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APRESENTAÇÃO
Em outubro de 2018 próximos passados, fui buscar em jornais brasileiros a descrição da visita do imperador Dom Pedro II às populações alagoanas e sergipanas das margens do rio São Francisco, e da sua inesquecível presença na fantástica cachoeira de Paulo Afonso, compilação esta que
chamei de Visita do Imperador Dom Pedro II à Cachoeira de Paulo Afonso
e às populações do baixo São Francisco, em 1859.
Como sabemos, esta viagem fez parte integrante da longa excursão
que o Imperador D. Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, com grande
comitiva, fizeram às capitais e regiões a estas adjacentes das províncias
de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo, de outubro de 1859 a fevereiro de 1860, presença imperial que constitui um dos
grandes acontecimentos social, histórico e cultural ocorridos no nordeste
brasileiro durante o segundo Império.
Destes históricos momentos de Dom Pedro II com as realidades destas províncias e seus súditos nordestinos, resolvi resgatar o importante
artigo do jornal CORREIO SERGIPENSE sobre a presença de Suas Majestades Imperiais na província, hoje estado de Sergipe. Artigo que, propositadamente, apresento hoje, dia 11 de janeiro de 2019, 159 anos depois que
a esquadrilha imperial, comandada pelo almirante Tamandaré, trazendo
a bordo do iate imperial Barão Apa, D. Pedro II e Dona Teresa Cristina,
deixou as águas oceânicas e pelo rio Sergipe em estuário, em espetacular
desfile de vapores embandeirados, em meio a fogos, gritos e arroubos do
povo nas margens, entregou, pelo ancoradouro construído para este fim,
o casal de Imperadores aos milhares de sergipanos, que naquela tarde e
noite estiveram ansiosos e ávidos para receber e estar com a maior expressão política do Brasil, o filho de D. Pedro I e neto de Dom João VI, em
veneração e adoração; dia apoteótico foi a quarta-feira de 11 de janeiro
de 1860, grande festa que curtiu a recém-fundada capital dos sergipanos,
Aracaju, meu berço querido.
O povoado Barra dos Coqueiros, a foz do rio Japaratuba, o rio Pomonga, as vilas de Maruim e Laranjeiras, as cidades de São Cristóvão e Estância, o engenho Escurial, em Itaporanga, foram os outros lugares e locais
visitados pelo Imperador, sempre aclamado e tratado com carinho e muito
respeito.
Era eu escrevendo estas linhas e me lembrando dos interessantes
episódios descritos na narrativa do jornal sergipano, como o fato de os batedores que levavam o Imperador de Aracaju para São Cristóvão simplesmente terem perdido o caminho; o papagaio que assistiu à chegada de D.
Pedro e gritou com o povo: “Viva o Imperador!”; o imponente nascer da
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Lua, que estava cheia, por trás do exuberante coqueiral da Barra dos Coqueiros, após a chegada dos monarcas, um show da natureza que fascinou
todos, inclusive o rei e a rainha, que admiraram do Paço; o relógio de parede da Alfândega que estava 1 hora adiantado em relação ao do rei; Dom
Pedro II experimentando a água de beber dos aracajuanos; o cemitério,
que o Imperador indagou por que ele não estava cercado; a resposta que
o monarca deu ao professor, quando este lhe afirmou que seus alunos não
rendiam por falta de livros; o encalhe do vapor que levava o Imperador
para visitar Laranjeiras; o discurso do padre para pedir uma ajuda ao rei,
etc.
Além das idas e vindas do monarca brasileiro, pelas localidades, suas
visitas a escolas, repartições públicas, igrejas, recomendo também a leitura dos discursos e das poesias em homenagem ao governante-mor, bem
como, das descrições dos locais de recepção aos reis, os paços imperiais
em São Cristóvão e em Aracaju, do mausoléu do fundador de Aracaju, Inácio Joaquim Barbosa, e da Ponte do Desembarque, hoje Ponte do Imperador; eles dizem de um povo e do seu tempo.
Obrigado.
Antônio Corrêa Sobrinho
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RECEPÇÃO DE SUAS MAJESTADES IMPERIAIS
ANSIOSO esperava o povo na capital de Sergipe pela chegada dos Augustos
hóspedes. A notícia faustosa de que SS. MM. estariam nesta cidade no dia 11 foi como
a faísca elétrica que abala uma cadeia extensíssima. De todos os pontos da província
afluíram para o Aracaju milhares de pessoas, que queriam ter a honra de ver, de admirar este par idolatrado, a quem estão entregues os destinos do Brasil.
Às seis horas da manhã do dia 10 de janeiro tinham saído à barra os dois cúteres
do Estado, e o da Associação Sergipense, com ordem de pernoitarem fora da barra, a
fim de velarem a chegada da esquadrilha imperial. Durante toda a noite a Atalaia teve
luz de lanterna.
Ao amanhecer do dia 11 o vapor Aracaju, e a canhoneira Itajaí, ao toque de alvorada, acenderam as caldeiras para irem se colocar fora da barra, como as sentinelas
avançadas que iam ter a honra de descortinar sobre as asas do oceano a esquadrilha
imperial. A população ébria de alegria, doida de esperanças vagava às ruas, apesar da
chuva que pareceu querer turbar a beleza destes dias encantadores do belo sol dos
países intertropicais.
Às 6 horas da manhã suspendeu do porto a canhoneira Itajaí, e o vapor de reboque Aracaju com o fim de irem ao encontro da esquadrilha imperial. Às 7 horas estavam
fora da barra, e aí se incorporaram aos três cúteres, e pararam em frente da costa da
barra. Às onze horas e três quartos deixou-se ver a esquadrilha imperial, que, neste
momento, passou a ser reconhecida, e logo que foi declarada fez o Itajaí sinal descarregando sua artilharia, soltando o Aracaju uma girândola de foguetes, o que foi repetido pela Atalaia e pelo Telégrafo do Porto, e da Capitania. Imediatamente foi o Aracaju
a falta do vapor imperial Apa e depois que Sr. Capitão do Porto fez às pessoas de SS.
MM. os seus respeitosos cumprimentos, indo beijar-lhes as mãos, passou a receber as
ordens do senhor Almirante Marques Lisboa.
A esquadrilha imperial era composta do Apa, conduzindo a bordo o Imperador e
a Imperatriz, bem como a sua comitiva, da fragata a vapor Amazonas, comandada pelo
capitão tenente Teotônio Raymundo de Brito, corveta a vapor Paraense, comandada
pelo capitão-tenente Delfino Carlos de Carvalho. Era o Apa comandado pelo capitão-de-mar-e-guerra Francisco Pereira Pinto, sendo oficiais do mesmo vapor o capitão-de-fragata José Secundino Gomensora, dos capitães-tenentes João Carlos Tavares e
Francisco (...), e o primeiro cirurgião Dr. Propício Pedroso Barreto de Albuquerque.
Toda a esquadrilha imperial era comandada pelo vice-almirante Joaquim Marques
Lisboa, tendo por seu secretário o primeiro-tenente Marcelino de Monte Ribeiro, e por
seu ajudante-de-ordem, o primeiro-tenente Manoel Carneiro da Rocha. Antes da entrada da barra seguiram para a Bahia o vapor Amazonas e com direção ao Rio de Janeiro
o vapor Paraense. A esquadrilha esperou fora da barra que a maré enchesse, a fim de
atravessar sem risco os parcéis.
Às 3 horas e três quartos determinou-se a entrada da barra. Seguiram os cúteres
a demarcarem os cabeços da barra. A entrada da esquadrilha se fez na ordem seguinte:
seguia na proa do Apa, a fim de demarcar a entrada através dos limites, o vapor Aracaju, vindo na popa do Apa a canhoneira à vapor Itajaí sob o comando do senhor primeiro-tenente Ignácio Joaquim da Fonseca. Todos os vapores tinham sido guarnecidos,
por hábeis práticos, pelo senhor Capitão do Porto, que envidou todos os seus esforços
a fim de que a entrada da esquadrilha imperial fosse feita sem risco algum, sendo, ao
6
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contrário, acompanhada dos sinais mais evidentes da alegria geral segundo as ordens
de Sua Excelência.
Quando a meia hora depois do meio dia se tinha ouvido na cidade o estrondo
dos foguetes soltos para o lado da barra, o movimento e a alegria popular começou
imediatamente. Era a Atalaia lançando ao ar uma girândola de foguetes, na forma do
programa, dando o sinal de que a esquadrilha imperial tinha sido vista; o telégrafo
imediatamente correspondeu ao anúncio dado, fazendo subir ao ar outra girândola. Já
não se podia duvidar. Os foguetes tinham uma significação solene para o povo. Seus
harmônicos ribombos foram naquela hora os mensageiros de um fato novo, rico de
grandeza, suntuoso em resultados – a esperançosa chegada do SS. MM. II. No meio
das ondas de fumo que se levantaram como majestoso penacho sobre a cabeça do telégrafo, a bandeira Nacional tremulou ufana e alvissareira sobre o cimo do telégrafo,
como que orgulhosa de ser dado pelo vapor Itajaí à cidade o anúncio feito e disposta a
saudar na passagem os augustos viajantes.
A formosa sultana das águas, a nascente Aracaju, estremeceu de prazer, como a
menina inocente e tímida que pela primeira vez em sua vida entra no salão de um baile.
Do castelo da praça uma salva de 21 tiros de granadas fez pulsar mais forte o
coração do povo; os sinos repetiam, redobravam este agradável movimento, repicando
por 10 minutos.
Já nada mais era preciso para despertar no povo o entusiasmo, de que em breve
ia ele dar exuberantes provas.
Todos os cidadãos, todos os funcionários públicos ornavam-se de gala, e se dispunham a tomar parte no regozijo total.
A milícia cidadã, a briosa Guarda Nacional, corria, de todas as partes com a tropa
de linha, e a de polícia a reunirem-se nas suas respectivas paradas, donde imediatamente marcharam, e postaram-se no largo da praça sob as ordens do senhor comandante superior José Trindade Prado. Algumas senhoras, ornadas com suas louçainhas,
que mais se harmonizavam com as graças encantadoras de que as dotou a natureza,
tão elegantes no andar, e nos vestidos, reuniram-se na casa da Presidência da Província, onde a Excelentíssima Senhora D. Clemencia Galvão, as acolhia prazenteira, e afável, demonstrando, nos sorrisos ingênuos de seus lábios delicados, nas palavras afáveis
nascidas do seu coração singelo, o prazer que tinha de ver-se rodeada de suas amigas
para tomarem com ela parte na recepção imperial.
Era este o centro angélico do festejo público; eram elas como as fadas misteriosas que inspiravam todos os movimentos da inocente filha dos bosques, a Aracaju
nascente.
Ao rebuliço da cidade não era insensível o caudaloso Cotinguiba. A maré começou
a encher, e o rio crescia, crescia soberbo espraiando-se sobre as duas margens que
constituem a cidade, abraçando a fada formosa das selvas, lambendo suavemente seus
pés de areia alvíssima. As embarcações surtas no porto colocaram-se em alas todas
em bandeiras, formando um lindo panorama nas variadas cores dos pavilhões e galhardetes. Tudo era um só pensamento: a terra e o mar se harmonizaram em inebriante
alegria para receberem o augusto filho do fundador do Império, que pela vez primeira
vinha honrar Sergipe.
Às 4 e três quartos da tarde, através do verde dos quiosques que se veem como
que fechando a barra se divisaram as madeixas de fumo que se soltavam do Apa majestoso, já dentro do lagamar, recebendo a homenagem do Cotinguiba, que se abatia
sob o doce peso do vapor que trazia o pavilhão imperial. Às 5 horas estava no ancora7

“Correio Sergipense”

douro em frente do paço imperial.
As margens do rio se bordaram de uma extensa linha de pessoas que se estendiam para assistir o formoso espetáculo da entrada da esquadrilha.
De todos os pontos subiam ao ar foguetes, traduzindo em cada estouro um novo
palpitar do coração do povo. A Guarda Nacional postada em alas desde a ponte do desembarque até a igreja matriz formava duas filas, que com o uniforme branco indicavam a paz e alegria daquela ocasião solene.
Era então tudo movimento e prazer.
Sua Excelência, o Sr. Presidente que já tinha se embarcado com o seu Secretário na galeota e que no rio esperava a chegada de SS. MM. Imperiais, seguiu acompanhado de todos os escaleres da Alfândega, e da Capitania do Porto em direção ao
Apa, e logo que este lançou âncoras, subiu a bordo, onde teve a honra de beijar as
mãos de Suas Majestades. Aí lhe declarou S. M. o Imperador que logo depois de jantar
desembarcaria; mas que naquela mesma noite iria ao Te-déum, e daria beija-mão.
Logo que o Apa, sulcando majestoso as águas do Cotinguiba, que abria após do pavilhão imperial uma esteira de espuma alvíssima, ancorou em frente do paço, deu-se um
fato filho do acaso, ou providencial, porém muito expressivo. Um lindo papagaio, belo,
formoso como os papagaios brasileiros, rutilante nas suas penas verdes e amarelas,
talvez ao estrondo das salvas e dos foguetes, soltando-se de sua prisão, ainda com a
corrente dependurada no pé, veio atravessando os ares e sentou-se sobre o arco em
que termina a ponte feita para o desembarque imperial. Ali conservou-se ovante pela
liberdade que acabava de alcançar, orgulhoso de si, procurando com o bico despedaçar
a corrente que ainda pendia de um dos pés, repetindo automaticamente o brado de
“Viva o Imperador”, com a voz fina, o “Imperador” em sua linguagem confusa, mas em
harmonia com os gritos populares. Esta feliz coincidência chamou a atenção do senhor
comandante superior Trindade e do senhor tenente-coronel Freitas, os quais, postados
na parada tinham visto o papagaio, atravessando no seu voo as alas da guarda nacional
até pousar sobre o arco.
A esses dois cavaleiros devemos o favor desta notícia, pois honraram-nos mostrando-nos o papagaio sobre o arco, e acompanhando o grito popular de saudação ao
Monarca.
Às 6 e meia desembarcaram Suas Majestades no meio de estrepitosos vivas, e
do estrondoso arruído de girândolas de foguetes, que traduziam nos ares as efusões
entusiásticas de um povo arrebatado em júbilo inefável.
Foi um espetáculo magnífico. Era sublime ver aquelas embarcações todas, fazendo tremular no topo de seus mastros a bandeira auriverde da nação brasileira, que
majestosa e bela se peneirava nas asas da brisa como que orgulhosa de representar a
nação brasileira, que se honra de ter por Monarca o Sr. D. Pedro Segundo.
Era formoso ver tão crescido e soberbo o Cotinguiba que parecia ter-se assim
animado aos ecos da poesia com que nestas margens formosas, na modesta Aracaju,
saudamos o pomposo natalício do Imperador, no grato dia dois de dezembro, e ensoberbece-se de trazer nos ombros à terra o penhor do futuro Brasileiro.
Era belo, muito belo, ver por todas as duas margens do rio estendida esta população, composta de tantas pessoas, trajando suas roupas festivas, ainda que na simplicidade de seus costumes, parecessem estupefatas à vista daquele novo aparato de que
se revestia a cidade do Aracaju recebendo em seu seio o Monarca do Brasil. Era de ver
este povo todo concentrando os olhos, que traduziam todas as aspirações ingênuas da
alma popular, como os raios de luz se concentram no sol, naquele vulto belo, elevado,
8
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majestoso, que se descortinava através das sedas ao camarim da galeota imperial, que
muito bem representavam as nuvens róseas que formam a aureola encantadora do
nascer do sol.
Suas Majestades Imperiais desembarcaram na ponte para este fim construída,
elegantemente preparada, como depois descrevemos.
S. M. o Imperador traja o primeiro uniforme de Almirante.
S. M. a Imperatriz traja vestido de seda cor de chumbo ao gosto chinês, mantelete de filó bordado. No cabelo, adornos de coral. No colo um trancelim de ouro com
uma medalha real.
Acompanham a SS. MM. os seus semanários: Os senhores: Visconde de Sapucaí
- camarista. Conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz - viador. Conselheiro Antônio
Manoel de Mello - guarda roupa. Dr. Francisco Bonifácio de Abreu - médico da Câmara.
Dr. Antonio de Araújo Ferreira Jacobina - servindo de mordomo. Cônego Antônio José
de Mello - capelão.
A S. M. a Imperatriz sua dama - Dona Josefina da Fonseca Costa.
Acompanham também SS. MM. o senhor Conselheiro Dr. João de Almeida Pereira,
Ministro e Secretário d’Estado dos Negócios do Império, com seu oficial de gabinete, o
primeiro oficial da secretaria do Império o Sr. Dionísio da Cunha Ribeiro Feijó.
Foram ali recebidos pela comissão, de que é presidente o Sr. Dr. Ângelo Francisco
Ramos, pela Câmara Municipal, e pela comissão das Senhoras da Capital, que tinham
à sua frente as Excelentíssimas Senhoras D. Clemencia da Cunha Galvão e D. Josefina
Ramos.
Estavam ali também todo o clero, e numeroso concurso de cidadãos. Então a
Câmara Municipal recebeu SS. MM. II debaixo do pálio, entregando nesta ocasião as
chaves da cidade e recitando o Sr. Presidente o discurso que aqui publicamos, ao qual
S. M. o Imperador se dignou responder com afabilidade.
Ao terminar a palavra do Imperador retumbaram os vivas estrepitosos do povo,
acompanhando SS. MM. até chegarem no fim da ponte sob o arco que representa a
entrada da cidade. Na capela para este fim preparada do lado do norte, joelharam SS.
MM. sobre dois coxins de cetim verde, e ali foi a cerimônia do pax-tecum, perante uma
majestosa cruz de prata contendo em si o linho sagrado.
Depois desta cerimônia solene, tendo SS. MM. passado o arco, que representa
a entrada da cidade, acharam-se no meio de duas alas de meninas todas vestidas de
branco com fitas verdes e amarelas a tiracolo, com grinaldas brancas cingindo a fronte.
Uma dessas meninas recitou a SS. MM. uma alocução que publicaremos.
Depois uma outra menina, de seis anos de idade, de nome Filipa Catharina Wanderley, filha do capitão Aurélio Wanderley, recitou com toda a graça e admirável beleza
a seguinte poesia.
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SAUDAÇÃO A SUAS MAJESTADES IMPERIAIS
Que vejo? nesta Cidade
Tão prazenteiro festim?!
É do Trono a Majestade
Que veio honra-la hoje assim.
Pois bem: eu, que sou menina,
Ainda tão pequenina,
Parte na festa hei de ter,
Hei de em súbito transporte
A Pedro e a sua consorte
Minha homenagem render.
Oh! Salve! Rei bem-fadado!
Salvo-te, Imperatriz,
Que tornas ao Esposo amado
No seu trono mais feliz.
Oh! venturoso este império,
Neste sagrado mistério
De ser regido por vós.
Feliz, feliz esta terra,
Que no seu porvir encerra
Um Rei que cuida de nós.
Salve, pois, Pedro Segundo
Imperador do Brasil,
Recebe o culto profundo
Do teu Império gentil.
É que este povo te adora,
É que teu gesto penhora,
Pois és um Rei Cidadão.
Aceita a minha homenagem,
É de inocência linguagem,
10
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Nascida do coração.
Terminada esta poesia, cinco meninas representando as cinco cidades da província, cantaram o hino oferecido a SS. MM., fazendo o coro outras cinco meninas; este
hino foi acompanhado por melodiosa sinfonia. Hoje publicamos.
Então reboaram os ares com os vivas estrepitosos com as girândolas de foguetes,
com as orações populares.
Por uma coincidência ainda notável nesta ocasião, o papagaio que se achava
sobre o arco, ao estrépito dos gritos e dos foguetes voou para o castelo que está em
frente do paço, e foi colocar-se no topo do mastro que sustenta a bandeira nacional,
combinando as suas cores com o auriverde formoso do pavilhão brasileiro, e coroando
a haste que o sustinha tão elegantemente. Continuou o préstito na forma do programa seguindo pelo meio da praça do Palácio, e rua do Barão de Maruim até a Matriz.
Atravessando a rua do Barão SS. MM. não passaram por baixo do arco levantado em
frente do Consulado Português, em razão da lama que a chuva do dia tinha causado
nesta parte da rua, lama que, infelizmente, não procuraram, como deviam, fazer secar
acumulando aqueles lugares com areia de que tanto abunda a cidade. Chegaram afinal
na igreja Matriz, sempre ao meio das ondas populares, que em turbilhão se abalroavam, transgredindo nesta parte o programa publicado, mas pagando com usura esta
falta com seus vivas estrondosos.
Às 7 e meia horas da noite começou o Te-Déum, ficando a igreja cheia pelo numeroso concurso que queria ir assim render ao Deus dos Cristãos suas graças pelo feliz
acontecimento que trazia às plagas sergipanas o Augusto Soberano do Brasil. A esta
cerimônia concorreram todas as autoridades civis, eclesiásticas e militares, bem como
o senador da Província e os deputados gerais, que se achavam na Capital. Estava o
templo ornado com decência, e simplicidade.
Acompanhava a orquestra os cânticos sagrados, que eram entoados por grande
número de cônegos e de padres.
A oração relativa ao objeto agradou pela grandeza do assunto que a ditara: o pregador foi o senhor Vigário José Gonçalves Barroso, que desenvolveu satisfatoriamente
o seguinte tema:
“Contebor tibi, quia terribiliter magnifacatus es; mirabilia opera tua anima mea
cognoscit nimis; mi autem honorificati sunt amici tui, Deus, nimis ecofortatus est principatus corum.” Salmo 137, versículos 13 e 17
No meio do Te-déum, quando os Padres cantavam um versículo, as velas inferiores do altar abrasaram as grinaldas que as enfeitavam em círculo, causando o clarão
susto a todos. Felizmente a tempo apagou-se o incêndio que ia começando sobre o
altar. Era que o acaso quis iluminar em um momento com mais fulgor ao Deus Reis dos
Reis em cujo templo se rendiam ações de graças.
Finda a cerimônia religiosa, o que teve lugar às 9 e meia horas da noite, SS. MM.
saíram do templo debaixo do pálio, e ao aparecerem sobre o átrio da Igreja foram saudados por dois entusiásticos gritos populares: Viva S. M. o Imperador! Viva S. M. a
Imperatriz! Grande número de cidadãos com archotes derramou luz pelas ruas, cujas
casas estavam iluminadas todas. Alguns outros cidadãos cercaram com círios acessos
o pálio, a fim de facilitarem o trânsito dos Imperiais visitantes, que assim atravessaram
a rua de São Salvador, e a da Aurora até chegarem ao Paço. SS. MM. não descansaram
11
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no pavilhão da rua da Aurora.
Ao chegarem ao paço, a lua surgia, formosa e bela como o astro dos amores por
entre as tranças dos coqueiros, da margem oposta que pareciam inclinar seus penachos luzentes como as penas dos caciques americanos na margem dos seus rios pomposos. Era um espetáculo sublime. O disco de prata surgindo bem defronte da porta do
paço Imperial, e elevando-se sobre a superfície macia do rio que beijava mansamente
a praia, uma fita de luz brilhante, que cortava perpendicularmente o rio e vinha bater
de chapa sobre os dois augustos hóspedes ao entrarem no aposento que lhes preparara
o povo sergipano.
Era como a homenagem do Céu. Era como a linguagem arquétipa da natureza no
seu silêncio expressivo esta fita de luz cortando perpendicularmente o Cotinguiba.
Parece que diante desta saudação do astro da noite o grito popular devia emudecer, e de feito emudeceu. Houve uma hora de encantamento. SS. MM. chegaram às
janelas a contemplarem esse quadro lindíssimo. Os raios da lua brilhavam sobre a testa
do Imperador, e sobre o rosto da Imperatriz. O povo ficou mudo. Por ele falou a natureza inteira. Todas as Senhoras acompanharam SS. MM. entrando no Paço, o que fizeram
também alguns cavaleiros, que ficaram então dentro do paço.
Depois a tropa desfilou em continência perante SS. MM. II.
A guarda de honra que se postou logo em frente do paço compunha-se dos oficiais dos Batalhões 1º da Capital, e o da Reserva, todos tendo despido as insígnias, e
tomando as armas de soldados, sob o comando do Sr. Antônio Pedro Machado de Araújo.
Algum tempo depois SS. MM. deram beija-mão, a que concorreram todos os cidadãos, tendo começado a cerimônia pela comissão dos festejos na capital, ocasião em
que o Sr. Dr. Ângelo Francisco Ramos recitou a alocução que aqui publicamos.
Seguiram os Deputados Gerais, e Senadores, e depois todos indistintamente.
Nesta ocasião o Sr. tenente-coronel Domingos Mondim Pestana, beijando a mão
de S. M. pediu licença para oferecer-lhe um exemplar da sua obra – Sistema Geral de
Instrução para o Corpos de Caçadores – ao que S. M. respondeu “Sim: estimo muito. ”
Depois do beija-mão a tropa desfilou em continência pela frente do paço chegando S. M. à janela nesta ocasião, no meio dos vivas do povo que rodeava o aposento
imperial.
Algum tempo depois SS. MM. foram assentar-se a mesa que lhes tinha sido preparada. Além da Comitiva, tiveram a honra de sentar-se à mesa imperial o Sr. Dr.
Manoel da Cunha Galvão, presidente da Província, que ficou defronte de S. M. o Imperador, e a Excelentíssima Sra. D. Clemencia, sua consorte, à esquerda da Imperatriz.
Foi assim a recepção de SS. MM. Foi a singeleza de um povo saudando o primeiro
cidadão do país. Foi o grito espontâneo da população unindo-se ao diadema imperial.
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ALOCUÇÃO RECITADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PADRE AGOSTINHO RODRIGUES BRAGA NO ATO D’ENTREGAR A S. M. O IMPERADOR AS CHAVES DA CIDADE, NA PONTE PREPARADA NA PRAÇA DE PALÁCIO,
PARA O DESEMBARQUE DOS AUGUSTOS VISITANTES.
SENHOR.
O Fato de um Monarca visitar aos seus domínios é um sucesso grande, e proveitoso na história das Nações, porque percorrendo seu Império, visitando as suas diferentes localidades, conhecendo a índole de seus súditos, e vendo mais de perto suas
palpitantes necessidades, sem dúvida dará lenitivo a tantas angústias, enxugando lágrimas ao desvalido, ao órfão e a viúva, há de com efeito, muito e muito contribuir para
a felicidade e engrandecimento dos súditos que fruirão mais largamente a tranquilidade
e sossego de que tanto anelam na presente vida. Possuída de tão grande júbilo por
ver nesta capital seus Augustos Soberanos, cujas ídolos tanto presa; a Câmara Municipal, de que sou Órgão, em nome de todos os seus munícipes; congratula-se pela feliz
chegada de Vossas Majestades a uma das Estrelas do Imperial Diadema, e rendendo
Graças ao Todo Poderoso pela viagem de Vossa Majestade Imperial e de Sua Majestade
Imperatriz, faz votos para que a preciosa Vida e Saúde de Vossa Majestades Imperiais,
e toda a sua Augusta Dinastia se dilatem por longos anos para a felicidade dos Povos
do Império da Santa Cruz.
A Câmara me ordena, Senhor, que eu deposite nas Mãos Augustas de Vossa Majestade
Imperial, as chaves da Cidade, Capital desta Província, como Símbolo de preito e homenagem, demonstrando por este ato a fidelidade, Amor, respeito e adesão que Vos
tributamos.
Rogo em nome do Elemento Municipal, Queiram Vossas Majestades Imperiais aceitar o
devotamento dos Vossos súditos, desculpar se não foi mais expressiva a demonstração
de prazer e honra de quer todos os Sergipanos se acham possuídos por terem a glória
nunca esperada de receber hoje em seu seio, Seu idolatrado Monarca e Sua Augusta
Esposa, Nossa Ínclita Soberana, e virtuosa Imperatriz. Dignando-se Vossas Majestades
Imperiais relevar as faltas desta nascente cidade, que ainda não conta um lustro de
vida.
Lançai, Senhor, Vossa Vista Paternal para este fértil torrão do Vosso Império, prodigalizando-lhe os recursos de que carece, para que possa trilhar a estrada do pregresso,
e colocar-se a par das outras províncias suas Irmãs como sinal de afeição aos vossos
dedicados e fieis súditos deste Município, concedei-me, Senhor a graça, que, em nome
deles, eu beijo a Vossa Sagrada e Augusta Mão, e a de Nossa Idolatrada Imperatriz.
Cidade do Aracaju em 11 de janeiro de 1860. – Padre Agostinho Rodrigues Braga, Presidente. – Luiz Freire de Rezende – Manoel Ferreira dos Santos – Joaquim Rodrigues
Dantas Portela – José Meireles de Menezes – Leandro Muniz Telles – Antônio Muniz de
Mello Telles – Tobias de Mendonça Galvão – José Joaquim Ferreira de Mello.
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ALOCUÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

