de S. José 
cl'El-Rey; a serra do Claudio, na freguezia deste nome, 
do Jacarandá, em Santo Antonio do Amparo; o morro 
de Ferro, no Passatempo ; a serra da Lage, no Japão e 
outras. 

Rios e Lagôas 
O municipio da Oliveira não tem rios navegaveis, 

como quasi que não tem rios. Os unicos a que se 
.pôde dar este nome são: os do Jacaré e Pará. 

O primeiro nasce na freguezia de S. Thiago, no 
morro do Tatú, municipio do Bom-successo, percorre o 
municipio por espaço de deseseis leguas e vai desaguar 
no Rio Grande, cinco leguas abaixo do arraial de 
Sant'Anna cio Jacaré, na freguezia de Canna-verde, mu-
nicipio de Lavras. O rio passa a unia legua da séde da 
freguezia de S. João Baptista, parte da qual pertence 
ao municipio da Oliveira e parte á do Bom-successo; 
passa a uma legua da cidade da Oliveira, na fazenda 
do Bom-jardim; corta o municipio a duas e meia leguas 
.da sua séde onde está coilocada uma boa e solida ponte 
com dois e meio metros de largura e mais de 20 de 
comprimento ; corre a tiro de espingarda do arraial de 
Sant'Anna do Jacaré, d'onde, para a foz, é navegavel 
para canõas. Se bem que a sua profundidade dê lugar 
á navegação, é esta impossivel pelas innurneras ca-
.choeiras que se encontrão em seu curso. Suas aguas 
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são augmentadas pelos ribeirões. Fradique a legua e 
meia da séde do municipio, onde lia uma boa e solida 
ponte, Pintos, a uma legua, Maracanã que contorna a 
cidade da Oliveira e que goza de antiga data, entre a 
população a fama de não abandonar a cidade quem 
bebeu da sia agua; Cachamhú, o seu maior affluente 
e que fôrma barra no mesmo lugar da ponte, a duas 
leguas cia cidade, o dos Mottas, que nasce no morro do 
Peão, a quatro leguas da cidade e desagua ainda na 
freguezia de S. Francisco de Paula. O do Amparo no 
arraial de Santo Antonio cio Amparo e o do Claudio 
no arraial deste nome vão despejar no Itapecerica, com 
o qual se confundem, indo este despejar no Pará. 

Ha muitos outros ribeirões de somenos importancia 
e que não merecem menção. 

O Lamhary, que deu o nome á comarca, não é 
um rio; apenas um ribeiro de pouca imortancia, é 
encontrado em caminho da cidade para o arraial de 
S. Francisco de Paula, freguezia do mesmo nome, a 
duas e meia leguas da cidade; por esta freguezia estende 
todo o seu curso de quatro leguas sómente. 

Quanto a lagôas as ha quasi sem importancia, e 
este facto mesmo faz com que os habitantes considerem 
de grande valor as da Mattinha e Romão formadas 
pelo Jacaré e da Folha-larga. 

Duas bacias pequenas, que o Jacaré forma ao passar 
em varzeas baixas, são as chamadas lagôas do Jacaré 
e Romão, com alguma profundidade; alimentadas por 
esse rio que se espraia, avultão de volume por occasião 
das enchentes. 

A Iagôa da Folha-larga é uma superfice baixa entre 
montanhas, das quaes é uni receptaculo para as aguas 



piuviaes. Não obstante não ter mais de um quarto de 
legua de comprimento, tem notavel profundidade, não 
tendo sido ainda possivel, até hoje, medir a maior. E' 
a nascente do rio Boa-Vista. 

Salubridade 
O municipio da Oliveira é, com razão, contado entre 

os mais salubres da provincia. O ar puro dos campos, 
as suas mattas em terreno secco e elevado, a ausencia 
de pantanos em grandes extensões, a elevação dos 
morros, tudo concorre para tornar o rnunicipio uni dos 
mais salubres da provincia. Nas margens do Jacaré, 
freguezia de Santo Antonio cio Amparo e arraial de 
Sant'Anna do Jacaré, erão frequentes os papos (Bossio) 
attribuindo-os os habitantes á agua que hebião ; hoje, 
com a derrubada das maltas, os papos vão desappa-
recendo e esta parte entra para a regra geral da salu-
bridade de que goza todo o municipio. 

Como em quasi toda a provincia, as molestias do 
coração atacão frequentemente ; será este facto devido 
á alimentação com a farinha de milho, carne de porco 
e fieijão, de que geralmente usãoos habitantes ? 

As pneumonias, por occasião de mudança das es-
tações, defluxos, rheumatisnios, para os adultos, a coque-
luche, sarampão e outras para creanças, apparecern al-
gumas vezes, como epidemias, mas são geralmente be-
nignas, sendo a mortalidade contada em bem pouco para 
a populaçãd do municipio. 

Por diversas vezes tem-se visto o niunicipio cer-
cado 1a variola a grassar nos municipios circumvizinhos 
moas não ha noticia de ter elIa assolado o cia Oliveira. 
Ainda o anno passado (1880) quando a população de 



S. João d'El-Rey era dizimada por esta epidemia, 
apezar do commercio e correspondencia trocada, não se 
deu o contagio, sendo que um passageiro atacado de 
bexigas na cidade, retirado para um quarto de legua de 
distancia, em POUCO tempo se restabeleceu. 

lYlineraes 
Jazidas de brilhantes, ouro e prata, os mineraes 

mais cuhiçados pelos emprehendedores de mineração, 
por lhes offerecerem lucro mais rapido, conta poucas 
o municipio, não obstante têm havido tentativas com 
pouco mias algum resultado. No ribeirão da Lavrinha, a 
legua e meia da cidade da Oliveira, tentou-se explo-
ração de ouro com algum resultado; ou por ter se 
perdido a veia do ouro, ou porque as despesas erão 
superiores aos lucros, e os exploradores erão particu-
lares com poucos recursos abandonarão a empreza; é 
porém certo que ha ouro de superior qualidade e dizem 
que com abundancia. Dizem que encontra-se esse metal 
em quantidade na serra do Japão, fazenda da Lage, 
de Joaquim da Costa Pereira. 

O ferro abunda para os lados de S. João Baptista 
na freguezia do Passatempo, havendo os habitantes de-
nominado morro do ferro, por causa das pedras ferru-
ginosas encontradas commuinmente á flôr da terra. 

A pia baptismal da egreja matriz da Oliveira, bem 
como o supedaneo da capelia-mór, são feitos de uma 
beila e exquisita pedra verde; perdida por muito tempo 
o lugar donde fora extrahida a que servira, foi achada 
ultimamente a uma legua da cidade e muito abundante 
é uma pedra de superfície lisa e lustrosa. Sua semelhança 
com o marmore, belio marmore verde com ondeados de 



côr cinzenta, fez alguem d'esta cidade remettel-o para a 
escola de Minas, em Ouro-Preto ; ahi reconheceu-se não 
ser marmore e isto diminuio-lhe o valor. Todavia é no-
tavel em belieza e facilidade em ser trabalhada. 