SENHOR.
A visita de V. M. I. ao norte do Império, solenemente atesta o empenho que tem
V. M. I. pela prosperidade da Nação, cujos destinos estão confiados à sábia direção de
V. M. I. – Este acontecimento, Senhor, acrescentará cada vez mais o amor e fidelidade
que o povo Brasileiro consagra a V. M. I., cujas virtudes lhe asseguram um brilhante
futuro.
Sim, Senhor, os Brasileiros se convenceram de que a máxima – O Monarca é a
fonte do bem – é uma verdade de fecundos resultados, que claramente se vai manifestando no Reinado de V. M. I., e firmes ao redor do Trono Imperial exultarão de prazer
vendo consolidadas as instituições e a integridade do Império.
Senhor! A Província de Sergipe, por sua vez, cônscia destas verdades, aquilatando devidamente a honra que lhe cabe pela presença de V. M. I. em seu solo, reconheço
quanto acresceu os cuidados de V. M. I. as grandes, como as pequenas povoações do
Império, e antevê esperançosa os benéficos efeitos que ela trará ao seu desenvolvimento moral e material. – Assim pois agradecida a V. M. I. e a S. M. Imperatriz, que como
Virtuosa Esposa acompanha a V. M. I. na visita que Se Digna fazer-lhe, identificando-se
com V. M. I, no desejo ardente de felicitar esse Império, a Província de Sergipe dirige
incessantes votos ao Todo Poderoso pelo prolongamento de tão preciosos dias, pela
prosperidade da Dinastia Imperial, e brilhantismo do Trono Brasileiro.
E nós, Senhor, nomeados para à honrosa comissão de recebimento de VV. MM. II que
os seus esforços se envidarão para demonstrar a lealdade e adesão que dedicam aos
Augustos Visitantes, e às Instituições do Império.
Concluindo permiti, Senhor, que prestando preito e homenagem a VV. MM. II,
impetremos a graça de beijar Vossas Mãos Augustas.
Aracaju, 11 de janeiro de 1960. – Ângelo Francisco Ramos, Presidente da Comissão. –
Francisco Joaquim da Silva. – Manoel da Silva Rego. – Manoel Diniz Villas-Boas. – Norberto José Diniz Vilas-Boas. – Horácio Urpia. – José Narboi. – Rufino Voltaire Carapeba.
– Manoel Agostinho da Silva Moreira. – Dionísio Rodrigues Dantas. – Padre Agostinho
Rodrigues Braga. – Ayres d’Oliveira Ramos. – Paulo Freire Mesquita Barreto. – Pedro
Pereira d’Andrade. – Sebastião José Basílio Firto. – Francisco Pereira da Silva. – Conego
José Alberto de Santa Ana. – José Moreira Guerra. – Domingos Mondim Pestana. – Antônio José Pereira Guimarães. – Joaquim José da Silva Castro. – Herculano Eugenio de
Sampaio. – Joaquim Antônio Pereira. – Antônio Carneiro de Menezes. – Manoel Fernandes da Silveira. – Dr. Joaquim José de Oliveira. - Vigário Geral Ignácio Antônio da
Costa Lobo. – Vigário E. Moniz Telles. – Tenente-Coronel Manoel Antônio de Faro. – Dr.
Guilherme Pereira Rabelo. – Dr. Francisco Sabino Coelho Sampaio.
S. M. O Imperador dignou-se responder que agradecia os sentimentos manifestados
pela comissão.
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A SUAS MAJESTADES IMPERIAIS
Por Alcibiades Augusto Dinis Vilas-Boas.
Salve, oh Astro Luminoso,
Do Brasileiro Hemisfério,
Salve, o Anjo Tutelar,
D’este venturoso Império.
Salve, o Pai dos Brasileiros,
Mui Excelso Imperador,
Sobr’as plagas Sergipanas
Benvindo sejas Senhor.
Estende a teus caros filhos
Tua Mão Beneficente,
Dom com que um Deus Eterno
Nos fez mimoso presente.
Oh!! Lá brilha a linda estrela
Farol de luz por essência,
Aquela que o Céu doou-te
Para dourar tua existência.
Vem lançar-te em nossos braços
Pai e Mãe dos Brasileiros,
Vem receber de Teus filhos
Votos d’amor Verdadeiros.
Nos corações sergipanos
Tem teu trono colocado,
Tu formas nossa ventura
Com o teu Esposo Amado.
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Sergipe, exulta de júbilo
A sua sorte bem diz
Vendo em seu ditoso solo
Sua Augusta Imperatriz.
Se de ti, Pedro Sublime,
Tal Graça receberia,
Este Povo que hoje anda
Em doce mar de alegria.
Ao lado da Esposa Augusta,
Da Virtuosa Teresa
Tem mais realce as Virtudes
Com que ornou-te a Natureza.
A viúva desvalida,
O velho, o órfão, o mendigo
Todos qu’a vos recorrem
Acharão seguro abrigo.
Salve, outra vez, Par Ditoso
Na terra emblema de Deus,
Sobre vós caiam mil graças
Mil bênçãos chovam dos Céus.
Aracaju, 11 de janeiro de 1860.
Alcibiades Augusto Dinis Vilas-Boas.
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ESTADA DE SUAS MAJESTADES IMPERIAIS NO ARACAJU
DIA 12 DE JANEIRO
VISITA A DIVERSOS PONTOS
Ao amanhecer deste dia ao toque de alvorada, o castelo da praça salvou com os
seus tiros de granada, harmonizando-se com as salvas dos navios de guerra surtos no
porto.
As seis e meia horas da manhã saiu a pé S. M. o Imperador, acompanhado de algumas pessoas de sua comitiva entre as quais o senhor Ministro do Império, bem como
do Exmo. Sr. Presidente da Província, e grande número dos membros da comissão de
recebimento.
Visitou a obra do novo quartel para a tropa de linha, obra de que está encarregado o senhor Dr. Guilherme Pereira Rebelo.
Pediu ao engenheiro capitão Pereira da Silva, que tem a seu cargo a inspeção da
obra, informações sobre ela, pedindo ao mesmo tempo a planta da obra, a qual examinou minuciosamente, fazendo ao engenheiro algumas perguntas, que foram satisfeitas
prontamente.
S. M. examinou também a liga, e a pedra da construção, que achou boas.
Desejou ver, e viu o orçamento, e as condições do contrato.
Daí S. M. foi visitar a fonte chamada do Barão. O senhor Presidente, por ordem
de S. M. tomou em um copo de cristal água da fonte, que S. M. recebeu a fim de provar, o que fez por meio do olfato e do gosto, afirmando que ainda que denotando pela
cor a água ter em dissolução substâncias vegetais, ou minerais, era, todavia, de gosto
agradável e mui transparente.
Daí foi à povoação de Santo Antônio, que fica a um quarto de légua da cidade. Ali
foi recebido com foguetes e saudações do povo.
Entrou na Igreja, onde fez oração. Depois visitou o povoado todo. Na volta para
a cidade viu as outras duas fontes, cuja água examinando, achou muito má. Daí foi
visitar o cemitério que é cingido por uma cerca de varas. Achando-o aberto em alguns
lugares, perguntou S. M. ao vigário desta capital porque era assim tão pouco respeitado
na capital de um país cristão o jazigo dos mortos, respondeu o vigário que acontecia
isso porque o povo nesta terra ia à noite furtar a cerca do cemitério para fazer lenha.
S. M. ficou surpreendido com tal revelação, e disse que em tal caso era preciso ter no
cemitério uns guardas todas as noites para evitar tais furtos.
Depois foi visitar a obra do palácio novo, que está sendo feita sob a direção do
engenheiro capitão Pereira da Silva. Examinou a obra, a planta, e o orçamento comparando-o com a da obra do quartel de linha.
Daí foi visitar o túmulo do finado Dr. Ignácio Joaquim Barbosa, que fica no fundo
da Igreja Matriz. É o túmulo uma obra que demonstra um sentimento sobre o singelo
do coração do povo para aquele homem de fé robusta em si, e em seus atos, que foi
vítima de sua dedicação em sua fundação.
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Há o túmulo que encerra tão saudosos restos construído conforme o gosto Romano, com mármore fino e polido; seu todo é uma pirâmide composta que tem 17
palmos e meio de altura, tendo no vértice uma cruz de dois palmos de altura também
de mármore. Consta esta pirâmide de três partes, que são pedestal, caixa ou deposito,
e tampa. O pedestal consta de duas partes, a primeira é um hexaedro retângulo, em
que as quatro faces vistas são iguais e tem cada uma sete palmos e meio de comprimento, e 4 de altura; a segunda é um hexaedro retângulo em que as faces vistas são
iguais, e tem cada um dois palmos e três polegadas de altura, e cinco e meio palmos
de comprimento, guarnecido na parte superior com uma moldura composta de dois
filetes e uma meia cana; a caixa é um hexaedro retângulo em que as faces vistas são
iguais tendo cada uma quatro palmos de comprimento, e dois ditos e três polegadas de
altura guarnecidos na parte inferior com uma moldura de meio palmo de altura, e na
parte superior com uma cornija de florões em relevo com um palmo e duas polegadas
de altura; na face paralela ao plano que passa pelo eixo da rua fronteira ao cemitério
tem a caixa o seguinte letreiro com letras douradas gravadas: Restos venerandos do
Exmo. Sr. Dr. Ignácio Joaquim Barbosa, Presidente desta Província; na face contígua à
primeira do lado direito tem o seguinte letreiro também com as mesmas: “Nasceu no
Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1821. Morreu na cidade de Estância em Sergipe
aos 6 de outubro de 1855”; na face contígua a esta tem o seguinte letreiro: “Viveu e
terminou com glória a carreira que Deus lhe assinalou na Terra; finalmente na última
face tem o seguinte letreiro: “Homenagem saudade e gratidão - Resolução 453 de 3
de setembro de 1856. – A tampa é uma pirâmide regular que tem quatro palmos de
altura, sendo a base um quadrado perfeito que tem de lado três palmos e cinco polegadas; tem na face que corresponde com a face da Caixa que contém o nome do finado
duas tochas cruzadas e sobre as quais está colocada uma grinalda, tudo em relevo. O
túmulo é guarnecido junto ao pedestal por uma grade de ferro fundido de onze palmos
de comprimento cada lado, e quatro palmos de altura, havendo entre esta grade e o
mesmo pedestal um intervalo de palmo e meio de largura com terra vegetal, onde estão plantadas flores naturais que indicam – saudades.
Ao lado dessas flores há dois pés de ciprestes ainda tenros plantados pela mão
do Sr. tenente coronel Domingos Mundim Pestana, amigo dedicado do morto. É a este
túmulo que aludimos em nossa poesia do dia 2 de dezembro quando dizemos.

VISITA DE S. M. À ALFÂNDEGA
No dia 12, depois de ter ido visitar a Capitania do Porto, S.M. dirigiu-se à Alfandega. Viu os dois edifícios, o da velha, e o da nova, os quais estavam em arrumações
para o baile, que ali se deu a SS. MM.
Não obstante pediu informações sobre as diversas acomodações para a repartição do Fisco.
Saindo daí e sabendo que provisoriamente estava a repartição da alfândega na
mesa de rendas, para ali se dirigiu, chegando a essa repartição às 9 horas da manhã,
marcando, entretanto, o relógio da casa 10 horas. Observando essa diferença, S. M.
notou que estivesse tão adiantado o relógio de uma repartição pública, e tirando da
algibeira o seu relógio, disse: o meu está muito atrasado, ou este muito adiantado.
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Respondendo-lhe a isso o Inspetor, dizendo que tanto na entrada como na saída
se regulavam os empregados por aquele relógio, preenchendo assim as horas do serviço conforme o regulamento, disse S. M.: - Bem, mas isto é mau para os empregados.
Perguntou depois ao inspetor se tinha assinado o ponto, examinando então todos os
nomes dos empregados um por um.
Passou a examinar a escrituração, o que não pode fazer com toda a minuciosidade com que S. M. costuma proceder em todo os seus atos em razão da irregularidade
em que a mudança recente da repartição tinha posto os livros. Não obstante pareceu
satisfeito do que viu, e examinou.
Perguntando ao Inspetor sobre a matrícula dos escravos, e supondo este que S.
M. queria saber da renda, designou-a, com o que S.M. não se satisfez, e disse lhe: Não, não quero saber da renda, quero saber do número.
Pediu um mapa comparativo da receita dos exercícios de 1834 a 1850 dizendo-lhe que o apresentassem com urgência no paço.
Apresentou o Inspetor mapas de todos os trabalhos da repartição. S.M. disse-lhe
que os mandasse levar ao paço, onde os examinaria com vagar.
Saindo disse S. M. para o Inspetor: – os senhores estão em casa emprestada.
Ao sair da alfandega foi S. M. saudado com muitos vivas por todo o povo, subindo
ao ar neste momento alguns foguetes, o que teve lugar em todas as repartições que
S. M. visitou, acompanhando-o sempre o povo, que saudava S. M. sempre com vivas e
aplausos.
É que a inspeção sobre os estabelecimentos públicos é a necessidade mais cara
ao instinto popular.

VISITA À TESOURARIA DE FAZENDA
A tesouraria geral foi também visitada por S.M. no dia 12.
A repartição não agradou a S.M. Além da péssima casa em que está colocada
S.M. notou faltas de alguns empregados.

VISITA À CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara Municipal foi visitada por S.M. o Imperador, logo depois da visita da
Alfândega.
A pouca regularidade do Arquivo Municipal e as más acomodações da casa não
agradaram a S.M. que fez aos vereadores algumas observações a respeito.
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VISITA AO HOSPITAL
O Hospital que se está construindo para os pobres foi visitado por S.M. no dia 12
pela manhã. Não pareceram regulares aquelas divisões feitas. S.M. fez convenientes
reflexões sobre as enfermeiras, e às regras higiênicas que devem presidir a construção
dos hospitais, mostrando-se pouco satisfeito de que aquela obra não pudesse ter outras
proporções para os cômodos dos enfermeiros, para a cozinha, para a rouparia, para o
depósito de cadáveres, sem detrimento da comunidade dos doentes, que ali se possam
recolher.

VISITA AO QUARTEL DE POLÍCIA
S.M. visitou no dia 12 o quartel de polícia, examinou-o todo minuciosamente,
chegando até a introduzir a vareta em uma arma, a ver se estava limpa, e achou-a com
um pouco de ferrugem. Viu os livros, e o arquivo do corpo, achando-os regulares, e
mostrando-se satisfeitíssimo de achar em dia a escrituração.
Visitou também a arrecadação do corpo, achando de má qualidade o fardamento
e inda mais admirou-se de que os soldados não tivessem fardamento ao sentar praça,
tendo assim obrigados a comprá-lo a sua custa durante um ano até que tenham direito.
Perguntou se dava ao quartel rancho para os soldados.
Respondeu-lhe o comandante que não em razão de estarem sempre destacadas
as praças.

VISITA À CAPITANIA DO PORTO
S. M. no dia 12 visitou a Capitania do Porto. Ao entrar o senhor capitão do porto
vindo recebê-lo a porta da repartição com todos os empregados dirigiu a S. M. a seguinte alocução:
Imperial Senhor
“Altos destinos da Providência Divina a bem de nosso País, trazem incólume entre perigos e fadigas a Augusta Pessoa de Vossa Majestade a esta Província, e neste
momento a esta Capitania, da qual na qualidade de chefe junto aos mais empregados
rendemos culto ao Altíssimo pela desejada e feliz chegada da Sagrada Pessoa de Vossa
Majestade Imperial e de nossa Virtuosa Soberana, cujas mãos benfazejas imploramos
a graça de beijar.
Depois S. M. percorreu toda a repartição, e examinou os livros fazendo algumas
reflexões. Apresentando o Capitão do Porto um mapa dos empregados, S. M. disse que
o remetesse com um relatório, que designasse as cousas de que precisasse a repartição.
20

Antônio Corrêa Sobrinho

VISITA DE S. M. ÀS AULAS PÚBLICAS E À DIRETORIA DOS ESTUDOS
No mesmo dia 12 à tarde S. M. visitou a aula de ensino primário para meninas,
na qual notou aproveitamento das alunas, demonstrando-se assim o zelo da respectiva
Professora, a quem S. M. fez diversas perguntas a respeito dos métodos de ensino seguidos na sua aula. S. M. procurou ouvir, e ouviu algumas alunas sobre diversos pontos
das matérias ensinadas, e pareceu satisfeito.
Também visitou a aula dos meninos, onde, porém, não encontrou o mesmo adiantamento que na das meninas. O professor desta aula recitou, ao receber a S. M. uma
alocução que publicaremos logo que nos vier às mãos.
Nesta mesma tarde, S. M. visitou a aula de Latim, notando, porém, o pequeno
número de alunos, e o pouco adiantamento deles, posto que seja notória e reconhecida a reputação de que goza o senhor professor Braz Diniz Vilas Boas, já jubilado nesta
matéria, e que se acha por um contrato encarregado da mesma aula atualmente. S. M.
fez diversas perguntas aos alunos, entrando em diversas questões que demonstraram
o conhecimento que possui S. M. das línguas clássicas.
Nessa mesma tarde S. M. visitou a repartição da direção dos Estudos, a cargo
do Sr. Dr. Guilherme Pereira Rebelo. Mostrou desejo de ser informado minuciosamente
sobre a instrução pública da Província, notando a falta de um estabelecimento regular
para a Instrução secundária, cuja regularidade é nula na Província. Ouviu com a maior
atenção as respostas que lhe foram dadas pelo Sr. Dr. Guilherme. Procurou saber do
regulamento das aulas. Notou alguns artigos. De feito, a Instrução pública em Sergipe
é uma necessidade palpitante, que está por ser satisfeita. O atraso deste ramo do serviço público nesta província é lamentável. Convém chamar para esse ponto a atenção
da Assembleia Provincial.

PONTE DE DESEMBARQUE DE SS. MM. II
Construída em frente à Praça de Palácio, e em direção ao centro da dita praça,
com 220 palmos de comprimento e 16 de largura.
É ela composta de duas partes, uma de alvenaria com 65 palmos de comprimento, e outra de madeira com 155 palmos, sendo as estacas de biriba por ser a madeira
que por mais tempo se conserva n’água salgada, as madres e barretes de lei de primeira qualidade e assoalho de pranchões de pinho.
De um elegante parapeito pintado de verde e amarelo está bordada a dita ponte
de um e outro lado em todo o seu comprimento.
O assoalho foi coberto em toda a extensão da ponte com um tapete de baeta azul
de 5 palmos de largura, terminando na extremidade ao lado da escada com um belo
tapete da largura da ponte.
Uma escada de 12 palmos de largura com degraus também cobertos de baeta,
fora construída na extremidade da ponte para o serviço de SS. MM. enquanto elas se
demorarem no Aracaju, a qual será substituída por duas laterais, a fim de que na extremidade da dita ponte possam carregar e descarregar qualquer embarcação, o que
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não poderia ter lugar lateralmente por causa da corrente do rio.
Na extremidade da ponte ao lado da escada acham-se colocados dois mastros em
que tremula a bandeira Nacional.
Esta sólida ponte que com pequena despesa anual de conservação pode durar
largos anos, foi um verdadeiro benefício que trouxe a visita imperial, pois o embarque
e desembarque nas praias do Aracaju não podia se efetuar senão a costas de homem.
Na praça logo ao princípio da ponte elevou-se a Porta da Cidade, formada de dois
torreões ligados por um elegante arco em forma de meia elipse, representando a Porta
de entrada de uma praça forte. Foi feita em relação à largura da dita ponte, tendo cada
torreão 32 palmos de altura, e 1 braça de cada lado, o arco 16 palmos de largura, 5
palmos de grossura e 16 de altura (no vão). Foi no alto desta porta que se sentou o
papagaio na hora da recepção de SS. MM.
Tudo está revestido de baterias sobre elegantes cornijas. Teve-se a feliz ideia de
pintar a dita porta de azul marchetado de branco, que representa perfeitamente o granito do Rio de Janeiro.
Três bandeiras nacionais de seda coroavam este elegante arco que agradou geralmente. Há o plano de ser reconstruído este arco exatamente por iniciativa do Exmo.
Sr. Dr. Barros Pimentel, deputado pelo 3º Círculo desta Província, de granito por meio
de uma subscrição a fim de comemorar por meio de um monumento imorredouro a
visita Imperial.
Liam-se os seguintes dísticos nos lados dos torrões em letras brancas sobre o
fundo azul escuro, fingindo mármore.
No torreão do Norte tinha se construído um pequeno altar ricamente preparado
em que SS. MM. fizeram oração e beijaram o Santo Lenho.
No lado do rio lê-se, em um dos torreões: Tolle caput Seregippe; decoras induevestes; Augusto meritos habe honores sedula Petro.
E no outro a tradução:
Ergue, ó Sergipe, teu colo,
Traja vestes bem luzidas
A Pedro Augusto tributa
Com gosto as honras devidas.
No lado da praça lê-se, em um torreão:
Salve, Brasil Rector, Patrone, Pater que;
Magnorum Soboles Regum, Summe Inclite Doctor!
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E ao outro, a tradução:
Salve, o Monarca Sublime,
Pai Augusto e Defensor,
De Grandes Reis Descendente,
Do Brasil Imperador.
No lado do Sul em um torreão:
Maxima pignora nobis ut prberet amoris.
Egregiam consortem portavit quoque secum.
No lado do Norte em outro torreão, a tradução:
Para dar-nos maior prova
Do seu paternal amor
A Soberana Consorte,
Também nos trouxe em penhor.
É esta a descrição da PONTE DE DESEMBARQUE que prometemos no artigo “Recepção de Suas Majestades Imperiais” dar aqui.
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ALOCUÇÃO RECITADA PELO ALUNO ANTÔNIO ALVES RAMOS JÚNIOR
DA AULA PÚBLICA DA LÍNGUA LATINA NESTA CIDADE