A pedra de construcção abunda em todo o muni-
cipio; encontra-se em alguns lugares, a pedra chamada 
—de sabão,—excellente para construcção, branda para 
ser preparada, beiJa e consistente depois de utilisada. 

Madeiras 
Ennumerar as qualidades da madeira existente no 

municipio e utilisada para a construcção e marceneria, 
quasi que seria formar um longo catalogo das madeiras 
geralmente conhecidas e utilisadas no paiz. As mattas 
do municipio são abundantes e achão-se n'estas madeiras 
quasi que geralmente, sendo utilisadas, conforme a bon-
dade, para construcções ao ar livre, dentro d'agua, a 
coberto e em moveis. Para dar urna ideia d'essa abun-
dancia, podem affirmar, sem receio de contestação, que 
ha no municipio, empregadas em todos os misteres, 
madeiras que, pela belieza do veio, ou pela rigesa e 
duração, podem ser comparadas com grande vantagem, 
ás que, do estrangeiro nos são remettidas. Entre as ma-
cieiras de construcção notão-se como principaes para 
a agua: a massaranduba, cangerana, a pereira, muito 
usada para esteios de pontes e o balsarno ; para ser 
enterradas, além das precedentes, o angelirn, amoreira, 
cedro, cancha-preta, folha miuda, ipé, ipiuna, jaca-
randá, jequitibá, pão d'oleo, sapucaia, sucupira, sobiagy, 
tambu, sassafraz, peroba; para construcção a coberto: 
canelia branca, ingá, louro, sangue de boi, caixeta, ja-
tobá, mangue, vinho, joão farinha, carne de vaca e muitas 
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outras . Para obras de marceneria encontra-se tam-
bem lindissimo vinhatico. De algumas d'estas madeiras, 
bem corno de arbustos indicados, no capitulo seguinte, 
tirão os industriaes exceflente tinta com que dão côr 
aos seus tecidos de lã e algodão. Essa tinta é notavel 
pela beileza e fixidade da côr, não havendo agua, 
sabão ou producto chimico que a altere, acabando o 
tecido sem que a tinta desmaie ao menos. Os que têm 
possuido tecidos de Minas podem dar provas Xisto. 

Da massaranduba tirão uma belia côr vermelha 
do ingá e da aroeira (que só se encontra propria para 
construcção, no Claudio), a côr ganga; da ipiuna a côr 
parda ; da souta cavalio (corrupção de açouta ?) A côr 
roxa ; do sobragy a tinta côr de vinho e outras. 

Fi 	

Fructas silvestres 
Quasi que não ha fructas silvestres ; a gabiroba 

dos campos, o hacopari, notavel pela helieza da côr e 
da forma em tudo semelhante a uma gemma d'ovo, 
o ariticum da serra, de grande tamanho, o araçá cl& 
campo, encontrado em menor porção que a gabiroba, 
o cajuhy, a ubaia, conhecida pelo prosaico appellido de 
« cagaifeira «, a fructa de lobo, comida do animal que lhe 
deu o nome e que engasga o gado que d'elIa se alimenta, 
formão a quasi totalidade das fructas silvestres do mii-
nicipio; todavia nas hortas e chacaras, das quaes algu-
mas ha hellissimas e de apurado gosto, acclimão-se bem 
todas as arvores fructiferas, produzindo, sobre todas, com 
aburidancia, n jaboticaha, a goiaba e a laranga com uni sem 
numero de variedades, cada qual mais deliciosa. 

Existe no municipio a oliveira de que consta haverem 
duas arvores produzido fructo em um anno, frueto que 
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se perdeu por não saberem preparar a azeitona: tornarão-
se cl'ahi em diante estereis, sem se saber qual a causa. A 
macieira produz bem em alguns logares, e em outros, 
o fructo apodrece e cabe, antes de amadurecer ; a pereira, 
se bem que tenha grande desenvolvimento, não consta 
haver dado fructos ; o cajú tambem não dá fructos, em-
bora a arvore tenha bom desenvolvimento: a mangueira 
cresce bem e dá muitas flôres ;mas cahem pela maior 
parte, produzindo a arvore poucas porém bem suifriveis 
mangas. Ha acclirnada, a ameixa de madagascar que 
produz muito ])em, uvas de innumeras qualidades, que 
produzem como em parte alguma, e outras muitas fructas 
todas acclimadas. 

Não é maior o desenvolvimento da plantação porque 
as arvores são muito perseguidas pela geada que as 
queima, com excepção da laranja, uva, pecego, goiaba e 
marmelio ; estas tres ultimas são utilisadas em grande 
quantidade de doce que é consummido no municipio ou 
exportado para a Côrte. 

Animaes silvestres 
O veado occupa incontestavelmente o lugar de honra 

para os Newrods do municipio, a quantidade daqueiles 
é espantosa e não se erra ao dizer qne ha individuos 
que são caçadores de profissão. Para isto munem-se 
de exceilentes cães, espingardas superiores, correm grandes 
distancias, organisão grandes e amiudadas caçadas e os 
animaes não e extinguem. O couro é aproveitado para 
calçado, apreciado pela consistencia. A capivara é ca-
çada nas lagôas e brejos formados pelos rios Jacaré e 
Larnhary, bem como na lagôa da Folha-larga; o quei-
xada, o lobo dos campos, de beila côr amarelia, a onça 
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que causa alguma destruição nas criações, a paca, cotia, 
macaco, preá, coelho, são tambein encontrados. O tatú 
é o inimigo dos fazendeiros e chacareiros ;sahem á noute 
do covil onde vivem e revolvem a terra á cata da 
semente que foi confiada á terra, qual thesouro a juros 
de mil por cento ; a formiga saúva é o inimigo de 
todos os que se entregão á agricultura ; só não resistem 
ao—folle—com que os agricultores as exterminão, fa-
zendo-se para isto grandes excaiaçóes até encontrar-se 
a cidade suhterranea onde estabelecerão residencia essas 
imagens da paciencia e do trabalho.... destruidor. 

A innumera quantidade e variedade de cobras faz 
por sua vez o terror dos criadores ; não se supponha 
haver exageração quando notámos como immensa a 
quantidade r1esss réptis venenosos ; citamos aqui algumas 
das suas especies mais conhecidas. Merecem o lugar de 
honra o urutú, a cascavel e a jararacussú. Dizem alguns 
creadores (não sei com que fundamento), que a jarara-
cussú 6 producto da união do urutú com a cascavel; 
será por este motivo que os erpetologistas que, no 
museo nacional têm se entregado ao estudo do urutú », 
dão-no como especie da jararacussú, dizendo que o urutú 
não existe? E não obstante, certo que é a cobra mais 
venenosa conhecida no municipio como na provincia. 
Na variedade contão-se mais : a jararaca cipó, coral e 
outras. 

Em aves abundão: as codornizes, vulgarmente cha-
madas: codornas, perdizes, nhambús, capoeiras, juritis, 
rolas, jacús e outras achadas quasi que em todo o 
imperio. A orchestra alada que parece elevar hymnos 
de adoração ao Creador pelas maravilhas com que 
ornou a nossa encantadora natureza, não esqueceu esta 
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parte do imperio e o municipio conta uma variedade 
de cantores emplumados, difficeis de ser catalogados. 

A creação das abelhas é uma fonte de renda para 
alguns individuos, se bem que poucos, com a venda 
da cêra e do mel; a cêra é de superior qualidade. 
Contão-se muitas especies, sendo a mais aceita a abelha 
chamada ((da Europa)); além desta ha: a manda-saia, 
jatahy, menduril, pé .de pão, arapuá (abelha brava) e 
outras. 

O rio Jacaré dá enormissimas trahiras, algumas de 
tres e meio a quatro palmos de comprido, na lagõa da 
Mattinha. Trahiras, papas-terra, mandys, bagres são 
pescados nas lagôas ; são encontrados já alguns dourados 
na lagôa da Folha-larga e larnbarys nos corregos. 

Historia 
Os primeiros colonisadores da provincia de Goyaz, 

em demanda das paragens das quaes havia noticia de 
que possuião ouro e brilhantes, abrirão uma picada por 
onde transitavão as tropas do seu commercio. Attrahidos, 
não se sabe ao certo, se pela bondade da agua que jorra 
das suas fontes naturaes, se pela belieza da localidade ou 
pela salubridade dessa coluna, fazião na chapada pequena, 
formada por tres morros, a leste, norte e sul e unia 
esplanada a oeste, ponto de pouso ás tropas, e deno-
minavão a esse lugar « a picada de Goyaz. » Os primeiros 
annos da vida da cidade da Oliveira, séde do muni-
cipio, estão envoltos nas sombras de um passado lon-
ginquo, do qual resta apenas este nome. Sabe-se que os 
arraiaes de Santo Antonio do Amparo, Passatempo e 
Japão são de data anterior á povoação, primeiro, quando 
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picada de Goyaz, e depois arraial, vilia e hoje cidade da 
Oliveira, não se sabendo a que attribuir este nome. 

Talvez que as tentativas de mineração, pelo des-
cobrimento de ouro á margem do riacho da Lavrinha, 
tenhão attrahido ao lugar do pouso para as tropas de 
Goyaz, algumas familias de exploradores avidos de lucro, 
alimentando-se por esta fôrma um commercio para o 
centro e provindo d'ahi o desenvolvimento que hoje se 
nota. 

Não ha outro meio de explicar a vida e progresso 
da cidade, que tornou-se depois o centro de povoações 
visinhas, a séde do municipio e posteriormente cabeça 
da comarca. 

Elevada a villa pela lei provincial n. 134 de 16 
de Março de 1839, teve posse a 8 de Junho de 1840 
com as freguezias do Amparo e Passatempo; teve depois, 
para formar o municipio, os arraiaes de S. Francisco 
de Paula, S. Antonio do Amparo Japão, Passatempo e 
Claudio, outras tantas freguezias, com as povoações da 
Ermida ou Carmo da Matta e Sant'Anna do Jacaré, 
que ainda hoje lhe pertencem, e mais a villa, hoje 
cidade do Bom-successo, e arraiaes de Perdões, Cana-
verde e S. João Baptista. O municipio é hoje formado 
com os arraiaes primeiro mencionados, sendo a cidade 
cabeça da comarca do rio Lambary unida ao termo 
de Campo-Belio. 

A cidade da Oliveira, quando elevada a villa, for-
mando o municipio d'este nome, teve como primeiro 
juiz municipal o bacharel padre João Honorio de Maga-
lhães Gomos, cm 1841 ; seguirão-se-lhes os bachareis: 
Luiz Francisco da Silva que servio em 1850, Francisco 
Antonio de Borba Juriior, em 1858, Augusto Fausto Guima- 
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-rães Alvim, em 1862, Gabriel Caetano dos Guimarães Alvim, 
em 1863, Benedicto Marques da Silva Acauan, em 1868, 
Francisco Ignacio Werneck, em 1870, Fernando Leite 
Ribeiro de Faria, em 1875, o autor do presente es-
tudo que servio de 1877 a 81, estando nomeado o 
bacharel Antonio Carlos de Castro Madeira que ainda 
não entrou em exercicio. 

Elevada a comarca do rio Lamhary teve como 
primeiro juiz de direito o bacharel Gabriel Caetano dos 
Guimarães Alvim que servio de 1868 a 1870, anuo em 
que foi suppriniida a comarca passando o municipio 
para a comarca do rio das Mortes. Restaurada em 1873 
teve como juiz de direito o bacharel Miguel Augusto 
-do Nascimento Feitosa de 1873 a 75, bacharel Antonio 
Luiz Ferreira Tinoco de 1875 a 81, sendo actualmente 
juiz de direito o bacharel Gabriel Caetano dos Guima-

--rries Alvim, que já havia exercido o cargo em 1868. 
A cidade da Oliveira está destinada a ser um dos 

bons centros de commercio da provincia de Minas 
• quando fôr coutstruida a estrada de ferro que lia de ligal-a 
-á Côrte, pela via Oeste de Minas, projecto em reali-
-sação, pois que, innovado o privilegio, unico obstaculo 
á passagem de todas as acções, foi encarregada unia 
comrnissão de capitalistas da Côrte, de fazer o novo 
contracto com o governo e levantar o capital, o que 
elies 

 
têm quasi certeza de realisar. 

Tem entre a sociedade que a forma, quatro medicos, 
--um d'elle estrangeiro, tres advogados formados, tres 
solicitadores, quatro pharmaceuticos com pharniacias 
abertas, oito casas de fazendas seceas, cinco casas de 
molhados e generos do paiz, ires escolas publicas e 

2 
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urna particular de primeiras letras, um estabelecimento -
de educação e instrucçao superior e tres hospedarias 
para viandantes. 

A indole da população é pacifica e demonstra elevado- 
grão de civilisação; para dar idéas Xisto basta dizer 
que vão se completar dois annos sem que haja funcio- 
nado o tribunal do jury 	  por não 
haver réos; demandas ha muito poucas, quasi nenhumas. 
O autor do presente estudo completou em Outubro do 
anno proxirno passado o seu quatriennio de juiz muni-
cipal d'este termo e, para honra do municipio, sente-se 
tomado de enthusiasmo ao dizer que, durante esses 
quatro arinos sómente quatro demandas forão proces--
sadas no faro civil e nem urna, nem uma só, se tentoa 
no fôro commercial para cobrança de dividas; conclusão: 
o municipio, ou os seus habitantes são estrictamente-
honrados nas suas transacções. Poucos, bem poucos 
serão os municipios do Imperio dos quaes se possa 
dizer outro tanto. 

'l'eve a cidade a honra de contar entre os deputados. 
geraes, o Dr. João das Chagas Andrade, de distincta 
familia ; durante o tempo da legislatura em que servio,. 
obteve duas loterias em favor das egrejas matrizes da 
Oliveira e do Passatempo ; o producto da primeira foi 
applicado a uma das torres sob a administração gratuita 
do não menos distincto oliveirense major José Antonio 
Teixeira. 