SENHOR.
Transportado de júbilo pela mercê que nos acaba de fazer o Todo PODEROSO, de
mover o Nobre Coração de VOSSA MAJESTADE IMPERIAL para vir Pessoalmente ver e
abraçar filhos, que ardiam no desejo de voar à Corte em tropel à contemplar de perto
SUA AUGUSTA PRESENÇA e carinhoso Aspecto, complacência de que só os que podiam
privar os longes e a falta de recursos, que não estão sempre ao dispor da multidão; por
que, SENHOR, o Povo, que tem a honra de viver gostoso, sujeito ao Mando Paternal
de VOSSA MAJESTADE IMPERIAL, que se presa de ser um Povo são, fiel e leal, é talvez
do Mundo atual o que mais ama, respeita, e idolatra o SOBERANO, que lhe outorgou a
PROVIDÊNCIA no excesso de sua beneficência, e inefáveis Misericórdias, preparando-o
com tão preciosos dotes para regê-lo. Sim, Amável Pai dos Brasileiros, transportado
de júbilo, e no (...) de tão doce motivo, em nome da classe e Aula de Gramática Latina desta Cidade, de que sou digno membro, de ordem do Professor que nos rege,
eu venho submisso e respeitoso saudar a Vossa Majestade Imperial, a sua tão Digna
Sereníssima Consorte, a nossa sempre Amada e Querida Imperatriz, nossa terníssima
Mãe de coração, Essa que é as delícias do seu Povo, e Que, quanto em si é, não cessa
de partilhar com Vossa Majestade Imperial o dom de fazer completa a nossa ventura,
felicitando-nos ao mesmo tempo pela próspera jornada, e faustíssima chegada de Vossas Majestades Imperiais a este solo abençoado.
Eis pois, Senhor, por tão plausível e salutar ensejo, permita-me a conhecida modéstia de Vossa Majestade Imperial no transporte do meu inexplicável gozo, protestando imorredora adesão, fidelidade, e amor a Augusta Pessoa de Vossa Majestade
Imperial, à nossa inapreciável Imperatriz, e à Sua tão Augusta, como Prezada Família,
pedindo-lhe súplices e humildes a distinta honra de oscular sua Mão Beneficente, e a
d’Ela, exclame em vivo transporte. – “Benedictus Qui venit in Nomine Domini.”
Queira Deus, Senhor, prolongar os áureos dias de Vossa Majestade Imperial de
geração em geração, fazê-LO um Salomão do Meio dia da Sabedoria, um Davi em piedade, um outro Pedro, um Agostinho, um Ambrósio, um Thomaz de Aquino na Pureza
da Fé, daquela Fé, de que Vossa Majestade Imperial se Presa de ser Protetor, o perpétuo Defensor.
Viva Sua Majestade Imperial o Senhor Dom Pedro Segundo, Imperador do Brasil
– Viva a Sereníssima Imperatriz do Brasil a Senhora Dona Teresa – Vivam As Augustas
Princesas Imperiais.
Antônio Alves Ramos Júnior.
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ALOCUÇÃO RECITADA POR UMA ALUNA DA AULA PÚBLICA DE PRIMEIRAS LETRAS DA CIDADE DE ARACAJU NA OCASIÃO EM QUE S. M. O IMPERADOR DIGNOU-SE VISITAR A MESMA AULA.
SENHOR.
Nós, pequenas alunas d’esta aula com o mais profundo respeito felicitamos a
Vossa Majestade Imperial pela feliz chegada a esta cidade.
Vós, Senhor, tendes derramado enchentes de benefícios por todos os vossos súditos de todas as classes, e nós damos infinitas graças ao Todo Poderoso por nos
conceder a felicidade de partilharmos os mesmos, contemplando no acanhado recinto
d’esta aula o Grande Pedro Segundo Imperador Idolatrado dos Brasileiros. A visita de
V. M. Imperial a esta aula nos será sempre grata e memorável; e nós, Senhor, com os
corações cheios de prazer tributamos a V. M. Imperial e a S. M. a Imperatriz, nossa idolatrada soberana, nossas homenagens, implorando a V. M. Imperial se digne d’acolher
benigno os votos que fazemos ao Todo Poderoso pela saúde e conservação de V. M. I e
de vossa mui virtuosa Imperatriz, e de toda Augustíssima Família Imperial.
Permita-se V. M. Imperial a honra de beijarmos a Vossa Augusta Mão.
Aracaju, 12 de janeiro de 1860.
Constança Carolina de Souza

HINO CANTADO PELAS MENINAS NA OCASIÃO DE SS. MM. TEREM PASSADO A PONTE DO DESEMBARQUE, COMO DISSEMOS NO Nº ANTERIOR.
Salve, Pedro, Augusto Peiro,
Defensor d’um povo inteiro,
Do brasil És o Segundo,
Mas do mundo és o Primeiro.
Exulta, Sergipe, exulta,
De regozijo profundo,
(...) hoje contemplas
O maior Homem do mundo.
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A terra que Lh’apresentas,
É pobre, não tem brasões,
Mas Ele a terra não pisa,
Pisa sobre corações.
Exulta, Sergipe, exulta etc.
Salve Teresa gentil,
Nessa Preclara Soberana,
Mãe Caridosa, Indulgente,
Mais que mulher, mais que humana.
Exultai, Sergipe, exultai
Sobre o Par Ditoso, e Augusto,
Envolto em cândido véu,
Mil flores fragrantes caiam,
Mil bênçãos chovam do Céu.
Exulta, Sergipe, exulta etc.

NO MEIO DAS PESSOAS QUE BEIJARAM A MÃO DE SS. MM. EM A NOITE
DE SUA RECEPÇÃO APRESENTARAM-SE DOIS ALUNOS DO GINÁSIO BAIANO
ÂNGELO RAMOS, E EDUARDO RAMOS, O PRIMEIRO DOS QUAIS RECITOU A SEGUINTE POESIA.
SENHOR! Vós Honrais o ensino
E a inteligência também,
Permiti que este menino
Vos diga o que n’alma tem!
Vós o honrastes na Bahia
Quando lá Fostes um dia
Ao Ginásio visitar.
Pois bem: sulquei o Oceano,
Vim do Ginásio Baiano
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Aqui oh Rei, vos saudar.
De lá vim, Pedro Segundo
De lá vim ver vos aqui.
Em meu respeito profundo
Dou prova do que senti.
Que glória hoje que glória!
Ah! nas páginas da História
Desta terra tudo é luz,
Sergipe vê prazenteiro
O Soberano Fagueiro
Da terra da Santa Cruz.
Pedro e Teresa, meu canto
Minha homenagem Aceitai,
É tributo puro e Santo
Que o filho rende a seu Pai.
É um brado da inocência,
De débil inteligência
É um culto ao Imperador.
Aceitai pois minha oferta
Que traduz em voz incerta
- Inocência, paz e amor Aracaju, 11 de janeiro de 1860.

_______________________________________
Às 4 horas da tarde do dia 13 de janeiro o rio Cotinguiba apresentava um
espetáculo belíssimo. Os três vapores Apa, Itajaí e Pirajá, que estavam no ancoradouro
defronte de Aracaju balançavam-se altaneiros sobres as águas que cresciam majestosamente. Os topes deixavam-se peneirar-se nas asas da brisa o pavilhão nacional,
onde refletiam os raios dardejantes do sol pomposo dos trópicos. Toda a margem do rio
do lado do Aracaju estava coalhada de escalares e canoas que se enchiam de pessoas,
desejando pressurosas acompanhar as SS. MM. na visita à Barra dos Coqueiros.
É a Barra dos Coqueiros o lugar talvez mais belo de toda a província de Sergi27
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pe. Situada à margem do norte do rio Cotinguiba, defronte do Aracaju, é uma planície
vastíssima coberta de uma floresta imensa de coqueiros que sacodem, orgulhosos, nos
ares suas plumas luzentes. A fileira da frente dependura-se da superfície da terra espalhando-se nas águas do rio em uma grande extensão da costa. Prologam-se depois
para dentro da terra por um espaço ainda maior, duplo, triplo talvez de extensão, em
que se perdem na margem do rio.
Era um panorama encantador. O rio a crescer a mais e mais. As bandeiras e os
galbardeles a tremularem espanejado nos ares ao sopro da brisa da tarde. A população
correndo apressada, e prazenteira para as duas margens do rio.
As 5 horas da tarde SS. MM. embarcaram. Retroaram os foguetes. O hino Nacional derramou no éter suas harmonias embriagadoras. Das embarcações subiam aos
ares foguetes em uma sucessão estrondosa. A marinhagem subiu as vergas para fazer
a saudação à passagem do Imperador.
Pouco depois a galeota Imperial abicava na ponte expressamente construída para
o desembarque do Imperador na barra dos Coqueiros, pelos senhores inspetores da
Alfândega e da Tesouraria da Fazenda. A ponte está feita de madeira rija, pintada de
vermelho escuro. É larga, e espaçosa. Está ornada em toda sua extensão com arcos
majestosos tecidos de folhas verdes, com festões de flores, atado com uma fita amarela, o que dava-lhes um aspecto encantador. Desembarcaram SS. MM. II no meio de
estrepitosas saudações populares.
S. M. o Imperador traja uniforme de almirante. S. M. a Imperatriz traja vestido
de seda verde morte cor, mantelete de renda finíssima bordado, e chapelinha branca.
Aí esperavam diversas senhoras, a cuja frente se achava a Exma. Sra. D. Clemencia, que uma hora antes passara em um escaler convenientemente preparado, com
todo o asseio, e beleza.
Uma porção de cavaleiros, a frente dos quais estavam os senhores Inspetores da
Alfândega, e da Tesouraria da Fazenda formavam alas pelas margens da ponte. Alguns
moços vestidos de branco, com fitas verdes a tiracolo bardavam os lados da escada.
Quando SS. MM. puseram os pés na ponte reboaram os vivas; subiram aos ares os
foguetes; retumbaram as florestas com as notas harmoniosas da música do Apa, que
tinha desembarcado para aquela margem do rio a fim de saudar SS. MM. na sua ida
àqueles lugares amenos e pitorescos.
Logo depois um dos jovens vestidos de branco, recitou uma alocução em que
dava a SS. MM. os emboras pela chegada àquelas paragens.
A população que se tinha estendido ao longo da praia para assistir ao desembarque foi-se concentrando para formar o préstito. Todas as senhoras, que tinham passado do Aracaju, reunindo-se todas davam ao préstito uma beleza em harmonia com a
beleza daquela formosa estrada, assim honrada pela primeira vez, teatro de uma cena
rica de encanto.
Toda a oficialidade do Apa, do Itajaí e do Pirajá, acompanhando SS. MM. II,
constituía um belo panorama naquela floresta verde-negra. O brilho dos cachos, e das
franjas de outo, das (...), que arcão os ombros dessas esperanças do país, cintilando
aos raios do sol, produzia um que indizível, contrastando com o verde dos arbustos que
bordavam à alameda. Era como uma miríade de estrelas refulgindo em um céu azul
sereno. Ou antes era cópia fiel de auriverde pendão nacional, a que estão ligadas as
mais gloriosas reminiscências da nação brasileira, recebendo naquela ocasião a homenagem do sol, que com seus trêmulos raios mandava-lhe doces beijos de amor, e de
encantamento.
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A música do Apa derramava naquelas margens os sons mais harmoniosos, fazendo estremecer pela vez primeira aquelas franças das árvores, que tremiam, peneirando-se suavemente nas asas da brisa.
A estrada aberta no meio da floresta dos coqueiros tinha de largura cinco braças,
e de comprimento 300 jardas. Era belíssima alameda, feita entre estas palmeiras majestosas da América, que sacudiam aos ares seus penachos luzentes, como as alas de
um exército que se abriam para deixar passar o préstito, que ia alegre, e entusiasmado
saudando com vivas estrepitosos ao Imperador e à Imperatriz.
No fim da alameda divisava-se de longe como que um lago de esmeralda, onde
as ondas refletiam os raios trêmulos do sol.
Era o palanque levantado, que todo forrado de verde, representava por uma
feliz ilusão da ótica um lago de esmeralda. Elevado sobre a altura de duas braças o
pavimento inferior do palanque estava alcatifado de um tapete formado de palhas de
coqueiro. Uma escada larga acha-se tapeçada do mesmo tapete natural.
Doze colunas, elevando-se deste pavimento, e todas entretecidas de folhas do
pau de arco, com suas flores amarelas, contendo ananais silvestres, que surgem do
seio das folhas como feixes de robins , emulando o carmesim de seus invólucros com a
púrpura luzente dos cardos, que se dependuram no seio de espinhos, de seus pedúnculos formosos, essas doze colunas sustentam o teto do palanque que é também verde
entretecido de flores.
No alto do teto, no meio do frontispício está desenhada a coroa Imperial; nos dois
capiteis das colunas extremas da frente estão as efígies do “Comércio e da Indústria”.
Este frontispício representa assim a época em que o Brasil recebendo o influxo da civilização, gozou dos foros de um comércio seu, por favor do Sr. D. João VI que deixando
Portugal veio residir nesta bela porção da América meridional.
Do lado oposto eleva-se no meio a efigie de um índio, altaneiro, e majestoso, sacudindo nos ares as plumas esbeltas de seu formoso kanitar. Tem a tiracolo sua aljava,
contendo milhares de setas, com que está ligada a ideia da valentia selvagem destes
habitantes primitivos das florestas do Brasil. Descansa do lado esquerdo sobre o seu
arco afrouxado, como disposto a lançar mão nele na primeira ocasião que se lhe ofereça. Na mão direita está uma seta afiada pronta a servir aos misteriosos instintos do
guerreiro americano.
O semblante do índio naquela atitude bélica, tão comum aos habitantes dessas
matas verdenesas onde a mão de Deus parece ter escrito poemas sagrados de valor
em páginas luzentes de liberdade, o semblante do índio parece traduzir aquele axioma
dos governos independentes: Si vis pacem, parabélum.
Nas colunas extremas desse lado então as efígies da liberdade, e da Marinha.
dor.”

Um dístico lê-se na coroija do palanque, é este: - “Tributo das selvas ao Impera-

Ao subirem SS. MM. ao palanque, romperam vivas estrondosos que reboaram
nos seios das florestas desertas, que responderam com o seu eco temeroso.
Em um instante o palanque ficou cheio de todos os cavalheiros e das senhoras
que acompanhavam SS. MM. A música rompeu.
Os animais que estavam espalhados no pátio saltavam nos laços que os continham. De repente das cabanas armadas no recinto que rodeava a parte posterior do
palanque, representando as talias dos selvagens surgem como que espantados muitos
homens vestidos de selvagens. Então o Sr. Elziario Prudêncio da Lapa Pinto recitou a
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poesia, que publicamos, muito em harmonia com o encanto daquela cena.
Começou então a dança dos Payaás, uma imitação das danãs daquela geração
primitiva das matas selvagens.
Terminada a dança ia a pôr-se o sol; uma brisa fagueira banhava o rosto do Imperador e da Imperatriz; nuvens brancas como pedaços de cetim soltos sobre o azul sereno de um Céu anilado passeavam fagueiras como que tomando parte naquele festim.
Os raios do sol trêmulos refletiram sobre o verde luzente das folhas que ornavam
as colunas do palanque. Então o Dr. Luiz Alvares dos Santos recitou a poesia que
publicamos. A cena que nesta hora representava a natureza tão em harmonia com o
canto de poeta deu a poesia um encantamento sublime. O povo coroou-a de vivas ao
Imperador, e à Imperatriz. Logo depois SS. MM. desceram do palanque sempre no meio
das ovações populares. Era a hora melancólica do crepúsculo; era essa hora dos misteriosos voos da imaginação, e da linguagem silenciosa da natureza. Havia um não sei o
quê de sublime neste adeus. Era uma dupla despedida: a da natureza e o do povo.
Ao retirarem-se SS. MM., os senhores inspetores da Alfândega e da Tesouraria de
Fazenda pediram a S. M. a Imperatriz permissão para oferecerem-lhe todos os animais,
e as aves que tinham sido reunidas no recinto adjacente ao palanque. S. M. dignou-se
dizer que as aceitava.
Embarcaram-se então. Reboaram os ares com os vivas, com os gritos de entusiasmo de um povo inocente, que recebia pela primeira vez a visita Imperial.
Não seja infrutífera esta visita àqueles lugares.
Não seja perdido em vastidão das selvas o brado do poeta que lembra a edificação de uma Capelinha naquele lugar, a fim de que haja para os habitantes daquele
lugar, a fim de que haja para os habitantes daquele sítio um templo, por pequeno que
seja, a fim de elevarem a Deus suas orações.
Ligue-se a visita do Imperador com a ideia da Religião Santa, que civiliza os povos, amenizando os costumes, regenerando as sociedades.
A SUAS MAJESTADES IMPERIAIS O SENHOR DOM PEDRO SEGUNDO, IMPERADOR DO BRASIL, E SUA AUGUSTA E VIRTUOSA ESPOSA, A IMPERATRIZ,
POR OCASIÃO DE SUA HONROSA VISITA NO POVOADO DA BARRA DOS COQUEIROS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 1860.
Eis ali, vê, vê, Senhor,
Os filhos da liberdade
Ao rude som do tambor
Dançando à sua vontade;
Não lhes perguntes quem são,
Que não te responderão
Senão com seus cachecheus
Não cafecem que lhes Fales –
Eles sabem quanto Vales,
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Eles sabem quem Tu És.
Nasceram na mata virgem
Lá onde não vai ninguém;
Ignoram sua origem,
Ignoram d’onde vem;
Não sabem o que é mentira,
Nem deles em redor gira
A pomposa adulação;
Não tem – não conhecem rei,
Só pode ditar-lhes lei
A voz do seu coração.
Não querem ser nobres – não -,
Porque lá não há nobreza;
Os foros de cortezão
Não valem sua riqueza.
- Correr no mato cerrado
Perseguindo algum veado
Debaixo dum sol ardente;
Tocar no rude emboral
Bem conhecido sinal
Do cão que rasteja em frente;
Depois voltando cansado
Com tatu ou capivara,
Se por acaso o veado
Mais ligeiro lhe escapara,
Ir sentar-se à pobre mesa
E o fim da arriscada empresa
Contar a mulher – ao filho;
Ou antes de entrar na choça
Torcer e chegando à roça
Cortar o pendão do milho.
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Ver da luz a face bela
Mirar-se n’alva corrente,
Soletrar em cada estrela
A sina de cada um ente;
Ver passar a branda aragem
Sussurrando entre a folhagem
Do cedro ou da sucupira;
Ouvir o carajuá,
O canário, o sabiá,
Apenas o dia abrira.
Resvalar por sobre as águas
Na popa duma piroga,
Cantarolar breves mágoas
Ao pousado som da vaga;
Ver nadando as plassocas,
Marrecas, patos, e gaivotas,
Como nós vemos por cá.
É melhor qu’essas grandezas,
Qu’essas sonhadas nobrezas,
Que a natureza não dá.
Tudo isto tem mais gozo
Qu’esses pomposos brasões,
O homem é mais venturoso
Sem pisar áureos salões!
Só ama o que o peito diz;
Suas matas – seu país,
Sua família e seu cão;
Não teme humano valor,
Só teme a voz do Senhor,
Quando ribomba o trovão.
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Assim são estes que vês
Como loucos de alegria,
E em cujos semblantes lês
O que mais ninguém leria.
Fugiram lá dos seus montes,
Da borda de suas fontes
Para te virem saudar,
Não é ao chefe do Estado,
Não é ao cetro doirado,
Mas é ao homem sem par.
É ao Homem Justiceiro,
Tão sábio como ninguém;
É ao digno Brasileiro,
Meu irmão, deles também;
É ao astro de bonança,
Ao santelmo de esperança
Que luzio as tempestades;
É ao Filho d’Esse Bravo,
De quem meu peito é escravo,
Porque deu-me a liberdade.
É a estrela mais radiosa
Do nosso céu do Brasil,
Que brilha em nuvem de rosa,
Como a - d’alva - em puro anil;
À bela Napolitana,
Nossa Augusta Soberana,
Que m’inspira as rudes trovas;
É a Fada do Vesúvio,
É a Pomba do dilúvio
Que vem trazer boas novas.
É a Formosa Princesa
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Do Adriático imenso,
Que ao golfo de Veneza
Banhou-se em ondas de incenso; `
À Teresa – a caridosa -,
Mãe, Esposa Virtuosa,
Protetora do infeliz;
A ambos – que ao nosso amor
Tem direito o Imperador,
Tem direito a Imperatriz.
E pois consente, Senhor,
Te beijem a Augusta mão;
Aceita seu puro amor,
Sua espontânea adesão;
Ninguém aqui convidou-os –
A natureza inspirou-os
A todos – a cada qual;
De sua dança selvagem
Bem fez que a pobre homenagem
Não é fingida – é leal.
E tu desculpa, Senhora,
Aos irmãos dos “Naporás”,
Estende a Mão Protetora
Sobre os nobres “Payayás”.
Se do bardo a voz sentida
Pudesse encontrar guarida
Em tu’alma piedosa,
Eu socorro Te implora
P’ra minha pátria tão cara,
Tão bela – tão deditosa.
Bem vedes ambos, bem vedes
Como é linda a minha terra,
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Mas não sabeis, mas não credes
Que grandezas ela encerra:
Não é a sua beleza
Somente a sua riqueza;
Muito mais inda ela tem!
Tem minas de prata e ouro,
Tem muito oculto tesouro
Que ainda o não viu ninguém.
P’ra ela pois, não p’ra mim
Vos imploro compaixão,
Ah! não deixeis que o jasmim
Do norte murche ao tufão;
Mandai lhe uma aura sutil,
Que a folhinha mais gentil
Roreje de pura a dor;
Tomai, tomai minha vida,
E dai à pátria querida
Mais vida, mais esplendor.
Elziario Prudencio da Lapa Pinto
(*) Depois de executada uma formosa orquestra e dança selvagem ao modo das antigas
tribos americanas.

ALOCUÇÃO POR ELZIARIO PRUDENCIO DA LAPA PINTO, EM BARRA DOS
COQUEIROS
SENHOR.
Os habitantes do povoado da Barra dos Coqueiros do Aracaju, venturosos como
todos os sergipanos que tem a data de ver-vos em seu seio e transportados pelo
enlevo da glória do Vosso Nome, vem por sua vez depor às Augustas (...) de Vossa
Majestade Imperial e de Sua Majestade A Imperatriz os seus mais sinceros e espontâneos votos de profundo respeito, amor e adesão.
O sentimento sublime e puro que inspirais a todos aqueles que uma vez vos vi35
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ram, sentimento que gera a veneração que vos consagram e que toca ao fanatismo,
também veio hoje tomar lugar em seus corações; e ei-los que rendem graças ao Supremo Criador do Universo por haver confiado seus destinos ao melhor e mais Magnânimo dos Monarcas, e a vós pela inestimável Graça que lhes outorgais.
Protestar-vos a sua dedicação sem limites, o seu amor e fidelidade seria duvidar
da asserção para eles tão honrosa a que tem avançado tantos estrangeiros, ou alardear dos sentimentos inatos em su’alma, principal panegirico dos corações “brasileiros”. Eles, Senhor, jamais se esqueceram de Vosso Augusto Avô, primeiro Soberano
que pisou terras do Brasil, como jamais se esqueceram do filho d’Aquele que nas margens do Ipiranga firmou a Santa Liberdade do País, ganhando assim o afeto de todos
os seus vassalos.
Aqui, nestas costas desabridas, longo por assim dizer do turbilhão da vida e do
mundo, não encontrareis mais que a rústica e inocente simplicidade da natureza, tão
rude e tão selvagem como nos felizes tempos das tribos americanas; mas em compensação encontrareis súditos verdadeiramente Sergipanos, verdadeiramente Brasileiros.
Concedei-lhes pois a honra de beijar Vossa Augusta Mão, e nesse beijo recebei,
se não suas vidas porque elas pertencem à Pátria, ao menos seus corações sinceros e
gratos pelo que vos devem, pelo que vos deve a Nação inteira.
Barra dos Coqueiros, 13 de janeiro de 1860.
Elsiario Prudencio da Lapa Pinto.

______________________________________________

BAILE OFERECIDO A SUAS MAJESTADES NO ARACAJU

Na noite dia 13 teve lugar o baile que foi oferecido a SS. MM. II. As 9 e meia horas entraram no salão o Imperador, e a Imperatriz.
Foram saudados na entrada com vivas entusiásticos, não só das pessoas que estavam dentro do salão, mas também de todo o povo que de fora rodeava o edifício.
Depois da primeira quadrilha a música do Apa entrou para derramar no baile as
suas harmonias.
SS. MM. dançaram à quadrilha na forma seguinte:
Dançou S. M. o Imperador:
Primeira quadrilha – com a Exma. Sra. D. Clemencia Galvão, consorte do Sr. Presidente da Província.
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Segunda – com uma filha do Sr. Diniz.
Terceira – com a Exma. Sra. D. Ana Barros Pimentel, consorte de Sr. Deputado
Barros Pimentel.
Quarta – com a Exma. Sra. D. Mariana Freitas, consorte do Sr. Tenente Coronel
Freitas.
S. M. a imperatriz dançou:
Primeira quadrilha – com o Sr. Ministro do Império.
Segunda – com o Sr. Presidente da Província.
Terceira – com o Sr. Senador Diniz.
Quarta – com o Sr. Deputado Barros Pimentel.
Os vis a vis de S. M. o Imperador foram os seguintes:
Primeira quadrilha – o Sr. Dr. chefe de Polícia Casado Acioli.
Segunda – o Sr. Dr. Ângelo Ramos.
Terceira – o Sr. Dr. Hugulino.
Quarta – o Sr. Dr. Guilherme Pereira Rebelo.
Foram vis a vis de S. M. a Imperatriz os seguintes:
Primeira quadrilha – o Sr. Dr. Tobias Rabelo Leite.
Segunda – o Sr. Tenente-coronel Freitas.
Terceira – o Sr. Dr. juiz de direito de Itabaiana.
Quarta – o Sr. Dr. Joaquim José de Oliveira.

dos.