Ao cidadão portuguez Antonio da Silva Campos deve 
a cidade a administração e plano dos concertos da matriz 
quando, ameaçando ruma o arco cruzeiro da Capella—
mór e o frontespicio, quasi fica de todo estragado o 
templo; da mesma fôrma a administração das obras da 
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cadeia e casa da camara iniciadas pelo ex-juiz de direito 
Dr. Miguel Augusto do Nascimento Feitosa; actualmente 
administra a reconstrucção da capelia de N. S. do 
Rosario, tornada nova, aceiada e elegante, a vontade firme 
e perseverante d'esse estrangeiro ao qual deve a cidade 
outros serviços. 

O municipio acaba de perder um cidadão cuja 
memoria deve ser conservada entre as mais caras. O cidadão 
Antonio José de Castro, faliecido a 6 de Outubro do armo 
passado (1881), assistio ao começo do municipio, sendo 
o presidente da sua primeira camara municipal que 
servio durante quatro annos. Occupou todos os cargos 
de eleição popular e de nomeação do governo que um 
cidadão pôde aspirar no seu municipio ; foi presidente 
da camara, juiz de paz em muitos quatriennios, delegado 
de policia, juiz municipal supplente e como tal, exerceu 
por vezes a vara de direito e, ainda nos ultimos dias, 
velho, cançado, com a saiide quasi inutilisada, occupava o 
lugar de curador geral dos orphãos. Homem de espirito 
claro, ainda nas vesperas de morrer, citava trechos latinos 
e francezes, de que era apaixonado; foi por muito tempo 
o medico da pobreza e, curioso como era, chamavão-no 
todos para curar quando não havia medicos na cidade. 

A não menos distincto lugar têm direito o antigo 
vigario da freguezia, Francisco de Paula Barreto, Joaquim 
Ferreira Carneiro e Venancio Carrilho de Castro. O pri- 
meiro foi quem mais passos deu para a prosperidade da 
Oliveira; tratou da elevação a villa, promoveu diversos 
melhoramentos e no livro de juramentos e posse das 
carnaras rnunicipaes, que temos entre mãos, encontra-se 
o seu nome como presidente da camara municipal da 
Oliveira, a que inaugurou a vilia e que servio apenas 
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'seis mezes, seguindo-se-lhe a primeira que servio os 
quatro annos e da qual foi presidente o cidadão Antonio 
José de Castro. Sua sepultura está na entrada da porta 
principal da igreja matriz, lendo-se as suas iniciaes na 
lage que a cobre. 

Joaquim Ferreira Carneiro foi tambem um dos 
enthusiastas da prosperidade do municipio ; entre outros 
factos que ainda vivem na meinoria dos contemporaneos, 
vecorda-se que por muitos annos o sobrado de sua 
propriedade, sito na praça da matriz servio de casa da 
camara a seu offerecimento gratuito. 

Afferrado patriota, incansavel, d'um enthusiasnio pelo 
seu torrão era Venancio Carrilho de Castro. Os dois 
seguintes factos provão esta asserção. As casas da rua 
hoje chamada--Direita—estendião os quintaes até á rua 
das—Palmeiras,—em distancia de mais de 50 braças; 
Venancio Carrilho entendia que seria de grande vantagem 
para o embeliezamento e mesmo augmento da cidade o 
abrir-se uma outra rua pelo centro d'esses quintaes, o que 
seria de tanto mais vantagem quando daria tinia rua 
plana como poucas contava a cidade, ficando sufficiente 
espaço aos proprietarios para horta e chacara. Natural-
mente oppuzerão-se a isto os proprietarios, não pro-
duzindo effeito a tentativa que fez perante a camara mu-
nicipal. Venancio não desanimou e quando vio que não 
conseguia da camara nem dos proprietarios a abertura da 
rua, reunio diversas pessoas e em uma noute cortou todos 
os quintaes, derrubando muros, abatendo arvores em lar-
gura sufficiente para a rua e em toda a extensão da mesma. 
No dia seguinte a rua estava aberta, assim ficou e hoje 
é uma das boas ruas da cidade, não tendo os proprie-
tarios podido, contra a vontade do povo, fechai-a. Cus- 
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tou-lhe isto o ser espancado atrozmente e deixado por 
morto; mas julgou bem empregado o que soifreu em beni 
da cidade que lhe fôra berço. 

Ainda não era vilia a Oliveira ; pertencia ao mii-
nicipio de S. José d'El'Rey. Venaricio entendeu que o 
rego d'agua de que faliaremos adiante e que era da pro-
priedade de particulares, devia pertencer é camara e ser 
entregue ao publico ; fallou d'isto aos proprietarios e-
,-,orno elies não quizesseni ceder, foi a S. José tratar da 
desapropriação. Este passo moveu os proprietarios a fa-
zerem a cessão d'agua, obrigando-se a camara a zelar a 
conservação do rego, vender anneis d'agua, mediante uma 
taxa annua e estabelecer gratuitamente tres chafarizes de 
serventia publica o que ainda hoje se conserva. Posterior-
mente a camara, querendo remunerar este serviço, conce-
deu gratuitament um annel d'agua a Venancio Carrilho 
e sua familia, concessão atualmente, ainda respeitada. 

Além d'estes conta o municipio filhos distinctos, di-
gnos de não ser esquecidos ; actualmente, nos semina-
'ios e academias prepara-se uma mocidade estudiosa, e 
intelligente que lia de honrar o torrão natal, elevando 
bem alto o seu nome e prestando serviços á patria, as-
sim Deos os ajude. 

Topographia 
Situada a 879 metros acima do uivei do mar,as--

sentada sobre uma lindissima colina, a cidade da Oli-
veira tem visto, de alguns annos a esta parte, levantarem-
se no lugar das antigas casas pequenas e baixas do 
arraial que foi, bons e solidos preclios, verdadeiros pa-
lacetes mobiliados com luxo e elegantes pela archi-
tectura. Não se pôde negar aqui uma menção de honra a 
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iniciador d'essa reforma de predios, a quem deve a cidade 
o ser uma das mais belias d provincia com referencia 
a edificações, sendo quasi todas feitas sob sua adminis-
tração e plano: o mestre d'obras portuguez: José Fernandes 
do Couto. 

Conta hoje 22 ruas com 3 praças e 3000 almas, 
com perto de 1000 casas; as praças denorninão-se : da 
Matriz, do Rosario e do Cruzeiro. As ruas têm por nomes: 
S. Sebastião, Commercio, Senhor dos Passos, Direita, Du-
que de Caxias, General Osorio, Gymnasio, S. Antonio, 
Tiradentes, Aurora, Cruzeiro, 7 de Setembro, Dr. Troam, 
Pescadores, Visconde do Rio Branco, Palmeiras, For-
mosa, Flores, Municipal, Tlieatro, 2 de Dezembro e Brejo 
Alegre. 

Tem as Igrejas; Matriz, Rosario, Senhor dos Passos, 
em construcção a capella de S. Sebastião ; um cemiterio, 
publico, um soifrivel theatrinho construido á expensas 
de uma associação e promovido por uma companhia de 
amadores ; casa da camara e cadêa, encanamento d'agua 
e ostenta-se bella entre as mais bellas da provincia. 

Ha em projecto a creação de uma casa de miseri-
Lordia. 

A exforços tambem do ex-juiz de direito, Miguel Au-
gusto do Nascimento Feitosa, foi aberta uma subscripção 
com a qual se realisou um fundo de dez contos de reis 
(10:000$000) que posteriormente se elevou a 14:000$000 ; 
convertido em apolices da divida publica, inalienavel, 
.constituirá o fundo para costeio da casa, quando inau-
gurada, pretendendo-se edifical-a com o producto dos 
dinheiros que se forem arrecadando. 

A cidade é contornada pelo riacho Maracanã que 
-separa o cerdio das tres entradas, a leste pela estrada de 

- 
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.S. João d'El-Rey e a oeste pela de Tamanduá e ao norte 
pela de Pitanguy; em qualquer um dos lados ha uma 
solida ponte de madeira. Centro de diversos municipios 
extensos, notaveis e productores, uberrimo por si mesmo, 
tendo em sua circumscripção fazendas importantes, for-
tunas avultadas, o niunicipio da Oliveira conta augmentar 
irnmenso a sua prosperidade nascente e tornar-se, com 
legitimo orgulho, a sua séde, a cidade do mesmo nome, 
uma das principaes cidades do centro de Minas pela 
riqueza, commercio, beileza e adiantamento. 

População 
Segundo o ultimo recenseamento da população do 

Imperio, a do municipio monta a 26,213 almas ; dis-
tribue-se pelas seis freguezias do seguinte modo: 

Oliveria 	  4,216 Claudio 	  4,111 
Japão 	  3,295 S. Antonio do Amparo. 6,266 
Passatempo 	 2,876 S. Francisco de Paula. 5,449 

Destas são: livres : 19,330, escravos : 6,883, calculadas 
hoje em 5,000 pelas alforrias, mortes e mudanças. 

Agricultura 
A creação constitue a vida do município ; a de gado 

porcos faz a occupação dos fazendeiros que exportão 
o gado para a Côrte e os porcos, em toucinho para 
S. João d'El-Rey, Ouro Preto e Sabará. O assucar, hoje 
produzido em alguma escala, é consumido quasi todo 
flO municipio, exportando-se algum para os municipios 
visinhos, se bem que, por sua vez, importe o municipio 
tambem assucar de Pitanguy para o consummo. 

0 café cujo cultivo está ganhando incremento, ainda 
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mal chega para as necessidades do municipio, bem 
como o arroz, milho, feijão, mandioca, niamono, fumo, 
batatas e outras leguminosas, embora o municipio pro-
duza em grande abundancia. Cultiva-se tambem nas 
hortas grande quantidade de hortaliças e fructa1 
rara é a casa da cidade da Oliveira, principalmente, 
dos arraiaes do municipio, em menor escala que não 
tenha sua horta onde são cultivados, de par com couves 
e repolhos de diversas qualidades, o cará, quiabo,, 
inhame, tayoba, batatas, araruta, chuchú, ervilhas, serralha, 
aboboras, rabanetes, nabos, cenouras, mogango, de par 
com innumeras flôres de exquisita e lindissima varie- 
dade e que fazem dar á cidade, vista de qualquer dos 
pontos culminantes que a domino, o nome de cidade 
de verdura. O autor do presente estudo, tendo rece- 
bido da côrte a semente do trigo arroz, mandado vir 
dos Estados-Unidos pelo Governo Imperial, distribuio-o 
com alguns fazendeiros do municipio ; a planta nasceu e 
cresce com muito bom desenvolvimento, não se sabendo 
ainda se ofTerecerá vantagem a sua introducção. 

O gado ovelhum é creado para dar duas vezes 
por armo, a tosquia de lã de que se fabricão as lãs 
mineiras, utilisadas para vestuario, excellente preserva- 
tivo contra o frio. E' bom consignar que, pela belleza 
e fortidão do estofo, supprem a cachemira de proce- 
dencia estrangeira, havendo individuos, muitos, que não 
e vestem com outra fazenda, podendo dispensar a im-

portação do estrangeiro ; nem por isso ficão menos 
c1cente, commoda e elegantemente vestidos. 

O gado cabrum não é criado senão para ser appli-
cado aos pequenos carros chamados commummente----
carros de cabritos. 
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Os fazendeiros crião geralmente a especie muar 
tirão producção de jumentos importados do centro da 
prOvi1ia; quasi não se póde adiantar cousa alguma em 
relação a esta creação, pois que a producçãu, embora 
geral, é pouca, sendo os burros, geralmente empregados 
como cavalgadura e transporte de generos para o com-
niercio, comprados nas muladas vindas de S. Paulo. 
O animal cavaliar é muito apreciado como meio de 

conducção além dos que o possuem como cavalgadura 
e mandão vir do sertão, diversos fazendeiros dedicão-se 

a crial-os em suas fazendas, tornando-os um ramo de 
commercio para a provincia do Rio e parte de Minas. 

A pesca começa a ser explorada, produzindo em 
tão pequena quantidade que mal apparece no mercado 

a pouca quantidade de peixe, bem como pouco apreço 
que dão ao genero são Xisto as causas. 

Industria Fabril 
Cabe aqui uma noticia mais desenvolvida dos tecidos 

mineiros, a rica, divertida e interessante occupação das 
fazendeiras com a coliecção de escravas que as acom-

panhão nos teares. Em Minas ou antes no municipio 
da Oliveira, poucos são os fazendeiros que mandão 
escravas á roça ; estas servem para ficar em casa . 
tecendo para vestir os companheiros. Ha em quasi 
todas as fazendas e casas de moradia, mesmo da cidade 
e dos arraiaes, uma sala espaçosa, quadrada ou em 

losango, onde estão dispostos em linha, ao redor da sala, 

os teares ; d'estes sahem os lindissimos cortes de variadas 
côres e jne vao sei vendidos na « Matti ». COlHi) eliarnão 
aqui a zona cafecira das provincias do Rio Minas, obtendo 
uni corte para calça o preço de 18 e O$,  bem com(' 
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os cortes de lã mineira, proprios para sobretudos e que 
alcanção o preço até de 40$000.  A fundação das fabricas 
de tecidos têm feito decahir esse cornmerciopela baixa 
cio preço, occasionada pela escassez da procura; mas 
os teares ainda funccionão e bem, quer memo nos córtes, 
quer cru tecidos para camisas e calças dos escravos das 
fazendas. 

A fabricação das colchas de lã, toalhas para mesa 
e rosto, panuos para lençóes e todos os misteres de casa 
attingem a notavel perfeição e belleza, tornando-se de 
preço os acolchoados e rendas que os limitão; os 
mineiros sabem dar-lhes o devido apreço; poucos são 
porém aquelies que os pagão pelo seu justo valor, a 
não serem aqueiles e os estrangeiros que os procurão 
e aprecião-no devidamente, chegando alguns a declarar 
que na Europa não se fazem iguaes, o que nada mais 
é que a verdade. 

Os anachronicos moinhos, monjolios e engenhos 
de soccar, tocados por agua, fabricão os primeiros o fubá 
e os segundos a massa com que se prepara a quasi 
geralmente usada « farinha de milho. » 

A aguardente, azeite de mamono e o fumo são 
tainbem fabricados para consumnio do municipio; curiosos 
fabricão tambem licores de superior qualidade que podem 
estabelecer paralelio com os de procedencia estrangeira. 
Os vinhos mineiros não deixão nada a desejar aos 
europêos; fabricão-nos com perfeição, se bem que apenas 
para eonsummo particular; o vinagre tambem fabricado 
da uva, da folha da parreira e da canna são de supe-
rior qualidade, havendo muitas casas em que não se 
consomme outro. 