Era meia noite, quando SS. MM. se dignaram sentar à mesa, onde foram serviA 1 hora da madrugada SS. MM. se retiraram do baile.
Foram saudados como na entrada.
Compareceram ao baile 30 Senhoras.
Alguns toaletes eram de muito gosto.
Depois da saída de SS. MM. ainda se demoraram muitas pessoas até as 4 horas.

A toilete de S. M. a Imperatriz era vestido de filó azul claro com rendas largas, de
Bruxelas em guarnição.
las.

Uma grinalda de flores brancas à imitação do cardumnio. No colo um fio de péroS. M. o Imperador traja a Almirante.
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VISITA DE SUAS MAJESTADES IMPERIAIS A MARUIM
As 6 horas da manhã saía S. M. o Imperador dando o braço a Imperatriz, acompanhado de sua comitiva, bem como do Sr. presidente da Província.
Pouco depois embarcavam-se os augustos visitantes com todas as pessoas ao
vapor Pirajá que está sob o comando do primeiro-tenente Montaur. Ao passar o Pirajá
pelo Apa e Itajaí subiram os marinheiros as vergas, e fizeram as continências do estilo.
Nesta ocasião saiu o Itajaí em comissão para a Bahia.
O Aracaju levando a seu bordo a comissão de recebimento e mais pessoas, seguiu na esteira do Pirajá.
Muitas pessoas colocadas na praia saudavam com vivas ao Imperador. Muitos
foguetes subiam ao ar.
As 6 e meia largaram os vapores.
Levava o Pirajá, o reboque, a galeota Imperial, e o Aracaju os escaleres para o
desembarque no Maruim.
As 6 e 35 minutos passaram os dois vapores pela embocadura do Pomonga.
As 6 e 42 minutos passavam pelo rio do Sal, que fica na sua margem oposta a
em que fica a do Pomonga. Uma branda e suavíssima brisa de terra banhava as faces
do Imperador que ia ver levar ao centro daquelas margens o favor de sua visita.
As 7 horas e 20 minutos passou o vapor Pirajá pelo porto das Redes.
Ali observou S. M. o trapiche que fica a margem do norte (esquerda) do rio Sergipe, e a povoação daquele lugarejo que afluiu ao porto, dando vivas, soltando foguetes.
O sino da casinha de oração que ali há replicou nesta ocasião. O porto das Redes é uma
linda situação, onde se vê um belo coqueiral. Ali foi por muito a alfândega da província.
Era esta a primeira vez que o rio do Maruim via suas águas cortadas por vapores. É
que a visita Imperial é o elemento criador do progresso, e da civilização! É que ao vapor Pirajá estava reservada esta gloriosa missão – a de ser um facho de luz, que com
o pavilhão imperial no topo fosse escrevendo em traços luzentes sobre as águas dos
rios ainda não navegados por vapores, páginas brilhantes, como tem sido a visita do
Imperador.
Esta madeixa de fumo que pende da cabeça do Pirajá é a história sublime de seu
importante destino.
As 7 e três quartos dava fundo o Aracaju no porto das Moendas por não poder
seguir avante. O Pirajá seguiu até o lugar chamado José de Góes. SS. MM. passaram-se
para a galeota as 7 horas e 50 minutos.
O senhor capitão de fragata Guerra passou-se com a comissão e mais pessoas
que iam no Aracaju para os escaleres.
Ao passar S. M. o Imperador pelo engenho da Praia do senhor tenente-coronel
Gonçalo Vieira de Mello uma girândola de foguetes anunciou à cidade a proximidade
dos augustos visitantes.
As 8 e um quarto da manhã tocou a galeota no cais de desembarque construído
pela comissão para esse fim, do qual damos abaixo a descrição.
38

Antônio Corrêa Sobrinho

Sobem ao ar girândolas de foguetes que reboam em um brado incessante, cobre
o povo todo o espaço com estrondosos vivas, filhos de um entusiasmo frenético. SS.
MM. desembarcaram e se encaminham debaixo do pálio, que era levado pela Câmara
Municipal, para um lindo barracão, cuja descrição abaixo daremos. A Câmara estava
trajando suas vestes oficiais, capa e volta, com chapéus próprios. Para o recebimento
estiveram presentes o clero, de cruz alçada, e irmandades precedidas de um pendão.
Em frente dos funcionários públicos ia o senhor doutor juiz de direito Joaquim Tibúrcio Ferreira Gomes, que fora um dos membros da comissão, e o major Erico Pretextato da Fonseca, que muito trabalhara para que a recepção fosse como foi pomposa. No
pavilhão de que acima falamos o presidente da Câmara, advogado Gregório de Araújo
Brasiliense recitou o discurso que publicamos, entregando a S. M. o Imperador a chave
da cidade. S. M. dignou-se responder:
“Agradeço muito os sentimentos da Câmara Municipal”.
Uma menina precedendo a outras vestidas de branco com faixas das cores nacionais dirigiu-se a S. M. uma alocação apropriada.
Algum tempo depois o reverendo vigário da freguesia dirigia igualmente uma
alocação a S. M. o Imperador, terminando por pedir-lhe que designasse ocasião para
assistir ao Te-déum, ao que S. M. respondeu – “Não é possível assistir ao Te-déum
porque não terei tempo de percorrer a cidade”.
Pouco depois um menino lançando flores aos pés de SS. MM. recitou algumas
palavras.
No meio da praça da Alegria eleva-se um arco sobre quatro colunas revestidas de
branco com enfeites de diversas cores, ornado de bandeiras.
Ao lado desse arco estavam dois meninos vestidos de anjos, os quais ao passarem SS. MM. por baixo do arco lançaram lhes flores.
O préstito continuava como levado por uma onda de povo que faziam repercutir
os ares com vivas estrondosos. Todas as ruas calçadas e limpas. Nem menos era de
esperar da atilada comissão que dirigiu os festejos públicos em Maruim, onde tudo foi
uma obra eficaz, e duradoura para o país.
Na frente de casa destinada para o paço imperial, da qual daremos abaixo a respectiva descrição, via-se um luzido barracão para a guarda de honra, pintado das cores
nacionais com três grandes arcos com cortinas das mesmas cores, e preparado com
muita beleza. Abaixo damos dele a descrição.
Na faixada desse barracão acima da cornija sobre uma larga tarja verde lia-se em
letras de ouro:
“Viva SS. MM. II. ”
Dirigiram-se SS. MM. a igreja Matriz, e ali fizeram oração. Na capela-mor estava
preparado um rico docet de veludo verde e amarelo, ao espaldar, e a cúpula revestida
de sedas de outras cores, duas cadeiras de coxim, forradas de damasco carmesim serviram a SS. MM.
As 9 horas SS. MM. recolheram-se ao paço. Ali perguntou S.M. ao pároco que
população tinha a sua freguesia, e qual era também a população da cidade. A resposta
que deu o senhor vigário foi que a freguesia tinha 4000 almas, e a cidade 2000 e tantas
pessoas.
O senhor Eduardo Wlenvico cônsul da Suécia e Noruega dirigiu a S. M. uma felicitação que S. M. se dignou responder.
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mo.

Ouviu depois ao doutor juiz municipal pedindo-lhe informações sobre o seu ter-

O paço estava arranjado com sumo primor. Abaixo damos a descrição minuciosa,
mas não podemos deixar de referir aqui um riquíssimo cortinado de venda de Itália,
bordado em relevo com sombreado que deixava ver-se perfeitamente impressos nele
muitos frutos, e muitas aves do país, o que muito agradou.
Quanto ao mais ali vai abaixo a descrição.
No paço o doutor Ângelo Ramos, presidente da comissão de Aracaju, beijando a
mão a S. M. o Imperador, pediu permissão para retirar-se visto está finda a sua comissão de acompanhar SS. MM. II, até serem recebidos pela comissão de Maruim. S. M. o
Imperador respondeu – Faça boa viagem.
Às 10 e um quarto, depois do almoço saiu S. M. a pé e foi visitar a capela da
Boa Hora que fica a pequena distância do povoado. Não estando aberta a Igreja, S. M.
esperou que viesse a chave. Aberta, entrou, fez oração, e notou o estado de abandono em que está esta capela; leu a inscrição que se acha na lápide sepulcral do doutor
Alexandre José da Silva Visgueiro.
Depois foi visitar a casa que serve de quartel do destacamento de polícia. Vendo
uma palmatória dependurada na parede, voltou-se rapidamente para o comandante
do destacamento, e perguntou-lhe – “Sr. comandante para que esta palmatória aqui? ”
A isso respondeu o comandante que era para castigar os pretos escravos encontrados
fora de horas vagando pelas ruas. Mandou abrir a prisão, e encontrando nela um preso
de nome João Batista disse-lhe com a maior afabilidade - “Se tiver alguma cousa que
representar, represente por intermédio da delegacia de polícia”.
Perguntou ao comandante se os soldados tinham rancho. Respondeu-lhe que
não. Disse S. M. – “Pois é mau. ”
Visitou a casa da Câmara, onde o Presidente lhe dirigiu algumas palavras, implorando a S. M. a graça de firmar-se na ata que se lavrou por ocasião de tão honrosa
visita, ao que S. M. a aquiesceu. Enquanto porém se lavra a ata, passou S. M. a examinar toda a casa, perguntando onde se reunia o Júri, e o Conselho, notando muito
acanhamento na sala.
Visitou depois a aula de primeiras letras de meninas, examinou por si mesmo a
duas meninas (de nome D. Rubina Maria do Espírito Santo e dona Lenisia Augusta da
Conceição, tomando notas a respeito de tudo).
Mandou que a Professora questionasse sobre doutrina e explicasse quando qualquer delas não satisfizesse.
Passou depois à aula de meninos, aos quais examinou. Soube que a aula tinha de
matrícula 113 meninos e de frequência 54. S. M. tomou notas.
Os nomes dos meninos arguidos são Francisco Correia Dantas, Ernesto Rodrigues
Vieira, Maurício Máximo de Oliveira e Colecto Luiz da Cunha.
Depois S. M. passou a ir visitar, e examinar a Igreja Matriz, obra que atesta, como
um monumento, a piedade religiosa do Barão de Maruim que nesse belo templo tem
despendido mais de 100:000.
Achou perfeito o trabalho do entalhador. Disse que o templo ficaria muito bonito,
e de muito gosto o coro, e o púlpito haviam de ficar se fossem ambos envernizados.
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Eram dois minutos depois de meio dia.
S. M. percorreu todas as divisões da igreja: subiu à tribuna da capela-mor, do
lado do evangelho, donde levou algum tempo a observar todo o templo.
A 1 hora recolheu-se S. M. ao paço imperial e nessa ocasião as pessoas mais gradas da cidade correram a beijar as magnânimas destras de Suas Majestades, em cujo
número notamos o Padre Euzébio Pires de Almeida, que se achando gravemente enfermo dirigiu-se assim mesmo ao Paço em uma cadeirinha, e dirigiu a S. M. o Imperador
as seguintes palavras:
- Senhor regozijado por ver e conhecer pessoalmente o Esclarecido Monarca, cujo
cetro ornado das mais brilhantes virtudes constitui o mais sólido fundamento e seguro
penhor da paz, e estabelicidade deste Império, a vós, Senhor, e a S. M. a Imperatriz
felicito por esta feliz chegada a esta Província, e honrosa visita a esta cidade donde sou
filho.
As duas horas deu S. M. beija-mão, recebendo por esta ocasião alguns requerimentos.
As 4 horas recolheu-se para jantar.
As 6 horas, um pouco antes da partida, deu beija-mão de despedida. Mandou dar
1:000$ réis para o encanamento das águas potáveis.
500$ réis para os pobres.
300$ réis para a capela de Nossa Senhora da Purificação.
200$ réis para esmolas diversas.
Perguntando-lhe nessa ocasião o Vigário se as esmolas eram para todos os pobres que se lhe apresentassem, ou para os de sua freguesia somente, respondeu-lhe
S. M. para os de sua freguesia somente.
S. M. saiu do paço para embarcar-se às 6 horas e 40 minutos.
Uma porção imensa de povo acumulou-se ao redor da saída do paço e acompanhou S. M. até que se efetuasse o embarque.
Vivas saíram do seio daqueles corações que as saudades pungiam ainda mais,
porque não esperavam que SS. MM. os deixassem naquele mesmo dia.
As 6 e meia encontrou perto ao trapiche da praia a galeota imperial com um escaler da Alfândega que levava o guarda-mor, e o redator do Correio Sergipense, que ia
levar a S. M. a correspondência e os jornais da Corte.
Nesta ocasião o Sr. primeiro-tenente Manoel Carneiro da Rocha, que sustentava
o estandarte imperial na proa da galeota, perguntou ao escaler ao que vinha. Em consequência da resposta dada, mandou S. M. parar a galeota, à qual atracou o escaler,
entregando então o Sr. Deschampes Moutmorency e o Dr. Luiz Alvares a correspondência, e os jornais da corte.
Dali seguindo a galeota, acompanhando-o o escaler da Alfândega, e vindo aos
pontos em que estavam o Pirajá e o Aracaju.
As 8 horas e meia saiu o Pirajá da ponta da Mombaça, ou porto de José de Góes,
em direção a Laranjeiras.
O porto das Redes estava todo iluminado.
O Aracaju, levando a reboque os escalares da capitania, e mais o da Alfândega,
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tendo passado para bordo do Aracaju, o guarda-mor e o redator do Correio Sergipense,
levantou âncora um pouco depois, acompanhando o Pirajá.
No rio para Laranjeiras encalhou o Pirajá no mangue da margem do rio. SS. MM.
e sua comitiva passaram para a galeota, chegando a Laranjeiras as 11 horas da noite.

_______________________________________________

PORTO-GRANDE DE SOCORRO, 15 de janeiro de 1860.
José Felipe d’Aragão Pinto, por si e seus parentes, e amigos.
SENHOR.
Retumbando em nossos peitos harmoniosos cânticos de louvor em Ação de Graças ao Altíssimo que revelou a Imperial Visita dos Anjos Tutelares do Brasil na Província
do Norte, entre as quais tocou por sorte ter a honra de ser agraciada a de Sergipe de
que somos natos; e faltando-nos os necessários meios de podermos em tal caso exprimir nosso pensamento a respeito do Solene Ato de Beneficência praticado por Vossas
Majestades Imperiais, que solícitos em promover o bem a seus Vassalos, não hesitaram
entregarem-se aos incômodos de uma viagem, felizmente passando hoje neste porto,
valemo-nos da débil pena com que apenas assinamos nossos pobres nomes, para manifestar a Vossas Majestades Imperiais, quanto submisso somos aos degraus do excelso Trono, e quanto desejo temos hoje mais que nunca de possuirmos bens de fortuna
considerável que nos coadjuvasse a apresentar neste encontro memorável um aparatoso ato de memória digno de apreço em saudação e louvor de Vossa Majestade Imperial,
da Soberana Imperatriz Cândida Mãe do Brasil, dos Augustos Príncipes Preciosos Frutos
desse Imperial Consórcio que igualmente felicitamos, e por quem rogamos a Vossa Majestades Imperiais, queiram aceitar o cordial afeto nascido dos nossos corações todos
Brasileiros, todos amantes de seu ínclito Monarca, e de toda Prole Imperial, a quem
Deus Guarde por séculos infinitos.
Senhor, se as opulentas cidades, vilas, e povoações apresentaram aquela grandeza própria em festejo das Magnânimas Pessoas de Vossas Majestades Imperiais, que
vos pode Senhor, oferecer uma terra isolada, uma malfadada Freguesia despojada de
seus antigos foros como o Socorro!
Ah! Senhor, os seus habitantes apresentam muito mais em adesão e respeito a
Vossas Majestades Imperiais; sua humildade, seu próprio sangue, seus firmes corações
que é mais que tudo; não tem mais que ofertarem, dão quanto podem: Aceitai, Senhor,
Aceitai.
_____________________________________________________
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VISITA DE SUAS MAJESTADES IMPERIAIS A LARANJEIRAS
Como dissemos, terminando a descrição da visita de SS. MM. a Maruim, eram 11
horas da noite, quando aproximou-se da cidade a galeota imperial.
Surpreendia a todos ver àquelas horas mortas da noite como o povo estava acordado, reunido na ponte que fora construída para o desembarque de SS. MM. A não
vê-lo não se acreditaria por certo. Toda a população, composta de senhoras ricamente
trajadas, de cavaleiros vestidos a grande gala, e de todo o resto do povo com seus
trajos festivos esperavam na ponte do desembarque, como que embriagados em um
devaneio, insensíveis todos ao frio da noite, às gotas de chuva, à umidade da evaporação permanente do rio, esperavam todos alegres a chegada dos augustos viajantes,
que vinham a dez horas ao relento da noite, visitar Laranjeiras.
Apenas perceberam os laranjeirenses que se aproximavam os dois hóspedes augustos, estenderam-se em grande porção pela margem do rio com archotes acessos.
Logo ao avistarem a galeota imperial subiram aos ares os foguetes. Era um belo espetáculo. No meio da escuridão da noite, no silêncio solene das trevas aqueles estrondos
alegres alvissaneiros eram como o primeiro canto de um poema da natureza em sua
linguagem misteriosa.
Aquelas luzes brilhantes, mas súbitas, aqueles clarões rápidos, fosforescentes,
no meio de uma nuvem ligeira vaporosa, surgindo e reaparecendo em uma sucessão
continuada no manto azul cetim de um céu estrelado tinham de sublime.
O gemido tão doce, tão suave do rio lambendo suavemente as margens lamosas,
onde a onda escorregava mais maciamente, parecia harmonizar-se com a sublimidade
daquela cena.
A galeota era uma syuphide encantadora, uma fada, que sulcava o lago prendendo em as aspirações do povo com uma cadeia misteriosa, em um movimento que se
produz ocultamente no seio das almas.
Na margem do rio próximo a um arco que atravessava de um lado ao outro em
um ponto vizinho da cidade levanta-se e fala um habitante das selvas brasileiras. Era
um índio, que saudava o Imperador vestido de suas penas de arara, de seus trajes simples, mas harmônico com o seu destino na terra.
O vanitar estremeceu. A palavra do índio retumbou nas margens do rio, saudando
o Imperador S. M. mandou parar a galeota.
Era uma cena belíssima: um contraste do mundo selvagem com o mundo civilizado. Um mundo na majestade da grandeza; e o outro na grandeza da majestade. O
encantamento passou; os remos fenderam as águas; a galeota esbelta, e ensoberbecendo-se de levar em si o Imperador de um império como o Brasil foi avante. Abicou
na ponte. O grito popular rompeu. A noite pareceu acordar de seu silêncio, e estremecida sacudir seu manto nebuloso. As estrelas dependuraram-se como para contemplar
aquele epílogo novo de um belo poema. Era uma hora da noite, muitas senhoras estavam na ponte.
Muitos cavaleiros as acompanhavam. Era o préstito que devia receber os Imperiais viajantes. SS. MM. saltaram no meio de vivas estrondosos. S. M. a Imperatriz traja
vestido de seda verde. O Imperador traja uniforme de Almirante.
A Câmara recebeu SS. MM. debaixo de pálio, recitando-lhe uma alocução apro43
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priada. Tudo estava iluminado. Depois SS. MM. seguiram no meio das ovações populares que formavam um (...) mimoso entre as harmonias silenciosas da natureza dormindo. A cerimonia do Pax tecum foi no pavilhão armado no fim da ponte, que estava
todo iluminado, em simetria com as luzes da ponte. Um altar na sua simplicidade cristã
serviu aquela cerimônia solene.
Na praça da Matriz no ângulo em que a rua se perde nela estava um arco levantado pelos artistas. Ao passarem SS. MM. por baixo desse arco, os vivas redobraram.
Assim atravessaram SS. MM. até a Matriz. Aí fizeram oração. O povo acumulou-se ao
templo do Deus vivo, como querendo contemplar ali sob o teto do templo sagrado os
rostos dos soberanos do Brasil.
Do templo recolheram-se ao Paço, para onde os acompanhou o povo, saudando-os sempre com suas ingênuas manifestações, que traduziam todos os sentimentos
singelos do coração. Na ocasião do desembarque recitou uma menina de nome D. Joana Ladislau de Faro Jurema, a poesia que abaixo vai escrita.
O Paço Imperial é a casa da Câmara de Laranjeiras, casa que foi preparada com
todo o asseio pela Comissão.
Rápido foi o resto da noite. O sono foi um desejo contínuo de acordar. Raiou o dia
15 de janeiro. O povo saudou nas ruas o alvorecer do dia.
As 7 horas da manhã saiu S. M. a pé, a visitar à cidade. O primeiro estabelecimento que S. M. honrou com sua presença foi o Colégio particular de Instrução sob a
direção da Exma. Sra. D. Possidônia de Bragança, senhora do Sr. Dr. Francisco Alberto
de Bragança. Este Colégio é o único estabelecimento deste gênero na província. O Sr.
Dr. Bragança não se tem poupado a despesas, e a esforços para torná-lo digno de seu
destino.
Ao entrar S. M. no salão do Colégio, foi saudado com vivas expressivos, entoando
imediatamente as meninas uma prece à virgem, a quem o canto pedia a sustentação do
Império do Brasil, e a benção de Deus para o Imperador. O cântico é francês. Sentimos
não poder dar aqui a música com que era ele entoado, mas damos a letra:
“Que le seigneur te benisse, Empereur du Bresil
De ton peuple heureux, ...
Depois do hino S. M. foi percorrendo a primeira sala e examinando com vagar
os trabalhos que pendiam das paredes. Eram 16 quadros de ponto de marca feitos por
diferentes meninas. Um pássaro feito de ponto de veludo em relevo por Maria Emília
de Marcilac.
Havia também sobre as mesas sapatos do mesmo ponto, e outras obras de labirinto, e várias barafundas.
S. M. examinou depois o livro de matrícula. Há cem meninas matriculadas, e 70
de frequência. Depois passou a arguir as alunas, em leitura, em gramática, e em aritmética, mostrando-se satisfeito das respostas das meninas.
Afinal, o imperador disse à Professora que fizesse perguntas às alunas sobre a
Doutrina Cristã, mostrando-se contente das perguntas da professora, e das respostas
das discípulas, mostrando-se para com todas afável, e prazenteiro.
Quando S. M. quis se levantar uma das meninas, vindo com uma salva de prata
na mão, contendo um lenço de cambraia, trabalho do colégio, em labirinto, recitou a
poesia que abaixo publicamos, oferecendo a S. M. o lenço.
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Neste lenço estão escritas em labirinto as seguintes palavras:
A S. M. o Imperador.
Homenagem da professora Possidônia Maria de Santa Cruz Bragança e de suas
alunas.
Daí saiu S. M. para visitar a ponte do Açougue que foi construída em 1846 pelo
engenheiro Bloeau. Esta ponte fica construída sobre o rio que circula a cidade.
Há um trabalho que atesta a perícia daquele Engenheiro. Da ponte passou S. M. a
visitar a aula de Filosofia, Geografia e História regida pelo professor Tito Augusto Souto
e Andrade. Aí mandou que o Professor arguisse os alunos sobre as diversas questões
em ambas essas ciências, parecendo ficar satisfeito das respostas dos alunos.
Daí foi visitar a obra da capela da Imaculada Virgem da Conceição, que se está
construindo nesta cidade; então o padre Pedro Antônio de Almeida recitou a alocução
que aqui publicamos.