Marceneiros, sapateiros, pedreiros, carpinteiros e 
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alfaiates ha-os muitos e da bondade dos seus artefactos 
dão prova exhuherante o luxo que se ostenta na cidade 
da Oliveira quer nas construcções, quer nos moveis, 
quer nos trajes da população. 

Ha uma bem montada fabrica de chapéos. de boa 
qualidade, embora fabricados com cabedal estrangeiro. 

As telhas e tijolos constituem boa industria para tres 
fabricas existentes nas proximidades da cidade. 

Faz-se sobre todas digna de menção a fabricação das 
tintas para os tecidos de algodão e la; de algumas ma-
deiras e arbustos os industriaes tirão tinta superior quer 
pela beileza, quer pela inalterabilidade. Além das tintas 
extrahidas das madeiras e já mencionadas no capitulo 
respectivo, extrahem-na dos arbustos : o anil, do arbusto 
d'este nome, em nada áquem cia massa que importamos 
do estrangeiro, se não lhe fôr superior ; a ruiva do 
campo, arbusto assim denominado pela beilissima côr 
da tinta que d'elie se extrahe, da côr das ruivas do céo, 
nuvens roscas formadas pelo sol poente; ha tambem a 
ruiva amarella; a bixa, arbustos dos campos, que dá a 
côr amarelia e outras. 

Commercio 
A difficuldade das vias de communicaçãQ tornão o 

coinniercio do municipio de pouco desenvolvimento por 
ser caro o transporte dos generos. A exportação é feita 
em carros que voltão carregados do sal preciso para os 
animaes e usos dornesticos, bem como para fabrico dos 
queijos; a exportação se limita a este artigo, gado, toucinho 
e tecidos. E' de presumir que a construcção da linha 
ferrea, em projecto, ligando esta cidade á de S. João 
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d'El.-Rey que já está, ligada á côrte, facilitando o transporte 
e tornando-o barato, anime os, fazendeiros a criarem e 
l)roduzirern mais e pois augmente a exportação d'esses 
generos e criem-se industrias outras cujos procluctos 
pOSSãO ser exportados. 

A importação consiste em fazendas, louça, vidro, 
ferro, em summa objectos necessarios ao uso domestico 
e das fazendas. 

Instrucção 
A instrucção é dada no municipio por doze escolas 

publicas de instrucção primaria, frequentadas por 395 
alunmos, havendo matriculados 571 ; ha além d'estas 
escolas particulares de instrucção primaria, um estabe-
lecimento de instrucção secundaria e outro de instrucção 
primaria e secundaria superior. As escolas publicas são 
distribuidas pelas freguezias da seguinte fórnia, com o 
numero de alumnos matriculados e de frequencia, con- 
forme os mappas apresentados á inspectoria da instrucção 
publica, pelos respectivos professores e correspondentes 
ao ultimo trimestre de 1881. 

Freguezia e cidade da Oliveirn r urna escola para o 
sexo masculino com 73 aluirmos de matricula e 64 de 
frequencia; uma dita para o sexo feminino com 49 matri-
culados e 46 frequentes ; lia creada e provida a segunda 
cadeira para o sexo feminino ; mas ainda não está func-
cionanclo. São professores da 1 Joaquim Alves de Oli-
veira, da 2 D. Ambrosina Orozimba de Paula Brazileiro, 
da 3 interinarnente, D. Leonor Jacintha de Oliveira 
Bicalho. Está creacla, mas ainda não provida urna segunda 
cadeira para o sexo masculino. 
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Arraial de S. Antonio do Amparo, na freguezia de 
S. Antonio do Amparo: urna escola para o sexo mas-
culino com 48 alumnos matriculados e 41 de frequencia 
uma dita para o sexo feminino com 34 matriculados e 
29 de frequencia. São professores : D. Maria Caetana de 
Souza e Tertuliano de Assis Itagiba. 

Districto e povoação de Sant'Anna do Jacaré, na 
freguezia de S. Antonio do Amparo: urna escola para o 
sexo masculino com 52 alumnos matriculados e 28 de 
frequencia. E' professor : Candido Olympio de Oliveira 
Barreto. 

Freguezia e arraial do Claudio ; uma escola para 
o sexo masculino com 50 alumnos matriculados e 28 de fre-
quencia ; uma dita para o sexo feminino com 64 alumnas 
de matricula e 40 frequentes. São professores : João Can-
dido de Moraes Castro e D. Maria Thereza Paes e 
Amorim. 

Freguezia e arraial do Japão : uma escola para e 
sexo masculino com 34 alumnos de matricula e 11 de 
frequencia ; dita para o sexo feminino com 27 matri-
culadas e 6 frequentes. São professores : João José Ra-
hello e D. Elisa Maria cia Conceição. 

Freguezia e arraial de S. Francisco de Paula : uma 
cadeira para o sexo masculino com 44 alumnos ma-
triculados e 27 de frequencia ; dita para o sexo femi-
nino com 26 de matricula e 21 de frequencia. São pro-
fessores : Flausino Ferreira Pecirosa, não estando actual-
mente preenchida a cadeira do sexo feminino. 

Está creacla e ainda não provida uma cadeira mixta 
na povoação da Ermida, d'esta freguezia. 

Freguezia e arraial do Passatempo: uma escola para 
o sexo masculino com 70 alumnos de matricula e 54 
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de frequencia. E professor Severino Alves de Mo-
raes. 

Ha além d'estas escolas publicas tres escolas par-
ticulares para o sexo masculino na freguezia da Oli-
veira e uma na povoação do Carmo da Matta ou Ermida. 
Conta portanto o municipio quinze escolas de instrucção pri-
maria, sendo cinco, para o sexo feminino e dez para o 
masculino. 

No arraial de S. Antonio do Amparo ha um esta-
belecimento onde se ensinão particularmente algumas 
materias de instrucção secundaria, com alguma frequencia. 
E' dirigido por José Damiani. 

Na cidade da Oliveira havia uma cadeira publica de 
latim e francez, foi o anno passado supprimida sob o 
falso pretexto de falta de frequencia. Hoje a instrucção 
secundaria superior é dada no Gymnasio Oliveirense, es-
tabelecimento que se propõe ensinar todas as materias exi-
gidas para matriculas nos cursos superiores do Imperio, 
este estabelecimento foi fundado por uma associação com 
o capital de 10:000$000,  em acções de 200$000,  juros de 
6 o/  e amortisação annua de 5 o/a,  quando a renda bruta 
cobrir a despeza e der sobras para fazer face aos ju-
ros e amortisação. Lutando com serias difficuldades pro-
venientes da má vontade de alguns, o estabelecimento 
apenas conta o numero de 23 aluamos internos, tendo 
não obstante podido efTectuar a primeira prestação da 
amortisação de 5 0/e,.  Tem serias probabilidades de pros-
peridade, em vista dos excellentes resultados que os 

alumnos têm apresentado, como o declarárão todos que 
Presenciarão os exames do anno de 1881. 
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Divisão ecciesiastica 
O municipio faz parte da diocese de Marianna. Divide-

se em 6 freguezias, duas d'estas divididas em duas capel-
lanias. 