POR OCASIÃO DA VISITA DE S.M. O IMPERADOR À OBRA DA CAPELA DA
IMACULADA VIRGEM DA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE LARANJEIRAS, RECITOU
O PADRE PEDRO ANTÔNIO D’ALMEIDA O SEGUINTE DISCURSO:
SENHOR.
Desejoso de que houvesse nesta cidade de Laranjeiras um templo dedicado à
imaculada Senhora da Conceição, e mesmo porque sendo o maior ocorresse às necessidades locais, encarreguei-me da construção do Templo, à que se há Vossa Majestade
Imperial Dignado Lançar Suas Caridosas Vistas, em o dia 3 de abril do ano de 1858,
e, graças a Deus, pela caridade pública, tenho quase podido levar a efeito o desejo de
minha maior glória.
Todo este edifício tem sido construído com as esmolas dos devotos, agenciadas
por mim; mas, Senhor, pela escassez do tempo, e mesmo por parecerem os devotos
já cansados ou exaustos, receio não poder continuar com a obra; lembrando porém da
Paternal e Religiosa Bondade de Um Monarca, Que É o mais Forte Esteio da Religião de
Deus Homem, à Vossa Majestade Imperial recorro, para que se digne concorrer para
este edifício com a Sua Augusta Esmola.
As bênçãos do Céu, e a gratidão de um povo serão, Senhor, imorredouro monumento da Vossa Maior Glória.
Sua Majestade Imperial dignou-se responder - Concorro. – Cidade de Laranjeiras, 13 de janeiro de 1860.
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O IMPERADOR FOI VISITAR A AULA DE PRIMEIRAS LETRAS
Então S. M. o Imperador foi visitar a aula de primeiras letras de meninos onde
fez aos alunos perguntas sobre os diversos pontos de instrução primária, mostrando-se satisfeito das respostas de alguns. Nesta escola deu-se um fato, que demonstra o
interesse do Monarca pela instrução, perguntando ao Professor a quantos anos estava
na aula um aluno, que era arguido, e respondeu-lhe esse, que a 5 anos, sendo, porém,
obrigado a faltar muito por causa de sua pobreza. S. M. perguntou-lhe então o nome
do menino, e escreveu na sua carteira.
Depois dessa aula foi visitar a Igreja de São Benedito onde entrou, e fez oração.
Esta igreja é pequena, sem ornatos, não tendo nem o teto forrado, sendo apenas um
testemunho da piedade Cristã.
Daí passou a ir visitar a aula de latim. Logo ao entrar os alunos tendo à frente o
seu Professor o saudaram com vivas, e exclamações. Ao sentar-se S. M. na cadeira do
professor, um dos alunos recitou uma alocução em homenagem a S. M. o Imperador, a
qual publicamos.
Depois o Imperador passou a examinar lhes mandando traduzir Horácio, Salustio
e Tito Lívio.
Admirou a todos a paciência, e bondade, com que ele emendara os erros cometidos pelos alunos. Passou a mandar medir os versos de Horácio. O aluno que traduziu
Salustio saiu-se mal, mas os outros foram sofrivelmente.
Ao passar pela casa do Sr. Marsilac, francês estabelecido nesta Cidade, chegou
este à janela, o saudou S. M. com estas palavras: “Viva o Imperador do Brasil. ” Foi
nesta casa, que residiu Labatut durante 2 dias, que esteve em Laranjeiras, quando
vinha do Penedo para a Bahia na época da Independência”. É hoje propriedade do Sr.
Marsilac. Tem 93 palmos de frente, e 152 de fundo, tinha uma sacada larga de 5 palmos, toda em colunas, e gradaria muito bem feita, que foram ultimamente mandada
demolir pela Câmara Municipal.
Daí recolheu-se ao Paço para almoçar, eram 11 horas do dia, pouco depois saiu a
ouvir missa que foi celebrada pelo Sr. Cônego da Capela Imperial. A igreja Matriz, que
foi onde S. M. ouviu a missa de que falamos é espaçosa, atestando pelo bem acabado
da Capela-mor a piedade dos Cristãos. Quando S. M. saiu do templo, o povo saudou
com suas aclamações espontâneas. S. M. recolheu-se ao paço. Aí pouco depois aparece
o Dr. Bragança acompanhado de sua Senhora e de todas as alunas do Estabelecimento
para terem a honra de beijarem a mão de S. M. a Imperatriz. Logo que Suas Majestades Imperiais se dignaram acolhê-las a aluna D. Josefina Emília da Silveira, recitou o
seguinte discurso.
Senhor.
Humildes e reverentes saudamos a V. M. Imperial e a nossa Augusta Imperatriz
em nome da professora Possidônia Maria de Santa Cruz Bragança, que com seu marido
e com suas alunas, de que fazemos parte, nos confiaram a missão nobre de trazer ante
o Excelso Trono de V. M. Imperial suas cordiais felicitações e respeitosas homenagens
bendizendo vossa vinda, em que divisam um favor do Céu.
Entusiastas por tão feliz sucesso proclamo o dia de hoje como o dia de sua maior
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glória e ventura, e dirigem fervorosos votos ao Todo Poderoso pela conservação da
preciosa vida de V. M. Imperial de quem depende a felicidade e integridade do Império
confiado a Vosso zelo. Cheios de júbilo veem pisando o solo laranjeirense o Monarca
Brasileiro, o Herói Pedro Segundo que em sua visita manifesta soberano e paternal
amor a seus súditos que sobremodo agradecidos entoam hinos e cantam louvores
imortalizando seu Nome Augusto; porque em tão honrosa visita o Virtuoso Monarca
conhece de perto as necessidades de seu povo; e remediando as promove sua felicidade e lhe abre uma nova era que os vindouros abençoarão, assegurando-lhe um futuro
lisonjeiro, cuja esperança minora os flagelos do presente e serve de consolação aos
aflitos, que conosco chamam as bênçãos celestes sobre sua Augusta Pessoa e sobre a
Família Imperial.
Estes sentimentos, Senhor, que pueris, desenxabidas e trêmulas vozes apresentam a V. M. Imperial, são vivas demonstrações de puro amor, de adesão e liberdade
de vossos súditos à Vossa Augusta Pessoa, a nossa Idolatrada Imperatriz, e à nossas
muito amadas Princesas, aceitai-os, Senhor, com benevolência; e sobre nós lançai um
olhar favorável, Vós, que vos apresseis também de ser Exímio Protetor das Ciências e
das Letras que tanto amais, honrando até as primeiras que cultivamos; e permitir que
para completo regozijo nosso entoemos em Vossa Augusta Presença hinos que mais
revelam os sentimentos de nossas almas, beijando por último as pias mãos de V. M.
Imperial de nossa Virtuosa Imperatriz.
Logo depois foi oferecido a S. M. a Imperatriz um lenço de cambraia, trabalhado
em labirinto tendo gravado esta inscrição.
A S. M. a Imperatriz homenagens da professora Possidônia Maria de Santa Cruz
Bragança.
Nesta ocasião recitou a professora a poesia que abaixo publicamos.
Dois outros lenços trabalhados da mesma forma foram entregues pelas duas filhas do Sr. Bragança com as seguintes inscrições:
1ª A S. A. a Sereníssima Princesa Imperial D. Izabel. Homenagem da jovem Maria
Vicência de Bragança.
2ª A S. A. a Sereníssima Princesa D. Leopoldina. Homenagem da jovem Mariana
Apolinária de Bragança.
Também estas meninas recitaram uma poesia que abaixo daremos.
Depois cantaram um hino.
S. M. a Imperatriz aceitou todas as ofertas com toda a afabilidade que lhe é reconhecida.
A hora própria SS. MM. foram jantar.
Os talheres, que serviram à mesa imperial, foram de prata, e as colheres, que
tinham de servir no chá, eram de ouro.
Tiveram a honra de jantar com SS. MM. em Laranjeiras: O comandante superior
Manoel Raymundo Telles de Menezes, Dr. José Nunes Barbosa de Madureira Cabral,
brigadeiro José Antônio Neves Horta, juiz de direito Manoel de Freitas Cesar Garcez.
Tenente-coronel Francisco Felix de Freitas Barreto. Anacleto José Chavantes, presidente da Câmara.
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As 5 e três quartos S. M. subiu a pé até a igreja do Senhor do Bomfim, que fica
em uma alta eminência, donde se descortina toda a cidade formando um belo panorama, pois do alto da eminência fica a cidade de Laranjeiras, como o voo d’oiseau.
As 10 horas SS. MM. embarcaram no meio das aclamações populares, que traduziam toda a saudade do coração daquele povo, que ia deixar de ver os dois augustos hóspedes, que tinham penhorado os afetos de todos. Grande número de Senhoras
acompanhara SS. MM. e nessa porção de povo bordou as margens do rio com archetes
acesos elevando ao ar os gritos que traduziam as suas despedidas.
Em Laranjeiras S. M. deixou de esmolas estas quantias:
1:000$ réis para serem distribuídos com os pobres.
500$ réis para a capela de Nossa Senhora da Conceição, onde acima dissemos
que o padre dirigira uma alocução a S. M. pedindo-lhe que concorresse para a terminação da obra.
300$ réis para a Igreja do Senhor do Bomfim.
1:000$ réis para o cemitério.

NA PONTE AO DEITAR FLORES
Em transportes de alegria
Saudemos o Augusto Par
Que esta ditosa província
Houve por bem visitar.
Se o justo embora cercado
Pelo fausto da grandeza
Presta mais sincero acolho
Às galas da Natureza?
Vós modelos de virtudes
Estas flores aceitai
São mimos de ternos filhos
A sua Mãe e a seu Pai. ”
Por Joana Ladislau de Faro Jurema na ocasião do desembarque.
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NO PAÇO A SUA MAJESTADE IMPERATRIZ
Senhora Imperatriz a vossos pés humilde venho
esta prova de afeto hoje depor.
Não posso vos dar mais; mais nada tenho.
É ingênua prova de sincero amor.
Prova de nosso amor, de nosso culto
A vossos dons sem par, Anjo de Paz,
Aceitai-o, Imperatriz, que sois do Trono o vulto
Que mais ditoso o seu Império faz.
Desculpai-me; não é oferta rica,
D’arte o (...), Imperatriz, não é.
É culto de um colégio que hoje fica
Entre as florestas a vos ver de pé.
Pela professora Possidônia Maria da Santa Cruz Bragança

NO PAÇO – ENTREGA DAS OFERTAS DAS DUAS MENINAS
Senhora De Vossas Filhas
De longe vos recordais
Elas são as maravilhas
Do mundo, e a glória dos Pais.
Delas também nos lembramos
Agora, e lhes ofertamos
Do afeto nosso um penhor.
De nossas almas fagueiras
As Princesas Brasileiras
É prova de ingênuo amor.
Maria Vicencia de Bragança.
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RECITADO NO ATO DA ENTREGA DO LENÇO A S. M. O IMPERADOR POR D.
MARIA JOAQUINA DE S. PEDRO ROSA.
Senhor! que vindes do Trono
O nosso colégio louvar
Dando assim seguro abono
Que ao ensino sabeis prezar.
Nós vos saudamos contentes
E humildes e reverentes
Beijamos a Augusta Mão.
Aceitai nossa homenagem
Como sincera linguagem
Do que sente o coração.
É um pequeno tributo
Do nosso inocente amor
Do nosso trabalho é fruto
Oh! Desculpai-o Senhor.
Não lhe olheis a valia
Que é muita: a soberania
Não está nela: está em vós
Perdão para a ela pedimos
Expressão do que sentimos
A (...) fale por nós.
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NOMEADA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SS. MM. EM LARANJEIRAS
A Câmara Municipal desta Cidade nos delegou a honra de patentear perante o
Trono Imperial o testemunho de profundo respeito, amor e lealdade, que ela e seus
Munícipes consagram a V. M. I. e a Sua Majestade Imperatriz e dos ardentes votos
que dirigem ao Ente Supremo pela próspera viagem de VV. MM. II. à esta Província, e
conservação da preciosa Saúde de Suas Altezas Imperiais. Caros penhores da Dinastia
Brasileira.
A Câmara Municipal, Senhor, à notícia da honrosa Visita de VV. MM. II. se apressou em nomear a presente Comissão para exprimir a V. M. I. não só o júbilo de que se
acha possuída por tão feliz acontecimento, como também os sentimentos unânimes de
fidelidade de todos os seus Munícipes, e o grande prazer que sentem pela dita de ver
sua Cidade honrada com as Augustas Presenças de VV. MM. II.
Laranjeiras, 15 de janeiro de 1860. – Manoel de Freitas Cezar Garcez, José Cupertino de Oliveira Sampaio, Anacleto José Chavantes, Francisco José d’Oliveira, Norberto
José Diniz Vilas-boas.

ALOCUÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DAS MAJESTADES IMPERIAIS
A Comissão encarregada do recebimento de VV. MM. II. nesta Cidade, vem com
o maior acatamento cheia de júbilo trazer aos pés do Trono Imperial suas respeitosas
homenagens pela próspera viagem de VV. MM. II., e pela Graça e subida Honra, que VV.
MM. II. concederam aos seus fiéis súditos aqui moradores, dignando-se visitar também
a esta localidade, possuída hoje do amor entusiasmo e alegria pela bem-aventurança
de ter em seu seio os seus Augustos Soberanos. Sente profundamente a Comissão,
Senhor, não poder por falta de recursos fazer uma aparatosa recepção, e suntuosos
festejos condignos as Altas Pessoas de VV. MM. II., por isso submissa e respeitosamente roga a V. M. I. e a S. M. a Imperatriz, que hajam por sua Magnânima Bondade de
perdoar-lhe todas as faltas porque maiores festejos não podia apresentar do que os
de amor, lealdade e adesão a VV. MM. II., nem melhor recebimento do que, o da satisfação, e da mais viva efusão d’alegria dos corações de súditos, que se engrandecem
de pessoalmente conhecer, e ter a honra de beijar as mãos paternais de VV. MM. II.,
nem também preparar melhor aposento do que aquele que tem por alicerce a fidelidade de súditos, que se ufanam em idolatrar a VV. MM. II. Perdoai, Senhor, que fosse eu
lembrado não obstante ser o mais humilde sergipano para fazer esta manifestação tão
solene nas Augustas Presenças de VV. MM. II. e que seja o eco de mais doce emoção
de prazer e felicidade, em que se acha esta Cidade pela benéfica, nunca esquecida e
honrosa visita de VV. MM. II.
Laranjeiras, 15 de janeiro de 1860. – Manoel de Freitas Cezar Garcez, Agostinho
José Ribeiro Guimarães, Vigário José Joaquim de Campos, Felipe de Faro Mota Leitão,
Anacleto José Xavante, Ernesto Gonçalves Martins, Leandro Francisco Borges, Dionizio
Eleutério de Meneses, José Nunes Barbosa de Madureira Cabral, Jose Antônio Neves
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Horta, Francisco Alberto de Bragança, Francisco de Faro Mota Leitão, Francisco de Freitas Cezar Garcez, Gaspar Acioli de Barros Pimentel, Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro.
VOLTA DE SS. MM. DE LARANJEIRAS
A noite do dia 15 no Aracaju foi de inexplicável ansiedade e contentamento.
Quando SS. MM. na véspera tinham ido de Maruim para Laranjeiras, o vapor Pirajá encalhara à grande distância de Laranjeiras. O vapor Aracaju, que sob o comando do Sr.
capitão do Porto na tarde do dia 15, trouxera a reboque a galeota, que conduzia o senhor Feijó gravemente doente acompanhado do doutor Luiz A. S. que cumulativamente
com o senhor doutor Propício fora encarregado de seu tratamento no Aracaju voltou
pouco depois para Laranjeiras com cinquenta homens a fim de tirarem o Pirajá do lugar
onde para assim dizer estava enterrado na margem meridional do rio.
Todos os esforços feitos na preamar da manhã tinham sido baldados.
Em Aracaju pois havia um sentimento indefinível. Incerteza e esperança – dor e
prazer – ansiedade e contentamento.
Ao anoitecer os cidadãos se foram aglomerando na costa, e na ponte do desembarque. De olhos fitos nas águas do rio, a vista se prolongava insensivelmente para
o lugar donde esperavam que aparecesse o Pirajá, conduzindo os dois penhores das
afeições populares. E o que mais admirava era que neste ardor, neste desejo inexplicável formavam parte ativa a porção mais delicada do mundo – as senhoras – as quais
sob a direção de Exma. Sra. Dona Clemencia Galvão, se reuniam a fim de receberem a
augusta Imperatriz.
Às 10 horas da noite no meio das mais saudosas despedidas do povo laranjeirense, tinham-se embarcado os imperiais viajantes.
As 11 horas da noite, felizmente, o Pirajá foi desencalhado, no meio das mais
estrepitosas aclamações que terminaram pelo grito “Viva o Imperador”!
Fez-se de rumo para Aracaju, sendo acompanhado pelo vapor a reboque.
A 1 hora e meia da madrugada SS. MM. vai desembarcar. Pouco antes uma girândola de foguetes tinha anunciado a aproximação do Pirajá – A cidade estava toda
iluminada – O pavilhão branco com suas luzes formando como uma coroa de brilhantes
se espelha no rio.
É a virgem “blanca de blanco vestido” caminhando de noite as dez horas pelos
desertos das solidões que a imaginação de Ossim soube tão felizmente (...). Estão
também iluminados o castelo da praça, a gradaria da ponte de desembarque, o portão
da praça forte, em que termina a ponte, e todas as casas da cidade. Do lado oposto, a
barra dos coqueiros, com fachos de luzes faz desenharem-se nas águas os vultos varonis dos coqueiros, como os antigos maiorais das tribos sacudindo nas margens dos rios
seculares os seus penachos, galhardos e esbeltos.
No meio do rio se baloiça iluminado o Apa meneando orgulhoso a popa majestosa no (...) das luzes variadas, que o iluminam. Procuram, invejosas, imitá-lo as outras
embarcações com suas luminárias.
Chega a formosa Sylphide das águas, caminhando feiticeira, trazendo (...) tigelinhas de misto, que dão luzes de cores diversas, vermelha, verde, azul, amarela, escarlate – É o Pirajá – Dir-se-ia uma fada? na solidão da noite, no seio dos seus mistérios,
fazendo prodígios.
É de certo. O Cotinguiba nesta hora, em frente da cidade, é o “lago das fadas.”
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Vão desembarcar SS. MM. É 1 hora e meia da madrugada.
Sobem ao ar os foguetes. O castelo da praça dá as salvas do estilo. Às luzes que
se refletem nas águas unem-se estas outras que vão surgir como pirilampos na vastidão dos ares acompanhados de estampido dos foguetes. É uma tripla iluminação – na
terra, no mar e nos ares.
Essa trindade une-se com a iluminação do Céu – as estrelas – que nessa hora
solene tinham um fulgor sublime. Retumba o hino.
Às harmonias suaves da música liga-se o brado estrepitoso dos vivas, dados pelas senhoras, que em duas alas formam, na ponte, esperando SS. MM. e pelos cidadãos
que de archotes acesos as acompanham. É um grito uníssono – o estrondo do foguete
– as notas da música – e as aclamações populares.
É uma harmonia encantadora no silêncio misterioso da solidão da noite. Tudo
se animava naquela hora solene. SS. MM. caminham para o paço, acompanhados das
senhoras e dos cidadãos, que trazem archotes acesos, e recolhem-se no meio das saudações do povo.
A primeira pergunta do Imperador ao chegar ao paço é sobre a saúde do secretário do Ministro do Império. Uma pessoa é imediatamente mandada à casa onde estava
a comitiva, a ter notícias do doente. Os dois médicos, o Dr. Luiz, e o Dr. Propício, que
tem escrito o boletim do estado do doente, informam minuciosamente satisfazendo
assim as perguntas mandadas fazer por S. M. o Imperador.
S. M. destina o resto da madrugada a algum repouso e nos preparativos para a
viagem ao Pomonga e Japaratuba, que se efetua as 5 e meia da manhã.
______________________________________________
DESCRIÇÃO DO FORTE DA PRAÇA NO ARACAJU
No centro da praça de palácio em direção da ponte do desembarque e da entrada
da praça foi levantado um forte destinado a dar as salvas com tiros de granada, na ocasião da chegada de SS. MM., e sempre que o Imperador saísse para a visita de outras
localidades, ou delas voltasse.
Pirro.

Este castelo foi construído por uma planta dada pelo senhor major engenheiro
A forma da fortaleza é quadrada.

Tem de largura por cada lado, na base 63 palmos, e na parte superior, no plano
do soalho tem 35 palmos. É pois esta a inclinação das paredes.
A altura até o plano do soalho é de 13 palmos.
Tem 4 guaridas situadas nos ângulos, cada uma em cada ângulo do forte. A altura
das guaridas é de 10 palmos.
Os espaços estão divididos em parapeitos cuja altura é de 4 palmos.
No meio do forte levanta-se um mastro, em cujo tope flutua o pavilhão nacional.
Foi no tope deste mastro que se foi assentar o papagaio no dia da recepção de
SS. MM. como dissemos no artigo Recepção de SS. MM. no Aracaju.
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PONTE DO DESEMBARQUE PARA SS. MM. NA CIDADE DE LARANJEIRAS.
Esta ponte construída para o desembarque de SS. MM. no porto de Laranjeiras,
tem 60 palmos de extensão, e de largura 20 palmos. Tem 7 degraus de madeira, e um,
que é o último, de pedra, que é da extraída de Aracaju, espécie de (...) que imita o
mármore branco.
A ponte está guarnecida de uma gradaria de pau, até o último degrau.
Foi posto na ocasião do desembarque de SS. MM. tapete de baieta azul.

PAVILHÃO JUNTO A PONTE
No fim da ponte, de que acima falamos, foi levantado um pavilhão para a cerimônia do Pax-tecum, e a entrega das chaves.
Está sobre quatro colunas. Tem a forma quadrada. A altura das colunas é de 22
palmos. Cada lado do pavilhão tem 25 palmos de largura. Sobre as colunas, que estão
forradas de branco, com enfeites de cetim verde e amarelo, corre um plano de fecha
o pavilhão pela parte superior. Sobre este plano eleva-se a cúpula do pavilhão que se
acha em harmonia com as colunas. A cornija está enfeitada com o mesmo gosto. O
chão está alcatifado.
Do lado direito para quem desembarca está preparado devidamente um altar
para a cerimônia do “osculo” no santo Lenho.
Do lado esquerdo recitou o Presidente da Câmara a sua alocução, a que S. M.
respondeu com afabilidade, como já dissemos.
altar.

Um número de senhoras enchia este pavilhão, quando SS. MM. se joelharam ao
Este pavilhão estava todo iluminado.

PAVILHÃO NA PRAÇA DA MATRIZ EM LARANJEIRAS
Na praça da Matriz, no ângulo em que termina a rua que vem da ponte levantaram os artistas um arco em homenagem à visita imperial.
Este pavilhão é quadrado. Tem 20 palmos de cada lado. A altura das colunas é de
doze palmos. Sobre a cornija elevam-se colunas em forma de SS em que se reúnem ao
centro. No ponto em que se reúnem prendem um mastro em cujo tope flutua a bandeira nacional.
Todo o pavilhão está ornado como o da ponte do desembarque.
Fica vizinho a casa em que se hospedou a comitiva de S. M. o Imperador, que é a
do Presidente da Câmara. O pavilhão tem o chão forrado de tapete. Foi todo iluminado.
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VISITA AO CANAL DOS RIOS JAPARATUBA E POMONGA
As 6 horas da manhã Sua Majestade o Imperador embarca para a barra dos Coqueiros, de onde vai por terra fazer a visita do canal do Japaratuba, e Pomonga. Percorre a costa até a foz do rio Japaratuba a cavalo. Examina a direção do canal embarcado,
levando (...) a planta tirada pelo engenheiro Stevaus. Volta para o Aracaju por mar,
chegando as 5 e meia da tarde. É recebido pela comissão, e algum povo.

VISITA DE S. M. O IMPERADOR À CIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO.
A antiga Capital da Província de Sergipe não podia deixar de receber a visita do
Monarca. Atencioso para todos os seus súditos, ele quis visitar todas as cidades da
província de Sergipe. Pretendia visitar São Cristóvão levando em sua companhia a augusta Imperatriz. A dificuldade, porém, da entrada da barra do rio Vaza-barris muito
razoavelmente antolhada impediu que este plano se efetuasse literalmente e assim S.
M. o Imperador resolvesse a ir por terra do Aracaju a São Cristóvão. Por mais grata que
fosse a visita do Imperador a São Cristóvão, a notícia de que S. M. a Imperatriz não iria
também àquela Cidade, contristou os habitantes.
É que o amor do povo é tão nobre, quanto expansivo. A Monarca está consubstanciada no par augusto, a quem estão entregues os destinos do Brasil. O povo liga
às duas pessoas o amor que vota à Monarquia. Assim, a certeza de que São Cristóvão
não seria honrado também com a presença da Imperatriz foi uma nuvem de tristeza
que turvou os corações que ansiosos esperaram a visita imperial. Uma representação
foi apresentada em Laranjeiras a S. M. o Imperador pedindo a ida da Imperatriz. O Imperador não pode deferir-lhe. A dor porém achou o lenitivo na honra que ia dar a São
Cristóvão o Imperador. No dia 17 ao amanhecer S. M. partiu para São Cristóvão.
As 5 horas estavam em frente do paço no Aracaju um grande número de cavaleiros que iam acompanhar o Imperador. Apesar da fadiga das sucessivas viagens, S.
M. ia nesse dia a São Cristóvão. Um número de cavalos, convenientemente ajaezados
esperava a comitiva imperial. O cavalo destinado a montada de S. M. estava no meio
daqueles à porta do Paço.
As 5 e meia horas da manhã S. M. montou, e seguiu pela estrada do Campo Grande para São Cristóvão, acompanhado de sua comitiva, e de todo o séquito de cavaleiros. S. M. trajava paletó preto, calça branca, chapéu de palha, e botas de montaria.
Acompanhava-o o Sr. Presidente da Província, o seu Secretário e o Sr. chefe de
polícia. O forte da praça salvou: os foguetes subiram ao ar; a música retumbou nas
margens do Cotinguiba. O povo que já estava acordado respondeu com as suas aclamações do estilo. Nas areias que circulam o Aracaju houve um engano dos batedores,
que aí erraram o caminho; mas isso foi de pouca monta, pois, aquelas vastíssimas
planícies de areia, onde surgem formosos oásis no meio da esterilidade não podem
deixar de merecer a contemplação do viajante. E se ninguém se dispôs a ir percorrê-las voluntariamente, o erro do caminho nas estradas que aí se cruzam traz em paga a
consolação de ver aqueles areais o que começou malgrado, acaba-se então com prazer.
O sol nascia, derramando seus raios com toda a majestade do sol dos trópicos, aí
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veio-nos a memória a bela poesia do Sr. Franklin Dórea – “O SOL NASCENTE”, e repetimos conosco aquelas estrofes lindíssimas:
O hálito de Deus o sol acende.
E o sol, o manto de oiro preste estende
Sobre o éter azul, e a terra e o mar;
Tudo luz, tudo brilha, tudo encanta,
Se espreguiça, se agita, se alevanta,
Ao seu ardente e penetrante olhar.
As nuvens são corcéis que disparam
Da arena afogueada que formaram
As faixas do horizonte em combustão;
Freios partidos pelo ar galopam;
Sangue vivo escumando ora se topam,
Ora em procura do infinitivo vão.
Lamentamos que não tivesse preparado a estrada; era um benefício, cuja eficácia
duraria. O Imperador ia em um formoso ginete. Estava afável como nunca. Tratava com
muita familiaridade a alguns dos cidadãos que o acompanhavam. É como deve ser o
Monarca. A etiqueta continuada, permanentemente é um peso para os corações bem
formados, como o do Senhor D. Pedro 2º.
Na baía do Vale do Medo, que fica meia légua distante de São Cristóvão era S.
M. o Imperador esperado pelo coronel Domingos Dias Coelho e Mello, um dos mais ricos proprietários da Província, varão maior de 68 anos. Estava em grande uniforme da
patente militar que tem, e acompanhado de seus filhos, genros, e outros muitos cidadãos, que tinham vindo a cavalo da cidade de São Cristóvão para aí receberem S. M. o
Imperador. Quando o Imperador chegou a este lugar foi saudado com vivas a SS. MM.
II.
O Imperador agradeceu com a afabilidade que lhe é inata, e que neste dia patenteava-se extraordinariamente. Quando o Imperador entrou na Cidade era 7 horas e 55
minutos. A distância percorrida tinha sido de 5 léguas. Estava toda ornada de arcos a
Cidade, feitos de folhagens, e bandeiras. As ruas limpas, e alcatifadas de (...).
Todas as casas estavam asseadas, tendo as janelas ornadas de coisas. Das janelas as senhoras e meninas espargiram flores sobre o imperial viajante, acompanhavam
este ato com vivas entusiásticas, com aclamações prazenteiras e sinceras. A antiga Capital se apresentava enfeitada, estendendo suas graças e donaires como a matrona que
se enfeita esperando ocupar em um salão de baile lugar que em outro tempo ocupara
orgulhosa e altiva.
A divisão da guarda nacional comandada pelo Sr. Senador Antônio Diniz de Siqueira e Melo formava alas desde a entrada da cidade até o paço.
A parada compunha-se de 3 brigadas. A primeira brigada era comandada pelo Sr.
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tenente-coronel José Guilherme da Silveira Teles. A segunda pelo Sr. tenente-coronel
Domingos Dias Coelho e Mello Junior. A terceira pelo Sr. tenente-coronel Manoel Gaspar
de Melo Menezes. As praças eram em número de 1200. Dessas 476 tinham sido fardadas, as que compõem o terceiro batalhão pelo seu comandante Domingos Dias Junior.
Ao entrar o Imperador houve uma salva de artilharia, e o estrondo dos foguetes no
ar. As aclamações populares acompanharam estas saudações do estilo, e assim foram
continuando, até que ao apear-se S. M. no paço foi recebido aí pela Câmara Municipal
e mais autoridades locais. Subiu S. M. ao paço, que foi o antigo palácio da Presidência
em São Cristóvão. Foi aí, em uma capela convenientemente preparada a cerimônia ao
ósculo do crucifixo. O crucifixo era de um rico lavor. Era a imagem do crucificado toda
de prata. Os raios, e os outros aparelhos são de ouro: a Cruz é de jacarandá. Esta imagem foi outrora dos padres jesuítas, e é hoje do Sr. Francisco Dias Coelho e Mello. Ao
lado do crucifixo no altar estão as imagens de Nossa Senhora da Conceição e do Pilar.
O paço estava ricamente preparado. Era o mais suntuoso de todos da Província. Será
publicada depois uma descrição especial do paço em São Cristóvão. O Sr. Francisco
Dias Coelho e Mello pediu licença a S. M. o Imperador para ser por ele oferecida a S. M.
a Imperatriz uma imagem feita toda de pedra, ao que o Imperador se dignou aceder. A
imagem é da Santa Rosa Mística: a penha representa uma rosa cercada de botões da
mesma flor.
Apenas S. M. mudou as roupas de viagem saiu para orar na Matriz. Eram 9 horas
da manhã. A tropa estava em alas desde o paço até a porta da Igreja. A igreja Matriz
de São Cristóvão foi ereta ao tempo dos Felipes de Castela. Tem sido diversas vezes
reparada. Ultimamente quando se faziam alguns reparos no teto, este desabou todo,
desde a porta da igreja até o arco do cruzeiro. A piedade dos fiéis instigada pelo desejo da recepção imperial efetuou prodígios. Em menos de 10 dias a igreja foi coberta
convenientemente, e no dia da entrada do Imperador, ninguém dizia que fora naquele
mesmo edifício que tinha sofrido tão lamentável desastre um mês antes. A igreja estava ornada com simplicidade denotando todo o zelo que houve em aprontá-la para a
augusta cerimônia que aí devia ter lugar.
S. M. declarou ao senhor vigário que dispensara o Te Deum, que preparavam em
ação de graças.
Depois de ter orado S. M. voltou para o paço, onde almoçou.
A mesa estava preparada com asseio e profusão. Além da comitiva de S. M. tiveram a honra de sentar-se à mesa do estado o Sr. Presidente da Província, o Sr. Chefe de
polícia, o deputado da província Barros Pimentel, e os senhores comendador Sebastião
Gaspar de Almeida Boto, Francisco Dias Coelho Mello e Dr. Francisco da Silva Freire,
bem como o Sr. Roberto Francisco de Carvalho, comandante da guarda de honra, a qual
foi prestada pela Guarda Nacional.
Um pouco depois S. M. saía e visitou a igreja da Misericórdia, percorrendo todas
as suas divisões.
Depois entrou no Hospital, visitando as enfermeiras, dirigindo aos doentes uma
palavra de afeto, um gesto de consolação.
Foi até a cozinha, e pediu informações sobre todas as particularidades do estabelecimento.
Ao sair do Hospital foi saudado com aclamações estrepitosas.
Em seguida foi ao convento de São Francisco. Orou na capela-mor. Depois passou a observar o claustro. Subiu todos os andares, lado ao salão, onde foi a biblioteca
pública que já hoje não existe, senão em miniatura no Aracaju em uma sala do arquivo
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da Assembleia Provincial, nota-se que a Província já não tivesse Biblioteca regular, foi
ao salão em que foi a Assembleia Provincial. De todos esses lugares procurou gozar os
diferentes pontos que das janelas a vista descortina para o lado do rio Paramopama, e
as baixas em que se formam as salinas pelas águas vindas pelo rio comprido.
O convento de S. Francisco atesta o selo dos antigos reis na edificação dos templos. Edificada a nave da igreja com todo o esmero apresenta o belo aspecto do Convento de S. Francisco de Paraguaçu na Bahia. Foi até o convento que residiu um religioso, falecido o ano passado, que poucos minutos antes de expirar compôs uma poesia.
Chamava-se Frei José de Santa Cecília. Hoje há apenas dois religiosos nesse convento.
Saindo do Mosteiro, S. M. foi visitar a ordem 3ª de S. Francisco. Percorreu todas
as carneiras, tendo antes visitado a sacristia.
Daí foi visitar a aula de primeiras letras cujo professor é o Sr. Francisco José Gomes. Pediu o livro das matrículas, examinou-o, tomando algumas notas. Arguiu a três
meninos, os quais todos mostraram pouco adiantamento. Perguntando ao professor os
motivos daquele atraso, respondeu ele a S. M. que os alunos não compreendiam suas
explicações. Notando S. M. o atraso em que se achavam os alunos a respeito das quatro
operações da aritmética, e fazendo sobre isso uma reflexão ao professor, este desculpou-se dizendo que isso acontecia por que os meninos não tinham compêndios. A isso
disse-lhe S. M. “Ensina-lhes o Senhor; o melhor compêndio é o professor.”
Estas palavras caídas dos lábios do Imperador naquele recinto devem servir de
um protesto solene contra o desleixo do professorado. À infância cumpre dar a instrução por meio da palavra animada, viva, transmitida pelo ardor da vocação do professor.
Não é dar-lhe um livro, e querer que o pobre menino, leia, releia, rumine ideias, que ele
só por só não pode colher. Cumpre ao mestre descer ao alcance da inteligência infantil:
traduzir para assim dizer a linguagem obscura do livro; animar com sua palavra a letra
morta do papel; verificar o escrito, transmitir a ideia da palavra ao aluno, que a não ser
este esforço do professor passará, como se não passasse, pela página do livro, lerá,
como se não lesse o que está escrito no papel. É esta a tarefa do professor: é a gloriosa missão do ensino. Não se esqueça mais aquele axioma do Imperador: “O melhor
compêndio é o Professor”. Estas palavras sós por sós resumem todos os tratados sobre
a instrução pública. Elas resolvem o grande problema do ensino. Por elas transpiram
as ideias da civilização hodierna sobre o grande destino do Mestre em seu importante
ministério. É um reflexo sagrado do pensamento de Lherminiet: “Derramai a instrução
sobre a cabeça do povo; vós lhe deveis esse batismo. ”
Depois de ter examinado os três alunos S. M. mandou que o professor arguisse
sobre a doutrina cristã, e atendeu com o maior cuidado às perguntas feitas, e as respostas dadas.
Saindo desta aula foi S. M. à igreja do Rosário, onde fez oração.
Ao passar pela Igreja do Senhor das Misericórdias que ainda está por concluir,
perguntou qual a invocação, e depois de obter a resposta continuou em seu caminho.
Foi à Igreja, e ao convento de Nossa Senhora da Conceição dos Barbadinhos. Este
mosteiro fica na extrema da cidade em uma posição agradável. A igreja está construída
com aquela simplicidade majestosa que dá aos templos a grandeza pura e singela da
religião cristã. É edificada pelo mesmo gosto porque sempre são construídos os templos dos Barbadinhos. É esta singeleza de construção que dá também tanta beleza à
Matriz de Aracaju, a igreja de São Salvador construída há poucos anos, único lugar de
Sergipe onde S. M. aceitou o Te-déum.
Depois S. M. foi à igreja do Amparo, onde visitou todas as divisões do edifício.
58

Antônio Corrêa Sobrinho

Saindo daí foi ao convento do Carmo; depois de ter examinado a igreja, procurou o
lugar em que foi neste convento o extinto Liceu da Província, visitando a sala das congregações, e das aulas. Daí passou a percorrer o edifício da ordem terceira.
Pouco depois foi à aula de Latim que é regida pelo reverendo, Sr. Padre José Roberto de Oliveira, que foi o professor desta disciplina no Liceu extinto. S. M. arguiu a
alguns alunos, fazendo-os traduzir o Horácio, e o Cícero. Da aula de Latim S. M. foi ver
a aula de primeiras letras para o sexo feminino sob a direção da professora pública D.
Maria Ponce Souto Maior. Arguiu a três meninas que mostraram algum aproveitamento;
encarregando S. M. a Professora de fazer perguntas sobre doutrina cristã. Esta insistência do Imperador para que os professores arguam nesses elementos do Catecismo
é muito profícua. Conhece-se do zelo do professor em derramar no meio dessas inteligências infantil as sementes da Religião, o que é a base da instrução pública. De feito
cumpre formar esses corações, moldando-os no cadinho da doutrina, e da fé. Releva,
pois, fazer-lhe compreender estas verdades, ainda que não aja senão pelo hábito que
se lhes faça repetir as frases da doutrina, que mais tarde compreenderão.
Desta aula passou para a de meninos, regida pelo padre José Antônio Correia.
Nesta aula tendo feito algumas perguntas a diversos alunos, viu que esses apresentavam algum aproveitamento, satisfazendo todos eles às questões que foram prepostas,
S. M. pareceu satisfeito.
Daí foi visitar a capela de São Miguel, e recolheu-se ao paço dando beija-mão à
Câmara Municipal, e a muitos outros cidadãos.
Depois do jantar, a que foram convidados os mesmos cidadãos, que acima dissemos, S. M. subiu a cavalo visitou o cemitério e a casa do Mercado.
Às 6 e meia horas da tarde recolheu-se. A noite deu beija-mão, a que concorreram muitos cidadãos.
Nessa ocasião uma porção de meninas vestidas de branco, com grinaldas de
flores na fronte, subiram ao paço e cantaram em presença de S. M. um hino, findo o
qual tiveram a honra de beijar a mão a S. M. No centro da praça da Matriz havia um
palanque que tinha sido levantado às expensas dos artistas. Para ele se subia por duas
escadas de treze degraus. O palanque se eleva sobre oito arcos, e termina em um pavimento. Sobre esses há quatro colunas e uma cúpula de um lado formando uma espécie
de dossel.
Era enfeitado de cambrainha verde e encarnada. Não atestava arte, nem gosto
arquitetônico. A noite este bosque foi iluminado. O clarão das luzes na ordem em que
estavam dispostos, davam-lhe uma beleza, que ele por si não tinha. A noite toda a cidade iluminou-se. A quem entrava então por terra pelo lado da igreja dos Barbadinhos,
a cidade representava uma vista encantadora. Era como um candelabro de miríade de
luzes surgindo ao meio das florestas.
Às 10 horas da noite S. M. recolheu-se.
Ao amanhecer do dia 18 de janeiro S. M. partiu para o engenho Escurial onde
almoçou, chegando de volta a São Cristóvão 11 horas do dia. Este engenho dista de
São Cristóvão quatro léguas. Daremos em separado a notícia da visita do Imperador
ao Escurial.
Recolhido no paço S. M. foi tomar algum repouso, bem como a comitiva.
Às 2 horas da tarde saiu para o Aracaju, acompanhado de muitos cavalheiros,
que lhe formaram séquito até a Capital. Eram os cavalheiros que pela manhã o tinham
acompanhado,
parte
dos
que oareceberam
no vale
do Medo. S.
As M.
aclamações
o Imperador atée que
ele
deixou
antiga capital
da Província.
dignou-sesaudaram
a aceitar
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umas flores de pano muito bem feitas, que o presentavam as naturais: eram dois pés
de espirradeiras, 2 cestas com flores diversas, 1 pé de jasmim.
Em São Cristóvão deixou S. M. de esmola 2:000$ réis para os pobres, e para a
Misericórdia 3:000$ réis.
As 7 horas da noite entrou S. M. no Aracaju, onde foi recebido com os brados
entusiásticos do povo, que o saudava.
Foi neste dia que a guarda de honra teve por porta-bandeira o vice-cônsul do
Uruguai. À noite S. M. deu beija-mão, a que concorreram muitas pessoas. Era a despedida. Tinha de partir no dia seguinte pela manhã.
____________________________________________
DESCRIÇÃO DO PAÇO EM SÃO CRISTÓVÃO
O palácio, que outrora servia para a residência dos presidentes da Província, na
antiga capital de Sergipe, foi destinado para servir de aposento a SS. MM. II quando
fossem a S. Cristóvão.
Esse edifício fica ao lado esquerdo da praça para quem entra na cidade, vindo do
Hospício da Piedade. Está situado defronte da igreja de São Francisco.
A Comissão de recepção em São Cristóvão esmerou-se por tornar aquele edifício
digno dos hóspedes imperiais.
O exterior do palácio foi (...) e pintado convenientemente.
A entrada dá para uma bela escada, de dezoito degraus.
O lajedo do peristilo é da pedra da província (...) que imita o mármore branco.
Finda a escada atravessa-se um corredor ou galeria que dá entrada para todos
os aposentos do edifício.
Entrando-se pela direita, chega-se na sala de docel. Esta é vasta, tendo de largura 41 palmos, e de comprimento 170 e pouco mais ou menos. Está toda alcatifada
de tapetes de lavores diversos. As paredes forradas de papel pintado. Do teto pende
um lustre de oito luzes. As janelas estão guarnecidas de cortinas de chamalotes verde
e amarelo, com sanefra de cetim (...) presas por flores de metal dourado. Os portões
estão fornecidos de arandelas.
No fundo da sala está preparado o trono. É um rico docel, com espaldar (...) de
cetim verde, bem como os três degraus. O espaldar e os seus apêndices estão orlados
de galão de ouro. No docel estão duas cadeiras de jacarandá com espaldar estofado
de veludo carmesim, bem como de veludo carmesim estofadas são os assentos. As
presilhas que seguram os assentos e os encostos são douradas. As cadeiras são de um
trabalho delicadíssimo. Foram as que serviram na Bahia no pavilhão levantado pela Câmara Municipal na capital dessa província, quando SS. MM. aí descansaram. Não são as
primeiras em que se sentaram SS. MM. nesta sua viagem pelo Norte do Império.
Ao lado de cada uma dessas cadeiras está um (...) escarlate galoado de ouro. Do
alto caem duas cortinas de cetim verde, também orladas de galão de ouro. Este docel
estava destinado para S. M. o Imperador, e para S. M. a Imperatriz.
Da galeria, visitando-o em direção para o plano superior à entrada, dá-se na sala
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de recepção. Esta está alcatifada também de tapete, e forradas as paredes de papel
pintado de cor verde. A mobília é de gonçalo-alves à Luís 15. Há no centro uma mesa
da mesma maneira, contendo uma serpentina de bronze dourada. Do teto que está
pintado de branco, pende m lustre de 6 luzes, de bronze. Sobre o sofá (...) espelho de
moldura muito bem trabalhado, e dourada com muito gosto. As janelas estão guarnecidas de renda branca com sanefas de cetim cor de rosa, presa por flores douradas. Os
portais estão guarnecidos de arandelas de vitro. Sobre um consolo há um relógio de
ébano em forma de semielipse terminando por uma figura, que senta-se sobre o mostrador aponta com o dedo index para um livro, com o título “Confissões de J. J. Rousseau”, tendo defronte uma estantezinha de livros. Há junto ao sofá tapetes de pele de
onça e de gato montês, orlados de cetim. Desta ala se passa para a sala do docel, para
o quarto do Imperador e para a capela.
A capela fica à esquerda de quem entra na sala de recepção, ficando situada entre essa e a sala do docel. Está forrada de papel, e tapeçada. Defronte da porta está o
altar com a imagem do Senhor Crucificado. Aos lados (...) que está levantado sobre um
(...) de jacarandá, ficam-se as imagens de Nossa Senhora da Conceição e de N. Sra. do
Pilar. Junto dessa última está um crucifixo pequeno todo de prata, que foi dos Jesuítas.
Foi esse o oferecido a S. M., como dizemos na descrição da recepção em S. Cristóvão.
O quarto de S. M. o Imperador que fica para o lado direito a quem entra, havendo
para ele entrada pela sala de recepção, está todo alcatifado de tapete de ricos lavores.
As paredes estão forradas de lindo papel pintado. A mobília neste quarto é toda de
pau cetim. A cama é de um trabalho perfeitíssimo. Há junto dela uma table de muit da
mesma madeira. O toalete tem ricos vasos de porcelana. O lavatório tem jarro e bacia
de prata, pendendo juntos dessas duas toalhas de cambraia. Também de cambraia são
os lenços. Os travesseiros são de seda, com fronhas de cambraia e bordada. A colcha
é de gorgorão lavrada. O cortinado é riquíssimo.
Contíguo ao quarto de S. M. o Imperador fica o quarto de S. M. a Imperatriz. Este
teve o chão todo alcalifado de tapete. As paredes estão forradas de papel bordado com
flores. O teto está forrado de cetim cor de rosa.
A mobília é de Sebastião de Arruda. Consta de cama, toalete, consoles, lavatórios, e tables de nuit. Os lençóis de cambraia. Travesseiros grandes de seda com de
rosa, e os pequenos de seda azul. De cambrai são as fronhas. Sobre os consoles estão
duas jarras de porcelana finíssima, contendo flores de pano de um trabalho superior.
Essas flores constituem um primor de arte. Há também castiçais de prata lavrada. O
cortinado de cama é de cetim cor de rosa. Sobre o toalete estão objetos próprios, de
porcelana verde, e de prata. Junto a cama está um tapete de pele de lontra, orlado de
cetim com de rosa.
Continuando pela galaria em direção à parte posterior do edifício, entra-se a esquerda na sala de jantar. Aí veem-se ricos aparadores, sobre eles diversos serviços de
porcelanas, e doze salvas de prata, com suas bandejas do mesmo metal.
No centro está a mesa de estado. Em direção dela, distante uma braça fica a mesa
imperial. Nesta mesa há duas grandes (...) de prata, de rico lavor, contendo flores. A
louça é de porcelana dourada; os talheres de prata. Há profusão de iguarias, que são
delicadas, bem como os vinhais. Ao lado está uma (...) de prata muito bem trabalhada
sobre um lavatório, junto do qual pendem duas toalhas de cambraia finíssima.
A mesa de estado está fornecida de abundantes iguarias, doces e frutas. A sala
de jantar é muito arejada, cercada de janelas. Daí passa-se para a dispensa. Do lado
direito do corredor ficam os aposentos para a comitiva, os quais estavam convenientemente preparados.
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É esta a descrição que nos é possível dar do paço em São Cristóvão, referindonos ao que disse a respeito o “Vote Livre”.

VIAGEM DE SUA MAJESTADE O IMPERADOR AO ENGENHO ESCURIAL
No dia 18 às 6 horas da manhã partiu S. M. o Imperador, acompanhado de sua
comitiva, do Exmo. Sr. Presidente da Província, e do Sr. Chefe de polícia para o engenho
Escurial, propriedade do Sr. Antônio Dias Coelho e Mello.
Durante todo o caminho afluía o povo para as orlas da estrada a fim de saudar
com os seus brados o Imperador. Passando S. M. pela vila de Itaporanga foi festejado
por girândolas de foguetes, que subiram ao ar, e por estrepitosos vivas.
Às 7 e meia horas da manhã chegam ao engenho, onde foi S. M. recebido com
todo o entusiasmo, foguetes, e aclamações estrondosas.
O caminho estava enfeitado por arcos de folhas naturais, com festões de flores.
Chegando ao Engenho S. M. assistiu ao trabalho da máquina. Este engenho moi à água.
O Imperador visitou todos os departamentos do edifício.
Fez a respeito algumas reflexões que demonstraram quanto é ele entendido neste
ramo da indústria agrícola. Depois S. M. foi aos canaviais, onde viu trabalhar o “cultivador”, espécie de arado, que por si faz o serviço de muitos homens. S. M. elogiou este
melhoramento introduzido na agricultura, que serve para tantos misteres, como seja
amanhar o terreno, raspar a cana etc., e que deve ser apresentado.
Todo o gado do engenho tinha sido reunido em um espaço. S. M. mostrou-se
muito contente de ver o modo porque no Escurial são cultivadas as diversas raças de
gado e vacum, cavalar e lanígero, os quais todos têm neste engenho apresentado uma
procriação utilíssima, em (...) do esmero do seu proprietário.
Depois S. M. serviu-se do almoço que lhe tinha sido oferecido pelos proprietários.
Tiveram a honra de tomar parte nesse almoço, além da comitiva, os senhores
presidente da Província, chefe de polícia, senador Diniz, deputado Barros Pimentel,
brigadeiro Horta, José Mateus Leite Sampaio, capitão Gonçalo Vieira Dantas, major
Serafim Alves de Almeida Rocha, tenente coronel Manoel Gaspar, major João de Aguiar
Boto, Antônio Diniz Dantas, comendador Sebastião Gaspar de Almeida Boto, Dr. Silvio
Anacleto de Souza Bastos, major Pedro Muniz Teles de Menezes, tenente-coronel Pedro
Leopoldo Nabuco de Araújo, e alguns outros cavaleiros, cujos nomes não nos chegaram
ao conhecimento.
Tiveram a honra de servir a mesa a S. M. os senhores Antônio Dias Coelho e
Mello, Domingos Dias Coelho e Mello Junior, Francisco Dias Coelho e Melo, José Rodrigues Coelho e Mello e Domingos Dias Coelho e Mello, pai.
Às 9 e meia S. M. retirou-se, chegando as 11 e quinze a São Cristóvão.
O Imperador durante todo o caminho pedia informações a respeito do sistema
mais usado para preparar o açúcar na Província, fez a respeito algumas reflexões, denotando que tem as melhores ideias a respeito dos melhoramentos, a que tem direito
este ramo da agricultura do país.
Olhando para os terrenos, que bordam a estrada, e para a vegetação fez S. M.
62

Antônio Corrêa Sobrinho

algumas observações, que provaram os conhecimentos que teve da História Natural.
Foi o Escurial o único Engenho que na Província de Sergipe teve a honra de ser
visitado por S. M. o Imperador; cumpre aos seus proprietários procurar fazer que ele
corresponda àquela atenção, fazendo progredir a agricultura, melhorando cada vez
mais os sistemas, pelos quais o açúcar se prepara, a fim de que possa um dia o Escurial
ser um engenho modelo.
Às 4 horas da tarde volta para o Aracaju, onde chega às 7 horas da noite sendo
muito bem recebido. A noite dá beija-mão de despedida. O povo se reúne na frente do
paço.