Vão adiante sem as datas das suas creações, pois 
que não nos foi possivel achai-as embora os muitos 
esforços para conseguil-o. 

P. Freguezia da Oliveira, com a séde na cidade do 
mesmo nome, da qual já foi dada noticia em capitulos 
antecedentes. 

E' regida actualmente peio padre José Theodoro Bra-
zileiro, não tendo coadjuctor nem sacerdote outro com 
residencia na freguezia. 

Além da sua posição, que lhe dá um aspecto in-
teressante e poetico, sobresahe a praça da Matriz, l)ella 
extenção de 75 braças de comprido sobre 30 de largo, 
contornada pelas tres faces, a leste, norte e sul, por edi-
fícios de bem acabado gosto, e ao norte pelo templo, 
Matriz ; paralello aos edificios, a leste, enfeitão-na uma 
ala de altissiinas casoarinas e do outro lado outra ala de 
acacias, tornaulo-a uma praça notavel em extensão e 
beileza. 

T. S. Francisco de Paula. Deitado sobre o suave de-
clive de uma disfarçada collil1a ; o arraial de S. Francisco 
de Paula offerece uma linda vista d'olhos: além das ruas 
de menos importancia, tem uma muito larga e que asse-
melha unia praça; no centro estão as igrejas Matriz 
e Rosario, sendo esta ultima de sotTriveis proporções 
e em bom estado. Centro de importantes fazendas de 
criação e fabrica de aguardente e assucar, comprehendendo 
o districto do Carmo da Matta, a freguezia de S. Francisco 
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é uma das mais importantes do municipio, em propor-
ções e riqueza. E' actualmente regida pelo padre José Joa-
quim Teixeira ; no districto do Carmo da Malta reside ha 
quarenta e cinco annos o padre Antonio Pereira da Paixão, 
actual Vigario da vara, ancião respeitavel e bernquisto 
de toda a população. 

3. S. Antonio do Amparo. Com  as igrejas Matriz 
e Rosario, mais de 300 casas e 5,449 almas, tem excel-
lentes fazendas de criar e fabricas de aguardente, fumo, 
e boas plantações de café. O districto de Sant'Anna do 
Jacaré, que lhe pertence, tem a séde na povoação d'este 
nome, com duas igrejas Matriz e Rosario, dignas de ser 
vistas pelo asseio, boa ordem e estado em que se achão, 
tudo devido aos esforços do seu capeltão, o padre 
Antonio Florencio Mendes Ahrahão. E' regida actual-
mente a freguezia pelo conego Francisco Lucio Mendes 
Abrahão. 

4.'Freguezia do Claudio. Com  o arraial d'este nome 
em estado florescente, atravessado por urna estrada para 
a Côrte, Ouro-Prelo e Sabará, e outra para Pitanguy, 
Curvello e Diamantina, o Claudio prospera, sendo talvez 
o arraial de mais cornmercio do municipio; estende-se 
em urna parte cia bacia ao sopé da serra do Claudio, 
d'onde é o arraial avistado a mais de duas leguas de 
distancia. Tem boas fazendas de cultura e criação ; sua 
igreja Matriz foi edificada á expensas de urna associação 
formada pelo finado Bispo Diocesano, D. Antonio Fer-
reira Viçoso, de saudosa mernoria, incumbindo elIe áquelia 
a sua construcção. Tem tanmbexn um cemnilerio edificado 
pelos mesmos frades capuchinhos que construirão o da 
Oliveira, á expensas do povo que foi levado pela 
promessa pelos mesmos feita para estimular o acriso- 
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lado amor dos parochianos, de ficarem estes isentos 
do pagamento de impostos e direitos de fabrica para 
os enterramentos por espaço de 10 annos. Tem o arraial 
piais de 300 casas e a freguezia 4,111 almas, regida 
actualmente pelo padre João Alexandre de Mendonça; 
sendo o unico sacerdote que reside na parochia. 

5. Freguezia do Japão. O Japão é uma das povoa-
ções mais antigas do municipio; sua vida é anterior 
a 1778, pois que sabe-se que sua Matriz ficou concluida 
n'esse anno, a esforços do padre Domingos da Costa 
Pereira, sabendo-se que foi elevada a freguezia em 
Agosto de 1h58, tomando posse em Setembro do mesmo 
anuo. E' de matIas de superior qualidade e quasi toda 
de fazendas de cultura, com pouca criação de gado. 
E' regida pelo padre Francisco José Corrêa; tem mais de 
200 casas o arraial e a freguezia 3,29.5 habitantes. 

6. F'reguezia do Passatempo. Atravessada pelas 
estradas que vão de S. João d'El-Rey e Baibacena para 
Pitanguy e Santo Antonio do Monte, a freguezia do 
Passatempo é a menos importante do municipio, se bem 
que crie gado vaccum, cavailar, sumo, muar e lanigero. 
Além da sua igreja Matriz, ainda não acabada, e que 
se ha de tornar um templo de subido valor, tem apenas 
dois ou tres edificios bons. Tem como Parocho o padre 
João José dos Passos e Silva, o unico que ahi reside. 

Obras Publicas 
Estabelecimentos publicos de importancia conta 

poucos o municipio; o de mais merecimento é a Matriz 
da freguezia da Oliveira. Edificada ha talvez um seculo, 
seifreu um serio concerto no arco da capelia-mór e 

3 



- 33 - 

lado amor dos parochianos, de ficarem estes isentos 
do pagamento de impostos e direitos de fabrica para 
os enterramentos por espaço de 10 annos. Tem o arraial 
piais de 900 casas e a freguezia 4,111 almas, regida 
actualmente pelo padre João Alexandre de Mendonça; 
sendo o unico sacerdote que reside na parochia. 

5. Freguezia do Japão. O Japão é uma das povoa-
ções mais antigas do municipio; sua vida é anterior 
a 1778, pois que sabe-se que sua Matriz ficou concluida 
n'esse anrio, a esforços do padre Domingos da Costa 
Pereira, sabendo-se que foi elevada a freguezia em 
Agosto de 1h58, tomando posse em Setembro do mesmo 
anno. E' de rnattas de superior qualidade e quasi toda 
de fazendas de cultura, com pouca criação de gado. 
E' regida pelo padre Francisco José Corrêa; tem mais de 
200 casas o arraial e a freguezia 3,295 habitantes. 

Freguezia do Passatempo. Atravessada pelas 
estradas que vão de S. João d'El-Rey e Barbacena para 
Pitanguy e Santo Antonio do Monte, a freguezia do 
Passatempo é a menos importante do municipio, se bem 
que crie gado vaccum, cavailar, sumo, muar e lanigero. 
Além da sua igreja Matriz, ainda não acabada, e que 
se ha de tornar um templo de subido valor, tem apenas 
dois ou tres edificios bons. Tem como Parocho o padre 
João José dos Passos e Silva, o unico que ahi reside. 