VIAGEM DE SUA MAJESTADE A ESTÂNCIA
A Estância foi o ponto último da província de Sergipe que foi visitado por SS. MM.
Aí a recepção foi estrondosa, digna dos Imperiais viajantes. Daremos depois minuciosa
descrição da recepção, da estada e da saída de SS. MM. em respeito a Estância. Foi
realmente como devia ser o adeus da Providência. As 5 e meia horas da manhã do dia
21 SS. MM. embarcaram no seio de imensas ondas de povo, que lhe vinham fazer suas
cordiais despedidas. As 7 horas e sete minutos chegou o Pirajá ao Apa, que tinha ficado na barra do rio fundo, que fica a duas léguas distante da barra. A visita imperial foi
uma vice providência para a província de Sergipe. O magnânimo coração do Monarca
Brasileiro reconheceu mais uma vez a devotação do povo, cujos destinos lhe são entregues. O povo reconheceu também por sua vez toda a grandeza do coração daquele,
cujas mãos sabem dirigir a sorte de um povo a quem está reservado ainda um grande
futuro.
A província de Sergipe, bem como todas as suas irmãs que tiveram a dita de receber a visita imperial muito deve a este fato momentoso para a sorte do Império.
Entre os grandes benefícios que resultaram para esta província, devemos apontar
a inauguração do Instituto Agrícola Sergipense.
SS. MM. embarcam para a Estância às 8 horas da manhã, debaixo do pálio que
carregam os membros da Câmara Municipal. Ao descerem SS. MM. para a galeota ouvem um discurso recitado pelo presidente da Câmara. Às 3 e 45 da tarde fundeou o Apa
na barra da Beriba, lugar denominado Fundão. Passam SS. MM. para o vapor Pirajá,
seguindo às 4 horas para a Estância, onde chegam às 5 e meia. Na Estância é brilhante
a recepção. Ilumina-se toda a cidade. A música do Apa toca no palanque, e na praça
em frente do paço.
Às 6 horas da manhã do dia 20 S. M. o Imperador sai a cavalo a visitar a ponte
da Cachoeira, e outros pontos da cidade. Corre os cemitérios novo e velho, o internato,
e as aulas públicas.
Às 11 horas da manhã regressa de seu passeio, tornando a sair às 4 e meia da
tarde; volta as 7 e meia, janta e da beija-mão de despedida.
A praça da Matriz enche-se de povo, que se concentra em frente do paço, dando
vivas ao Imperador. Recita uma poesia o Sr. Oseias. Chega um batalhão patriótico, tra63
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jado de branco, com entusiásticas aclamações. Recita uma poesia o Sr. Gomes de Souza. Depois recita outra o Sr. Jovino Antônio Barreto. As 10 horas recolhem-se SS. MM.
Dia 21. Às 6 horas da manhã embarcam SS. MM. acompanhados por um grande
concurso de povo, e da Guarda Nacional. Chegam ao Apa às 7 horas e 7 minutos. Às 10
horas e 15 minutos o Itajaí recebe o Sr. Tobias que ao impedimento do Sr. Dr. Feijó, vai
servir de oficial de gabinete durante o resto da viagem de SS. MM. II.

IMPERIAL INSTITUTO SERGIPANO DE AGRICULTURA
A agricultura é no Brasil a condição essencial do progresso. É da fertilidade deste
terreno ubérrimo que deve saltar a riqueza, sob a influência da Agricultura, como da
pedra do Horebe jorrou a água ao toque da vara misteriosa de Moisés. Esperamos no
futuro.
A fim de satisfazer desde já a curiosidade pública, damos as quantias que farão
por S. M. o Imperador doadas aos diversos lugares que foram por ele visitados.
Aracaju
1:000$ réis para os pobres.
1:000$ réis para a fatura do cemitério.
3:000$ réis para o hospital.
300$ réis para o cemitério da freguesia de N. Sra. do Catete.

Maruim
500$ réis para os pobres.
300$ réis para a capela de N. Sra. da Purificação.
200$ réis para esmolas diversas
1:000$ réis para o cemitério.
1:000$ réis para o encanamento das águas.

Laranjeiras
1:000$ réis para os pobres.
500$ réis para a Conceição.
300$ réis para a do Bomfim.
1:000$ réis para o cemitério.
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Japaratuba
300$ réis para os pobres.
Estância
10:000$ réis para o Instituto.
1:000$ réis para o cemitério.
DESCRIÇÃO DO PAÇO IMPERIAL NO ARACAJU
Apenas chegou à Província de Sergipe em meado de setembro, a faustosa notícia de que SS. MM. II se dignaram visitar as províncias do Norte do Império, honrando
também a Província de Sergipe, toda a Capital, sob a influência desta nova espanejava
de prazer.
O Sr. Dr. Galvão, e sua Exma. Consorte a Sra. D. Clemencia tomaram a direção
dos preparativos convenientes para o aposento dos Augustos hóspedes, sendo coadjuvados pelo Sr. Engenheiro Francisco Pereira da Silva, que foi por S. Exa. encarregado
do trabalho. Dele damos hoje a descrição.
Foi aumentado o palácio da Presidência com uma galeria, e dois quartos, bem
como alguns departamentos mais no interior do edifício. Foi todo o palácio pintado de
amarelo, com portas e janelas de branco, levantando-se no oitão do sul um mastro
grande onde devia tremular o estandarte Imperial durante a estada de S. M. o Imperador.
O corredor da entrada principal, ou vestíbulo acha-se ladrilhado com as largas
pedras da província, que são tiradas do lugar chamado Sapucary, distante duas léguas
da Capital, na margem direita do Sergipe, que é o rio que deu o nome a esta província.
Estas pedras são um (...) que constitui um lindo lajedo imitando o mármore branco.
A escada que tem três degraus, feitos da mesma pedra dirige ao pavimento que
fica cinco palmos acima do plano da calçada externa. As paredes do corredor estão
guarnecidas com papel verde acetinado com florões de um branco cor de prata. O chão
é forrado com esteira chinesa.
Este corredor está ornado com arandelas de bronze de bocais dourados.
Deste corredor há três portas – uma para a direita, outra para a esquerda, e outra para o centro do edifício. As três portas estão ornadas com reposteiros forrados de
cetim amarelo, tendo na frente as armas imperiais.
Tomando para a direita está a sala destinada a S. M. a Imperatriz. A esta sala
chamaremos sala da “pérola”. O pavimento é tapeçado com esteira chinesa branca, e
as paredes forradas de papel adamascado cor de pérola, ao gosto chinês, guarnecido
na parte superior com uma falsa cor de café com florões azul celeste, bem como no
rodapé. Todos os portais estão guarnecidos com ricas arandelas de bronze com bases
douradas, guarnecidas de pingentes. As janelas estão ornadas de lindíssimos cortinados de filó branco bordado, presas por guarnições douradas cingidos em sanefas de
cetim cor de rosa, atestando toda a perícia dos dedos delicados que em homenagem a
S. M. a Imperatriz os prepararam, guarnecendo-os de formosas gregas.
Do meio do teto pende um lustre de bronze com flores douradas, em forma de
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pirâmide para unir suas luzes às das arandelas no mesmo plano.
A mobília é singela, mas muito elegante, de mogno, à Luiz 15, contendo um plano da mesma madeira. No centro da sala uma mesa em forma de elipse com pedra
de mármore branco, onde as velas perdem se limitando as ondas do Oceano, contem
castiçais de cristal fino, com as mangas em forma de açucenas.
Aos lados do sofá acham-se dois consoles com pedra mármore em harmonia com
a da mesa central. Sobre um deles, o do lado do rio, levanta-se um relógio de ouro,
de base elíptica, tendo na parte superior a figura de Urânia com o manto roçagante
coberto de estrelas encarando fixamente a esfera celeste, representada por lindo globo
de ouro. A figura é perfeitíssima, desenhando ao vivo não só os vestidos, mas até as
delicadas formas do corpo, traçando a Deusa sobre uma lâmina de ouro a representação dos pensamentos, que de seus cálculos são resultados. É a Deusa da Astronomia.
Ao lado do relógio estão duas ricas jarras de porcelana finíssima, imitando a de
Sèvres com florões dourados. Estão colocadas entre castiçais de cristal guarnecidos
de pingentes com medalhões verdes, com as mangas em simetria com as da mesa do
centro.
No outro console outro par de jarras de porcelana cor de rosa, tendo em uma
das flores gravada uma paisagem lindíssima, na qual passeia perto de uma cabana um
camponês na inocência de seus costumes, representando a outra um lago e uma ponte,
pela qual vão atravessando um rebanho tangido por um menino; neste consolo estão
castiçais da mesma forma que no outro. Sobre o sofá pende um grande e rico espelho
com guarnições muito bem douradas, representando nos ângulos flores em grinaldas.
Defronte deste espelho está suspendido sobre pregos dourados o retrato da Família
Imperial, onde ao lado do majestoso Par, a quem estão entregues os destinos do Brasil,
elevam os semblantes ingênuos e puríssimos os dois anjos tutelares do Brasil naquela
expressão singela da inocência, sem pensarem que ao futuro deles está intimamente
ligado o futuro do Império da terra de Santa Cruz. Nos espaços entre as janelas estão
espelhos menores, mas igualmente ricos. Aos pés do sofá estende-se um belo tapete
estofado com bordados representando uma paisagem, onde três carneiros descansam
dos ardores de sol sobre a relva, à sombra de uma floresta composta de árvores cobertas de flores. Há aos lados escarradeiras de porcelana fina, todos dourados.
Tomando-se para a esquerda está a sala que fica para o lado da praça e em frente
do ancoradouro, a destinada a S. M. o Imperador, que chamaremos a “sala das colunas”.
Está toda alcatifada com esteira branca, forradas as paredes com papel cor de lírio, com
colunas colocadas no meio de flores, tendo da parte superior, e no rodapé uma faixa
azul-celeste com (...) sombreados cor de ouro. As janelas desta sala estão guarnecidas
de ricos cortinados, iguais em beleza e primor aos da “sala da pérola”, preso por lindas
guarnições douradas, seguras pelos lados por laços de seda cor de púrpura, franjados
de tranças de seda (gregas) da mesma cor com fios brancos. O filó está bordado de
flores. Os portais têm arandelas como as da “sala da pérola”.
É de jacarandá a mobília. Ocupa o centro da sala uma mesa da mesma madeira,
coberta de um pano fino cor de café, semeado de rosas, e folhas verdes orlado de uma
franja própria. Sobre esta mesa há uma serpentina de base de bronze com a haste de
porcelana dourada. Nos espaços das janelas do lado da praça estão dois consolos da
mesma madeira. Sobre um deles está um lindo relógio dourado representando na parte
superior a figura de Sólon com as mãos sobre um dos joelhos na atitude de profunda
meditação, tendo ao lado uma pilastra sobre a qual está colocada uma tamina de ouro
em forma de pergaminho, contendo os ditames d’aquele legislador, tendo gravadas
estas palavras “Leis de Sólon. ” Encostada a esta pilastra vê-se a coroa cívica com que
o novo Ateniense honrou aquele sábio legislador, e junto dela um livro fechado, como
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indicando que todos os atuais códigos de leis vêm do papiro em que Sólon traçara seus
primeiros ditames.
Aos lados do relógio acham-se 2 jarras de porcelana azul finíssima, semeadas
de palmas e flores douradas, e 2 castiçais de cristal com pingentes, e com medalhões
azuis.
No outro consolo veem-se duas lidas jarras verdes guarnecidas de círculos dourados, 3
castiçais de cristal ornados de pingentes e medalhões verdes.
Sobre cada um dos 2 sofás pendem espelhos, ricamente moldurados em caixilhos
dourados. Aos pés de cada sofá está um tapete rico com pinturas delicadas, nas extremidades dos quais estão escarradeiras de porcelana fina.
Passando-se desta sala para o interior do paço entra-se no gabinete de S. M. o
Imperador. É o quarto azul celeste. Alcatifado de esteira branca, tem as paredes forradas de papel azul-celeste, semeado de rosas brancas atadas em festões. Consta
a mobília de duas mesas chamadas de escritório, sobre cada uma das quais há uma
primorosa escrivaninha de prata, tendo uma pena de bico de ouro. Há todos os outros
utensílios de escrita. Ao lado está uma estante contendo livros de Ciência, e de Literatura, bem como os relatórios das diversas Presidências desta Província.
Por cima da cadeira principal pende a “Nova Carta Corográfica do Brasil”. Defronte dela
está um lindo quadro de moldura ricamente dourada representando S. M. o Imperador,
e S. M. a Imperatriz.
Sobre uma das mesas estão os números últimos das gazetas da Província, que são o
Correio Sergipense, a Época, o Voto Livre, e a Assembleia Católica. O quarto azul-celeste tem duas janelas para a praça, as quais estão ornadas com os seus cortinados
próprios tendo nos portais arandelas de bronze com bocais dourados, bem como nos
das portas por onde dele sai-se para a sala de jantar, e para o quarto de banho.
Acha-se este último tapeçado de esteira chinesa, forradas as paredes de papel
cinzento com flores brancas. Tem um lavatório, e um toalete de vinhático com pedra de
mármore branco contendo todos os seus pertences de porcelana fina. Há demais uma
cadeira de braços, e outra de descanso ao lado dos banheiros. Aos lados dos lavatórios
estão suspensas 2 toalhas de cambraia de linho, sendo uma de crivo muito linda, e a
outra de bordado finíssimo. Tem arandelas de bronze dourado.
De quarto de banho passa-se para o toalete imperial – É o quarto que chamaremos das “flores de ouro”. Está alcatifado de esteira branca chinesa, forradas as paredes
de lindíssimo papel cor de lírio semeado de flores douradas. Tem janelas para a praça,
e porta para a galeria, que faz parte do acréscimo feito, além da que vem do quarto
do banho. Os portais têm arandelas como as da sala de pérola. Pendem das paredes 2
quadros lindíssimos, um com o título “ The jewel of the vilage” e o outro “Linda”.
A um lado um guarda vestido de jacarandá com portas de vidro. Defronte deste
um guarda roupa também de jacarandá com assento de mármore branco. No centro
deste está um relógio de bronze representando Maria Stuart, levando sobre a testa o
dedo índice como em meditação; o mostrador é branco sobre fundo dourado. Nos lados jarro de porcelana fina dourada, representando rosas e dálias abertas entre folhas
de ouro. No meio, em frente do relógio, uma carteira de escrita de Senhora, feita de
charão tendo a face superior toda bordada, impresso no centro um buquê de flores delicadas; a parte interior da carteira é forrada de veludo carmesim. Há sobre o guarda
roupa dois castiçais de cristal iguais aos da sala da pérola. Há dois lavatórios de jacarandá com assento de mármore branco tendo cada um bacia e jarro de prata de belo
bordado, e os outros pertences de porcelana branca dourada. Aos lados dos lavatórios
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pendem 4 toalhas de cambraia de linho, bordadas, e arrendadas com muita delicadeza,
e perfeição. Sobre os dois toaletes correspondentes, da desmamadeira, de forma estão
os utensílios todos de porcelana fina bordada, entre os quais sobressai um lindo porta-relógio de base de jaspe finíssimo, contendo sobre ela presos por uma grade dourada
dois frascos de perfume e entre esses uma concha de madrepérola acima da qual sobre
as hastes que a sustentam se eleva o receptáculo do relógio, forrado de veludo carmesim. Há vasos de perfumarias, bem lindas jarras de porcelana azul com frisos de ouro.
Na toalete destinada a S. M. Imperial está uma trípode elegante, feita de cetim, e (...)
de seda, contendo miríade de alfinete; esta trípode foi feita especialmente por uma
menina para S. M. a Imperatriz. No centro está uma mesa de mogno a Luiz 15, coberta
de vidro bordado imitando mármore preto com velas e flores rubras. Sobre esta mesa
estão 3 riquíssimos objetos. Um estojo para viagens de ébano com cobertura de charão: contem utensílios próprios de cristal com coberturas de metal dourado; bem como
outros objetos tendo uma pasta de veludo carmesim, do qual é também forrado todo o
interior do estojo, que se divide em dois pavimentos contendo diversas repartições. Ao
lado deste uma lindíssima carteira de escrita para Senhora, de charão, tendo bordada
na face superior uma paisagem com todas as suas belezas, surgindo as flores variadas
e as folhas verdes no meio do fundo de ouro. Esta paisagem representa o “Rosa Castle”
palavras que veem traçadas no meio da selva que tapeça o chão da paisagem. Dentro
está toda forrada de veludo carmesim. Contém todos os utensílios para escrita, entre
os quais é de notar o areleiro que tem uma areia finíssima cor de rosa com pó de ouro,
e as penas de escrever com bico de diamante.
Entre esses dois objetos eleva-se um riquíssimo guarda-roupa de charão, tendo
de comprimento 2 palmos, de largura um e meio, e de altura 1 palmo, levantado sobre
pés de metal muito bem dourado imitando as garras de leão de ouro. A parte superior
do guarda joias é toda embutida de frisos dourados, que entretecidos com a cor do
charão formam um belo aspecto, cercando uma lâmina central, onde estão gravadas 3
letras iniciais.
A parte central do guarda-joias é toda forrada de damasco branco bordado, guarnecido de franjas de ouro. Levantada a tampa do guarda-joias, tem ela pela face interna
um espelho em toda a sua dimensão representando o frontispício da entrada principal
do “palácio de cristal”, sendo as colunatas, os capiteis, e as ogivas forradas por damasco, e por veludo branco com sanefas e franjas de ouro, que se refletem sobre o espelho
produzindo um belo efeito. O resto do guarda-joias é dividido em dois pavimentos:
A superfície do superior está dividida em quadrados, romboides e paralelogramos. Nos quadrados estão ricos vasos de cristal verde, contidos em um franjado de
ouro, que lhes prende as tampas; esses contêm perfumes suavíssimos. As coberturas
dos romboides e dos paralelogramos têm em si divisões, feitas por veludo branco franjado como todo o interior do guarda-joias; nessas divisões estão uma carteirinha muito
delicada, e um livrinho de folhas de marfim próprio para acompanhar as Senhoras aos
bailes. Outras divisões, que representam duas banquinhas todas modeladas, tem na
parte superior um dedal de ouro, tesoura do mesmo metal, e outros objetos próprios
muito delicados. Levantadas essas coberturas, os espaços interiores, todos forrados de
cetim branco oferecem acomodações apropriadas para alfinetes de diamantes, fios de
pérola, pulseiras de brilhantes, e outras quaisquer joias.
O pavimento inferior, cuja superfície é toda semeada de flores de ouro sobre a
superfície de damasco e veludo branco, tem uma gaveta que ocupa toda a dimensão
do guarda-joias, tendo por puxadores argolinhas de ouro que saem de centro de flores
do mesmo metal.
Do toalete imperial passa-se para a galeria que o faz comunicar com o quarto de
dormir de SS. MM.
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Este último (o quarto de púrpura) é alcatifado de esteira branca, e forrado de
papel bordado de flores cor de púrpura em fundo branco. Há nele dois leitos grandes:
um jacarandá, e outro de mogno, os quais ficam fronteiros. O de mogno é muito bem
acabado, e de grande trabalho artístico.
Ao lado de cada um há uma “table de nult” semelhante ao leito: uma com pedra
mármore branca, e a outra de mármore preto. Os cortinados dos leitos são de cassa
fina bordada presos em uma cúpula dourada com sanefas de cetim escarlate, cingidas
por laços de seda, e veludo em gregas da mesma cor, que formam lindas franjas. O
espaço que divide os dois leitos tem tapetes lavrados. No espaço entre as duas janelas,
correspondendo ao que divide os leitos está uma mesa de mogno, à Luiz 15, contendo
no centro uma lamparina de porcelana dourada, tendo em um plano superior um crucifixo todo de marfim, a cujos lados estão dois castiçais de prata.
O colchão do leito de mogno é de damasco branco lavrado; o do outro é de marroquim encarnado. Os travesseiros de ambos são de damasco branco lavrado cingidos
por cordões de seda, que terminam em bordas desfiadas da mesma fazenda. Os lençóis
de cambraia de linho, bordados, e arrendados nas extremidades. As fronhas são igualmente bordadas, apertadas por fitas cor de rosa. As colchas são de damasco escarlate
com franjas de seda em tecido de grega.
Sobre cada “table de nult” está um par de “pantoulfe” de damasco bordados ao
gosto oriental, e forrados de cetim branco.
Saindo-se do quarto de dormir de SS. MM. se percorre de novo a galeria vindo a
sair na sala de jantar.
Esta, que fica na parte central do edifício, tem comunicações para todos os departamentos já descritos, em cujos portais estão arandelas iguais às dos outros, bem
como para o quarto da dama de S. M. a Imperatriz. Está alcatifada de esteira branca, forradas as paredes de papel de colunas brancas, e flores verdes. No centro uma
grande mesa de vinhático coberta de um oleado cheio de ricos lavores, rodeada de um
grande número de cadeiras; sobre esta mesa um esplêndido serviço de prata lavrada,
no meio de outro serviço completo de porcelana fina.
Em frente está um guarda louça contendo um serviço completo de porcelana fina,
e mais um aparelho de chá de prata. Sobre os dois aparadores, que estão colocados de
lado muitas bandejas de prata maciça, e salvas de prata lavrada com pé, arrendados,
bem como um faqueiro de prata. Daí se desce para a “copa”.
Na copa dois outros faqueiros de prata, e mais outro serviço de porcelana. Em
continuação da copa ficam outros aposentos necessários, principalmente a adega, que
contém muitas qualidades de vinho delicados, e a despensa que contém todos os víveres precisos.
Nesse pavimento para o lado da Secretaria do governo fica o pátio, contendo todas “voltailles” destinadas ao fornecimento diário da mesa imperial.
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ESTADA DE SUA MAJESTADE NO ARACAJU
VISITA À TIPOGRAFIA PROVINCIAL
Logo no primeiro dia de sua estada nesta capital S. M. acompanhado de grande
parte de sua comitiva, do Sr. Presidente da província, secretário do governo, e muitos
outros cidadãos visitou a tipografia da gazeta de que temos a honra de ser atualmente
o redator, a fim de registrar na imprensa a passagem do Sr. D. Pedro II por Sergipe.
S. M. ao entrar no estabelecimento pediu a Sua Excelência o Sr. Presidente informações a respeito desta repartição, uma das mais importantes da Província, se tivesse
sido elevada ao grau de aumento, a que a imprensa tem direito em todo o país civilizado. O Excelentíssimo Senhor Dr. Galvão ministrou todas essas informações, dizendo-lhe
que no dia 6 de dezembro nos encarregara da relação do Correio Sergipense a fim de
que a nova fase porque passava a Província com a notícia da visita de S. M. e com a
realização destra feliz notícia, fosse convenientemente registrada pela Imprensa, S. M.
o Imperador mostrou-se muito satisfeito com o que lhe dissera o Sr. Galvão. Abaixo
publicamos o ofício com que Sua Excelência honrou-nos, dando-nos esta comissão.
Procurando S. M. saber do modo da administração da Tipografia Provincial ficou
surpreendido de saber que até a entrada do atual redator os operários dessa repartição
eram pagos com ordenados, e gratificações como se fosse funcionários públicos, constituindo assim um verdadeiro ônus para os cofres provinciais.
S. Exa. o Sr. Galvão em razão das ideias apresentadas ultimamente por um oficio
nosso, tinha já ele feito algumas alterações a esse respeito, as quais daria maior desenvolvimento em seu Relatório para a abertura da Assembleia provincial. Com isso mostrou-se satisfeito S. M. e disse-lhe que eram realmente necessárias algumas reformas
ainda “pelo que não convinha um estabelecimento desta ordem pagar aos operários
senão proporcional ao trabalho de cada um”, como estava estabelecido na Tipografia
nacional no Rio de Janeiro. Publicamos abaixo o ofício em que S. Exa. nos participa ter
feito já algumas reformas no regulamento da Tipografia, em razão das ideias que lhe
oferecemos em ofício de 10 de dezembro, o que muito nos honra.
Depois S. M. visitou o prelo, e examinou minuciosamente, sabendo o que convinha
tratá-lo melhor, azeitando frequentemente. Admirou-se de dizer-lhe o administrador
que aquele prelo gasta 8 horas para tirar 230 exemplares cada dia, saindo entretanto
o jornal 3 vezes por semana. Fez algumas perguntas ao administrador, procurando até
saber da idade de uma criança que lá estava trabalhando na composição da gazeta.
Percorreu todo o estabelecimento, prestando atenção a todos os objetos.
A Tipografia acha-se em uma casa térrea, constando de um vasto salão, em que
está a sala do administrador, do amanuense, e do postilhão no mesmo pavimento que a
sala da composição, e a da tiragem da gazeta, com o prelo, e os respectivos utensílios.
Todas essas divisões são separadas somente por uma grade de pau, d’altura de
4 palmos apenas.
Esta repartição foi estabelecida por lei provincial. Não há na Tipografia a coleção
completa de periódico, o que é difícil de acreditar em um estabelecimento público, sob
a inspeção do governo. Depende esta falta das administrações da tipografia.
Até certo tempo, sabemos nós, que era a gazeta publicada com esta epígrafe:
“Sede justos, se quereis ser livres.
Sede unidos, se quereis ser fortes.”
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Washington.