Obras Publicas 
Estabelecimentos publicos de importancia conta 

poucos o municipio; o de mais merecimento é a Matriz 
da freguezia da Oliveira. Edificada ha talvez um seculo, 
seifreu um serio concerto no arco da capeila-mór e 

3 



- 34 - 

frontespicio. Toda de pedra, tem duas torres altas e ele-
gantes, o froritespicio todo de cantaria, ricas alfaias 
quasi todas doadas pelos parochianos, sobresahindo o 
elegante nicho de N. S. da Oliveira e a sumptuosa e 
recolhida capella do SS. Sacramento. A' imagens são 
muito bem acabadas, notando-se entre estas as do 
Senhor dos Passos, N. S. das Dores e da Conceição. 

A casa da camara, edificada a esforços do ex-juiz de 
direito Dr. Miguel Augusto do Nascimento Feitosa e a 
expensas dos comarcões, se bem que não seja edificio de 
notavel architectura, preenche perfeitamente os fins a que 
se destina, estando ornado com gosto e algum luxo a 
sala das sessões. 

A igreja Matriz do Passatempo, ainda em construcção, 
edificada de cantaria e com vastas proporções, virá a ser 
um dos bons edificios do municipio. São bons tambem 
os edificios : Matriz do Claudio e capeila de Sant'Amia 
do Jacaré, na sede do districto d'este nome, freguezia de 
S. Antonio do Amparo. A cidade da Oliveira conta, além 
da Matriz, as igrejas do Rosario e Senhor dos Passos, 
aceiaclas e elegantes, embora pequenas. 

Não tem o rnunicipio uma casa, sequer, para escolas. 
A cidade da Oliveira, edificada na chapada de uma 

collina, tem, na extremidade das suas vertentes, fontes 
naturaes de limpida e exceliente agua potavel, onde a 
população fartamente se abastece. Além d'esta tem, 
encanada a agua d'um corrego nascido no morro do 
Diamante a mais de meia legua, tendo o encanamento 
3.360 braças de comprimento. 

No armo de 1824, se não falha a chronica, Anto&o 
Moreira Beilo, residente no então arraial da Oliveira, 
contractou com outros encanar a agua do corrego, para 



serem depois rateadas as despezas ; empregando os 
escravos da sua fazenda, abriu o rego e, chegada a agua 
á actual praça do Cruzeiro, na chapada da coluna onde 
assenta a cidade, os companheiros negarão-se a concorrer 
ao rateio; á vista Xisto, mandou Belio construir dois 
moinhos para serem movidos por essa agua, moinhos que 
á não existem hoje. Posteriormente vendeu anneis d'essa 

agua a diversos, doando quatro anneis á camara para 
chafarizes publicos ; annos depois V'enancio Carrilho de 
Barros entendeu que a agua devia ser publica ; dirigio-se 
a S. José d'El-Rey para fazer a camara municipal desapro-
priar os particulares. Estes então cederão a agua á 
camara, com a obrigação de zelar esta o encanamento e 
distribuir agua á população mediante o pagamento de uma 
taxa annua áqueiles que a quizerem em suas propriedades 
ás quaes ficárão pertencendo os anneis. Hoje o imposto é 
de 10$00 annuaes e hacedidos 68 anneis d'agua. 

Esta, por passar em uma fazenda, não chega á 
cidade em condições de potabilidade, prestando-se uni-
camente a usos dom esticos, lavagem de roupa e rega 
das hortas ; é certo porém que póde ser encanada e 
chegar purissima como é na nascente, prestando grande 
serviço á população. As obras da canalisação já forão 
orçadas em pouco mais de 13:000$000  (treze contos de 
réis), incluida a construcção dos cliafarizes em diversos 
pontos da cidade. Não seria realisavel a idéa de levantar 
a cainara, appellando para o patriotismo dos capitalistas, 
que os ha em não pequeno numero na cidade, por 
emprestimo, a longos prazos, modico juro e pequena 
amortisação, o capital necessario e realisar um melhora-
mento de tanta monta e tão instantemente reclamado pela 
população? 
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O cemiterio publico, silencioso e quieto recinto, na 
vertente de uma coluna em frente a cidade,é todo cercado 
de muros de pedra, tendo, quasi no centro, uma elegante 
capellinha, construida em estylo gothico, com uma alta 
de catacumbas ao correr dos muros do fundo e dos lados, 
todas alvas, com inscripções em pedra marmore e 
algumas com gradil em roda e jardim. Foi construido pelos 
capuchinhos padres Francisco e Eugenio,' italianos, em 1855, 
por occasiao das missões que na cidade fizerão. Está a 
cargo da fabrica, zelado pelo fabriqueiro cia matriz, que 
despende com a sua conservação os impostos de 1$000 
sobre sepulturas em chão e 20$000 sobre enterramentos 
em catacumbas. Vae ser dotado d'um solido e elegante 
portão de ferro, offerecido pelo Dr. Joaquim Galdino 
Pimentel, da côrte, quando, em passeio á cidade, perdeu 
sua interessantissima esposa, apenas com quatro mezes 
de casado. 

Curiosidades Naturaes 
Destituido de rios, poucas cascatas e cachoeiras 

possue o municipio. A mais importante é formada por 
uni ribeirão chamado Macacos, affluente do Cachambú 
que o é por sua vez do Jacaré, e que fôrma, a 2 
leguas e meia da cidade, um bellisirno salto com 
cachoeiras abaixo. A primeira queda d'agua tem a altura 
de mais talvez de 400 palmos, em uma queda só, 
formando abaixo outras muitas magestosas e beilissimas. 

O rio Jacaré fôrma diversas cachoeiras de pequena 
importancia e que não são dignas de menção. 

Distancias 
A séde do municipio custa cia capital da Provincia 



-:- 

(Ouro-Preto) trinta e duas leguas a nordeste. Tem as 
seguintes distancias ás cidades e villas dos municipios 
circumvisinhos 

A' cidade de S. João d'El-Rey, 16 leguas a sudoeste. 
ao sul. 

ao nordeste. 
ao  sul. 

a oeste. 
ao nordeste. 
ao  norte. 
ao  norte. 

a sudoeste. 
a sudoeste. 

A' cidade de S. Antonio do Amparo, 7 leguas a oeste. 
a oeste. 
a nordeste. 

a 	» 
a » 
a oeste. 

a 

A' 	» 	de Bom-successo, 8 » 

A' 	» 	de Bom-fim, 16 à 

30 	
A' 	» 	de 	Lavras, 14 » 

A' 	» 	de Tamanduá, 8 » 

A' 	» 	da Formiga, 14 » 

A' 	» 	de Pitanguy, 25 » 

A' 	» 	do Pará, 12 » 

Ao arraial de S. João Baptista, 5 » 

A' vilia de Campo-Beilo, 10 » 

Todas em caminhos directos. 

Dista 	das 	diversas freguezias 

A' povoação de S. Anna do Jacaré, 9 » 

A' » do Claudio, 	8 » 

A' » do Japão, 	 5 » 

A' » do Passatempo, 	8 » 

A' » de S. Francisco de Paula, 3 » 

A' » da Ermida, 	 3 » 