A redação da gazeta tem cabido em diversos tempos, a diversas pessoas; mas
nada consta a respeito de seus nomes do arquivo da Tipografia. Realmente se há um
administrador, se há um manauense, o que fazem eles, se nem ao menos registram os
nomes dos redatores da gazeta oficial?
Sabemos porém por informações de diversas pessoas que o único homem que
mais serviços tem feito a esse meio civilizador – à Imprensa em Sergipe, tem sido o
nosso amigo o senhor tenente-coronel Mundim Pestana. Deixando a Bahia donde é
filho, há 15 anos, residente nesta Província a qual tem dotado toda a sua inteligência.
Dedicado a carreira das letras por seus pais na Bahia o senhor Mundim foi arredado dela pelo entusiasmo patriótico que chamou ao campo das batalhas toda a mocidade
na Bahia na luta formosa da Independência. Soldado da Independência, honrado por
cicatrizes gloriosas o Sr. Mundim seguiu por algum tempo a milícia, sem abandonar os
seus estudos no gabinete.
Caráter probo e independente dedicou-se a advocacia, onde fez brilhante papel
no foro da Bahia.
Em 1846 um dos Presidentes que mais benefícios fez a província de Sergipe
encarregou ao Sr. Mundim da redação do Correio Sergipense, e da administração da
Tipografia. Foi um grande serviço que fez a província. Logo em 1847 foi o formato da
gazeta aumentado. A reação política que se efetuou no país em 1848, condenando os
escritores livres da Imprensa arredou o redator do Correio Sergipense do lugar, em que
tão eficazes resultados tinha produzido em bem do país.
Em 1850 é de novo chamado pelo senhor Dr. Amâncio para redigir a gazeta o
senhor Mundim.
Em 1852 não querendo o redator do Correio apoiar a administração do presidente
de então Dr. José Antônio de Oliveira e Silva, nem abusar da sua posição, pediu demissão, que lhe foi dada.
Em 1855, na época funesta da epidemia da cólera asiática, quando era preciso
que a Imprensa derramasse no seio da população o bálsamo consolador da fé cristã,
robustecendo as virtudes cívicas, e inspirando a caridade, foi encarregado pelo Sr.
Barão de Maruim da redação do Correio Sergipense o mesmo senhor tenente-coronel
Mundim, que se prestou gratuitamente a este penoso encargo.
Nele continuou da mesma forma durante as administrações dos senhores Benevides, Brotero, e a atual do Exmo. Sr. Dr. Galvão, até a ocasião em que, como acima
dissemos, foi a redação encarregada de nossas débeis forças, que honradas por essa
tarefa, engrandeceram-se; porque felizmente a inteligência é miraculosa.
Cumpre declarar aqui, em honra do elevado caráter do Sr. Mundim, o da sinceridade de nossos sentimentos que fora ele próprio que em princípio de dezembro pedira
ao Exmo. Sr. Dr. Galvão que encarregasse ao Dr. Santos da redação do Correio na fase
nova em que entrava a Província pela a faustosa visita de SS. MM. II.
Os motivos que expos o Sr. Dr. Mundim em relação a nossa inteligência, e ilustração honram-nos muito; mas não provada nossa superioridade.
Agradecemos-lhe em toda a solenidade do (...) da Imprensa, as expressões com
que nos distinguem. Em nosso ofício de resposta ao da Presidência da Província nós
declaramos a alto e bom som que aceitávamos o encargo, com a condição de não ser
arredado da redação o honrado sr. Domingos Mundim Pestana, de cuja coadjuvação nós
não prescindíamos.
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De feito. Tomando sobre nós esta tarefa, não pretendíamos mais do que provar a
nossa adesão a pessoa do Imperador, ao Sr. Dr. Galvão a nossa estima, e ao Sr. Mundim
a nossa amizade, procurando desempenhar o honroso cargo que seria excessivamente
penoso para o senhor tenente-coronel Mundim, cidadão prestante, cujos serviços, cuja
inteligência, se dedicam atual ao lugar de Subdelegado dessa Capital, onde é necessária tanta atividade perdendo-se imenso tempo com a instauração de processos aumentando se lhe o trabalho com o encargo de instrutor da Guarda Nacional, a qual se
achava em um estado de atraso lamentável.
Esses dois misteres, sós por sós, já o impossibilitava de dedicar-se a sua profissão de advogado, da qual tira os meios de subsistência.
A redação pois do Correio Sergipense devia ser lhe um penoso trabalho, visto
como em tais circunstâncias é preciso ao redator muita atividade e muito tempo para
apanhar todas as emergências da viagem imperial, todas as particularidades, a fim de
dar-lhes depois vida, animando-as com a inspiração da inteligência, com a beleza do
estilo.
Seja pois este o protesto que fazemos demonstrando que só o desejo de diminuir-lhe a pesada tarefa nos levaria a tomar o encargo, que tão gentilmente honraria a
pena do inteligente veterano da independência.
No Correio Sergipense estão retratados todos os nobres sentimentos e os princípios da ordem que nutria sempre o Sr. Mundim. O pensamento da “conciliação” esta
ideia generosa que foi o anjo tutelar para a salvação do Brasil parece que já de antemão
tinha sido vaticinada pelo antigo redator do Correio Sergipense.
Ele, animado sempre destas ideias conciliadoras, das quais nenhuma província
pode tirar mais profícuos resultados do que a de Sergipe, derramou em todos os tempos sobre a população palavras de paz, e de fé nas instituições. Para prova de que dissemos damos aqui um trecho de um artigo editorial com que começou ele o Correio em
1848, ano que ele terminou pedindo a demissão de Redator.
“Oxalá pudesse-nos ter a satisfação, antes de nossa retirada, rever um dia, como
de há muito desejamos, reunidos em um só pensamento tantos homens de bem, e distintos que conta a província, e extremados somente aqueles que animam e ateiam os
partidos para lhe sugarem o sangue tirando proveito, por suas espertezas, da fortuna
de muitos que se vão esgotando, sem proveito da pátria e só dos intrigantes, e parasitas”.
Estas palavras por si sós dizem qual foi o espírito que dirigiu a redação do Correio
Sergipense, quando esteve nas mãos do Sr. Mundim.
As reformas que ultimamente propusemos ao Sr. Dr. Galvão, que nos deu a honra
de aceitá-las, fazendo algumas modificações nos regulamentos da Tipografia Provincial
já tinham em outro tempo sido propostas, na administração, do Dr. Brotero, de saudosa
memória, pelo Sr. Mundim Pesstana, em ofício, de que hoje damos aqui a íntegra.
Continuando na augusta visita, S. M. o Imperador sempre afável para com os
artistas percorreu todas as caixas, viu-os compor, e perguntou ao administrador qual
a idade de um menino, que ali também estava a trabalhar. Algumas outras perguntas
foram feitas ao administrador da Tipografia, entre as quais esta: “Se havia muito tempo
que ele estava encarregado da Tipografia? Se era aquele o 1º estabelecimento daquela
ordem em que entrara?
Acho que respondeu o administrador que havia apenas ano e meio, que tinha
sido removido da mesa de rendas provinciais da Estância para a Tipografia, e que era
aquele o primeiro estabelecimento desta ordem que ele dirigia, do que portanto não
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tinha muito conhecimento.
A franqueza do administrador devia ter agradado a S. M. que daí pode concluir
quanto é imperfeita a organização atual dado pelo regulamento à Tipografia Provincial.
Queira a assembleia da Província compenetrar-se da necessidade urgente de pôr
a Tipografia Provincial no pé em que deve, a fim de que este grande meio civilizador
produza os efeitos que deva inevitavelmente produzir em bem do adiantamento de
Sergipe.
___________________________________________

ALOCUÇÃO FEITA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAPITAL ARACAJU, PADRE AGOSTINHO RODRIGUES BRAGA, NA OCASIÃO DO EMBARQUE DE SS. MM., NA PONTE DA PRAÇA DE PALÁCIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 1860
SENHOR.
A Separação do objeto amado, é sempre sensível a quem ama. A Câmara Municipal da capital como intérprete do regozijo de seus Munícipes pela honrosa visita que
VV. MM. II. se dignaram fazer a esta Província, me ordenou que eu como seu órgão,
fizesse sentir a VV. MM. II. o prazer de que estavam possuídos, depositando aos pés do
Trono homenagens de respeito, e dedicação; hoje porém, Senhor, me determina que eu
faça chegar ao alto conhecimento de VV. MM. II., a dor que oprime seus leais corações,
pelo apartamento que vão ter de seus augustos Soberanos. O Corpo Municipal, Senhor,
conhecedor da fidelidade de seus Munícipes, tem a glória de com ufania assegurar a
VV. MM. II., que seus corações, suas vidas, e fortunas, serão sacrificadas ao bem da
estabelicidade do Trono, e segurança da Monarquia.
Consenti, bom Soberano, que esta pequena porção dos vossos súditos, vos beijem a Mão Augusta, e a de Vossa Digna Esposa Cara Mãe dos Brasileiros, como penhor
de vosso amor.
O Céu queira que a viagem de VV. MM. II. seja serena e feliz a par de uma saúde
inalterável, a fim de que gozem o doce néctar de abraçar em breve vossos Filhos.
Cidade do Aracaju, 19 de Janeiro de 1860. – Padre Agostinho Rodrigues Braga,
Presidente, - Joaquim Dantas Portela, - José Joaquim Ferreira e Mello. – Luiz Ferreira
de Rezendes. – Manoel Ferreira dos Santos. – Leandro Muniz Teles. – José Meireles de
Menezes. – Antonio Muniz de Melo Teles.
S. M. I. se dignou responder, que muito lhe penhoravam os sentimentos d’amor e
lealdade, que lhe tributava a Câmara da Cidade do Aracaju, em nome de todos os seus
Munícipes.

____________________________________________
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ALOCUÇÃO DOS EMPREGADOS DA TESOURARIA DE FAZENDA
SENHOR.
Os empregados da Tesouraria de Fazenda da Província de Sergipe, possuídos do
mais profundo respeito e acatamento vem beijar a Augusta Mão de Vossa Majestade
Imperial, do Magnânimo, Sábio, e Justiceiro Monarca, que por Graça de Deus Dirige
os destinos deste vasto e rico Império, o qual vai tomando nome na História, sendo o
alvo das admirações, senão da inveja de todos os Estrangeiros pela lealdade que Vossa
Majestade Imperial encontra em todos os seus súditos.
Os empregados da Tesouraria de Fazenda, Senhor, agradecendo a Vossa Majestade Imperial, a honrosa visita, que se Dignou de fazer à essa Capital, contemplam em
Vossa Majestade Imperial um outro Regenerador, que, pondo termo aos males do povo,
fará sobre ele correr um manancial de bens inesgotáveis. Do fundo de seus corações fazem votos ao Todo Poderoso pela conservação da preciosa vida de Vossa Majestade Imperial, de Sua Majestade a Imperatriz, e de toda Augusta Dinastia sagrados penhores
de uma paz duradoura e futura prosperidade da terra dos Brasileiros. - Joaquim José
da Silva Castro, Thomé Arvelos Espínola, João Batista da Silva, Henrique Pereira Rocha,
Elziario Prudencio da Lapa Pinto, Martinho José de Oliveira, José Joaquim Moreira, Gratulino Vieira de Melo Coelho, Manoel Antonino de Carvalho Aranha, Cícero Brasileiro de
Melo, Florêncio de Araújo Góes.

DISCURSO DE DESPEDIDA DA COMISSÃO ENCARREGADA DO RECEBIMENTO DE VOSSAS MAJESTADES IMPERIAIS
SENHOR.
A Comissão encarregada do recebimento de VV. MM. II. n’esta cidade, vem saudosa despedir-se de V. M. I., e de Sua Majestade a Imperatriz, e com a maior submissão
reiterar-lhes suas respeitosas homenagens. – A Comissão, Senhor, já que não pode,
pela exiguidade dos meios ao seu alcance, erigir um monumento em comemoração da
visita com que VV. MM. II. se Dignaram de honrar seus fieis súditos residentes neste
ponto quase imperceptível de seu vasto Império, gravará profundamente em seu peito,
que vale mais do que o mais custoso mármore, a grata lembrança da sempre cara visita
Imperial, que a tradição se encarregará de transmitir às futuras gerações! – Deus que
nos ouve, Senhor, o que há tomado sob sua Divina Proteção o Império de Santa Cruz,
não deixará de certo de atender aos fervorosos votos que faz a comissão, para que VV.
MM. II. voltando incólumes às plagas do Guanabara desfrutem ali por longos anos, e a
par desses dois Anjos de inocência e de candura, que impacientes e saudosos aguardam o regresso de seus caros Progenitores, serena paz e doce ventura, de que são
bem Dignos o Santelmo dos Brasileiros, nossa augusta Imperatriz, e o Augusto Chefe
da Monarquia tão amante da Justiça, que a colocou sobre o Trono para reinarem juntos
– O Presidente da Comissão - Julio Cezar Berengaer de Bitencourt.
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A GUARDA DE HONRA A SUAS MAJESTADES IMPERIAIS
Uma homenagem rendida pela Guarda Nacional ao Imperador foi a dedicação
com que durante a estada de SS. MM. no Aracaju lhe fizeram todos os dias os oficiais
da Guarda Nacional, guara de honra.
Foi uma prova que deu a milícia cidadã de sua contesania, de seu devotamento
ao trono Imperial.
No dia em que S. M. o Imperador foi a São Cristóvão, a guarda de honra feita a
S. M. a Imperatriz, foi ainda mais importante.
O Sr. José Narboni, vice-cônsul da França, e do Uruguai, tomando as suas vestes
oficiais ofereceu-se para servir de porta bandeira na guarda do paço, e aí permaneceu
no seu posto de honra porque era espontâneo aquele ato louvável do estrangeiro, que
deu assim uma prova de seu afeto ao Soberano do país em que reside.
Nós agradecemos ao Sr. Vice cônsul da França, e de Uruguai este procedimento
sobre modo lisonjeiro para o Brasil, que sabe reconhecer agradecido todas as finesas
que recebe de estrangeiros polidos, e dedicados.
DESCRIÇÃO DO PAVILHÃO BRANCO
Na rua da Aurora, junto da casa da Câmara Municipal foi levantado um pavilhão
sobre doze colunas, de forma circular, tendo no cimo a bandeira nacional.
Unida a outro terno das colunas é preso reciprocamente por festões de folhas e
flores naturais.
Na face do norte da cúpula do pavilhão está escrito o seguinte dístico:
O felix popule! Accipe movera fronte serena,
Que tibi probonitate secundus nune petrus affert.
Deste dístico a tradução do lado oposto está escrito assim:
Recebe, ó povo ditoso,
Com prazer o mais jucundo
As graças que hoje te outorga
Nosso bom Pedro Segundo.
Do lado do nascente acha-se escrito o seguinte dístico:
(...)
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Do lado oposto está escrito a tradução nesta quadra:
Com voz festiva e suave
Até o Céu exaltemos
O nome, cuja presença
Em nossa província temos.
Este pavilhão estava destinado a ser nele recitada uma alocução pelos meninos,
se acaso SS. MM. se dignassem descansar aí.
SS. MM. não descansaram no pavilhão da rua da Aurora, como já dissemos.
Este pavilhão era iluminado todas as noites. Debaixo de sua cúpula reuniram-se
os oficiais da Guarda Nacional que montaram a guarda de honra.

A SUAS MAJESTADES IMPERIAIS, O SENHOR DOM PEDRO SEGUNDO E
SUA VIRTUOSA E AUGUSTA CONSORTE, POR OCASIÃO DE VISITAREM A PROVÍNCIA DE SERGIPE EM JANEIRO DE 1860.
					A terra que Lh’apresentas,
					

É pobre, não tem brasões;

					

Mas Ele a terra não pisa,

					Pisa sobre corações!
					(Elsiario)
Não são dos grandes a soberba pompa,
		

Não são de um César os troféus soberbos

		

De glória ensanguentada, que hoje os olhos

		

Por um prisma me encantam: não são esses

		

Esplendores fosfóricos, que brilham

		

No teatro do mundo, como as luzes

		

De ruidoso salão, que em riso e festa

		

Pernoita ufano alardeando galas,

		

E que da orquestra ao fenecer se apagam!

		

- Adoro a Majestade, quando assenta

		

Sobre a sólida base da justiça;

		

Quando ela, como o sol, que difundindo
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Sobre a terra seus raios vivifica

		

A natureza, sobre um povo inteiro

		

De seus lábios chovendo as leis mais santas

		

Derrama a felicidade; então o povo

		

Sorvendo alegre a saborosos tragos

		

Nos festins da existência a paz e a vida,

		

À sombra da ventura lhe ergue um trono

		

De corações - o trono mais seguro!

		

Então submisso, ajoelhado e ardendo

		

De entusiasmo em labaredas vivas,

		

Um hino entoo de harmonia estranha

		

Ante os puros brasões da sã virtude,

		

Ante as aras do gênio consagradas!

		

Infeliz a nação, que no seu seio

		

Nutre e deixa medrar a tirania;

		

E curvada a seus pés humilde e muda

		

A ensanguentada púrpura lhe beija!

		

Ai dessa! ai dessa! - que não sente a hidra,

		

Que o viver envenena lh’empestando

		

A atmosfera, em que respira inerte

		

Da força bruta sucumbindo ao peso!

		

Que sorte teve a Grécia, e essa Roma,

		

Que tantos povos sujeitos, que ufana

		

A fronte egrinaldou de tantos loiros?!

		

Caíram ambas - que a ambição e as guerras,

		

A discórdia, a moleza e o despotismo,

		

Das nações inimigas invencíveis,

		

O abismo lhes cavaram! Quando o vício

		

Da justiça ante a espada foge pálido,

		

E a virtude é coroada, e a inteligência

		

De seu trono de luz dirige um povo,

		

Oh! então um monarca e seus vassalos

		

Ante deus e ante os homens - todos grandes,
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Veem os gênios brilharem, e as ciências,

		

A indústria e as artes avultarem belas

		

Nos deslumbrantes quadros do progresso!

		

Venturosa a nação, que assim se rege!

		

Venturoso o Brasil, que inda na infância

		

Viu erguer-se um Herói - guerreiro invicto,

		

Que do Ipiranga nas virentes margens

		

Pelos ecos inspirado de seu peito

		

Esse brado arrancou altivo e ingente,

		

Precioso padrão de nossas glórias;

		

Alavanca robusta e grande o forte,

		

Que a Pátria dos Andradas e Negreiros

		

Do pó da terra, onde gemia escrava,

		

Aos astros elevou co’a Independência!

		

Venturoso o Brasil, que o egrégio filho

		

Vê do herói de dois mundos, e a Teresa,

		

Do eco da Itália a estrela mais brilhante,

		

Seu trono honrarem, coroados ambos

		

Do mais belo dos loiros, dos mais santos,

		

Que os monarcas na terra cingir podem:

		

- Do amor de um povo, que feliz se julga;

		

Que a ventura e o prazer saboreando,

		

No altar da gratidão, do amor nas piras

		

Seus corações em holocausto oferece!

		

Oh! não possa, Meu Deus, a vil lisonja.

		

Que dos reis nos palácios se insinua;

		

Que desde o berço refulgente de oiro

		

Até a fria lousa os acompanha,

		

Seu império estender Àquelas Almas,

		

Elísio santo, onde vicejam cândidas

		

Como os lírios do sol aos castos beijos,

		

As mais altas virtudes, as mais santas!

		

Ergue, ó Sergipe, teu airoso colo;

		

Traja, ó cândida virgem americana,
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Tuas galas mais ricas: aos teus prados

		

Mil flores belas desabrocharam hoje;

		

Mil perfumes as auras embalsamam;

		

Respira esse ar de vida, e respeitosa

		

Vem comigo saudar os lindos astros,

		

- O Augusto Par, que de esplendor te inunda!

		

Exulta, ó minha Pátria: áurea esperança

		

De um futuro melhor hoje sorri-te

		

Fagueira e pura - qual brilhante aurora,

		

Que espanca as trevas de aziaga noite

		

Planeta inglório do fulgor mesquinho

		

Foi teu passado... mas que importa ele?

		

Nas mãos de Pedro teu porvir confia;

		

E de tuas irmãs o brilho e a pompa

		

Hás de, em breve - ditosa pleitear-lhes!

		

Sim, não há-de a violeta recatada,

		

Que do Norte o jardim modesta enfeita,

		

Sem alento murchar!... O rei dos astros,

		

Sem bondade de Deus símbolo eloquente,

		

Co’a mesma luz, com que visita esplêndido

		

Os pomposos vergeis americanos,

		

Visita a flor, que em solidão vegeta,

		

E a fronte calva dos penhascos beija!...

		

Ergue o colo, ó Sergipe, e agradecida

		

Por tão grata visita, que recebes

		

Neste dia sem par na tua história,

		

Depõe às plantas de Teresa e Pedro

		

O que tens de mais nobre e precioso -

		

teu coração, a tua vida, e tudo!

		

Aracaju, 11 de janeiro de 1860.
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SUMÁRIO DA ESTADA DE SUAS MAJESTADES IMPERIAIS EM SERGIPE
Dia 11 de janeiro
Chegam ao Aracaju às 5 horas da tarde; são recebidos os imperiais hóspedes com
todo o ardor do entusiasmo do povo. Há o Te Deum no Aracaju. SS. MM. dão beija-mão
no paço. São cumprimentados os Augustos visitantes pela comissão do recebimento no
Aracaju.
O aluno do “Ginásio Baiano” Ângelo Ramos recita uma poesia a S. M. o Imperador no Paço. A tropa faz continência a S. M. desfilando em frente do Paço. A cidade se
ilumina. Há música na praça.
Dia 12
S. M. o Imperador visita as fontes, e alguns estabelecimentos, e obras públicas
de manhã. De tarde visita as aulas públicas, e a Diretoria dos Estudos. A noite recebe
comissões de Câmaras diversas. A música toca em frente do paço. o povo se reúne na
praça continuando em aclamações.
A noite vem o batalhão das Senhoras, que se acham na capital. É o Batalhão da
Imperatriz sob a direção da Exma. Sra. D. Clemencia Galvão, esposa do Exmo. Sr. Presidente da província. Em nome delas o Dr. Luiz A. J. recita uma poesia. As Senhoras são
todas admitidas no paço para beijarem a mão de SS. MM. Vem um batalhão patriótico
de homens, vestidos todos de branco que são também admitidos ao paço ao beija-mão.
O povo continua em aclamações.
Dia 13
De manhã S. M. o Imperador visita ainda alguns estabelecimentos públicos, e
recebe comissões. A tarde SS. MM. o Imperador e a Imperatriz vão visitar a barra dos
Coqueiros, onde no quiosque levantado assistem à dança dos Payaás, e ouvem asa
poesias dos senhores Elsiario Prudencio da Lapa Pinto e Dr. Luiz Alvares dos Santos.
A noite SS. MM. assistem a um fogo de artifício; vão ao baile, donde se retiram
a 1 hora da madrugada.
Dia 14
SS. MM. embarcam às 6 horas da manhã para Maruim, onde são recebidos com
aclamações estrondosas.
O Imperador visita as aulas, percorre a cidade sempre no meio de aclamações.
Embarcam às 6 ½ horas da tarde para o Pirajá, em que às 8 horas da noite saem para
Laranjeiras. A uma hora da madrugada desembarcam em Laranjeiras, onde são muito
bem recebidos, esperando-os na ponte Senhoras, e o povo.
Dia 15
Passam em Laranjeiras, onde o Imperador visita templos, e as escolas. Ouve
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missa na Matriz, dita pelo Capelão Imperial. Desenvolve-se a febre perniciosa no senhor Dionísio Feijó. É conduzido o doente para o Aracaju acompanhado pelo médico Dr.
Luis A. S. que se encarrega do tratamento com o Sr. Dr. Propicio. A 1 ½ hora da noite
chegam SS. MM. ao Aracaju, onde desembarcam, sendo recebidos pelas Senhoras da
capital e (...) povo, ao meio de aplausos e aclamações acompanhados de foguetes, e
tiros de granada. A música atroa os ares na solidão da noite.
Dia 16
Às 6 horas da manhã S. M. o Imperador embarca para a barra dos Coqueiros, de
onde vai por terra fazer a visita do canal de Japaratuba, e Pomonga. Percorre a costa
até a foz do rio Japaratuba a cavalo. Examina a direção do canal embarcado, levando
consigo a planta tirada pelo engenheiro Stevaus. Volta para o Aracaju por mar, chegando as 5 ½ da tarde. É recebido pela comissão, e algum povo.
Dia 17
Às 5 ½ horas da manhã S. M. o Imperador sobe para São Cristóvão, a cavalo
onde chega às 7 horas e ½, sendo muito bem recebido. Visita os edifícios públicos. A
noite da beija-mão, e ouve o hino cantado pelas meninas.
Dia 18
Ao amanhecer sai S. M. a cavalo para o Engenho Escurial, onde almoça, voltando
para São Cristóvão às 11 horas da manhã. Às 4 horas da tarde volta para o Aracaju,
onde chega as 7 horas da noite sendo muito bem recebido. A noite dá beija-mão de
despedida. O povo se reúne na frente do paço.
DIA 19
SS. MM. embarcam para a Estância às 8 horas da manhã, debaixo do pálio que
carregam os membros da Câmara Municipal. Ao desceram SS. MM. para a galeota ouvem um discurso recitado pelo presidente da Câmara. Às 3 horas e ¾ da tarde fundeou
o Apa na barra da Beriba, lugar denominado Fundão. Passam SS. MM. para o vapor
Pirajá, seguindo as 6 horas para a Estância, onde chegam às 5 1/2. Na Estância é brilhante a recepção, ilumina-se toda a cidade. A música do Apa toca no palanque, e na
praça em frente do paço.
DIA 20
Às 6 horas da manhã S. M. o Imperador sai a cavalo a visitar a ponte da Cachoeira, e outros pontos da cidade. Corre os cemitérios novo e velho, o internato, e as aulas
públicas.
Às 11 horas da manhã regressa de seu passeio, tornando a sair às 4 e ½ da tarde; volta às 7 ½, janta e dá beija-mão de despedida.
A praça da Matriz enche-se de povo, que se concentra em frente do paço, dando
vivas ao Imperador. Recita uma poesia o Senhor Oseias. Chega um batalhão patriótico,
trajando de branco, com entusiásticas aclamações. Recita uma poesia o Sr. Gomes de
Souza. Depois recita outra o Sr. Jovino Antônio Barreto. Às 10 horas recolhem-se SS.
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MM.
Dia 21
Às 6 horas da manhã embarcam SS. MM. acompanhados por um grande concurso
de povo, e da Guarda Nacional. Chegam ao Apa às 7 horas, e 7 minutos. Às 10 horas
e ¼ sai o Apa à barra do rio Real. Às 10 e ½ a Itajaí recebe o Sr. Dr. Tobias que no impedimento do Sr. Feijó, vai servir de oficial de gabinete durante o resto da viagem de
SS. MM. II.
Dia 22
SS. MM. chegam a Valença, Bahia.
Nota: Cumpre declarar que desde o momento em que SS. MM. desembarcaram
no Aracaju até o em que deixaram a Estância, foi S. M. o Imperador acompanhado
sempre pelo Sr. Manuel da Cunha Galvão, Presidente da Província e pelo seu Secretário.
_______________________
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