
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

A Imprensa em Belém no Século XIX: As Décadas de 1861 e 18711 
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Universidade Federal do Pará, Belém, Pará 

 
Resumo 
Este artigo aborda a publicação de jornais e revistas nas décadas de 1861 e 1871 em Belém, 
capital da então Província do Gram-Pará. De abordagem descritiva, objetiva recuperar e 
sistematizar dados de obras raras e fora de catálogo, facilitando o acesso a parte da história 
da imprensa em Belém, uma proposta já iniciada em artigos anteriores, envolvendo outra 
periodização. Na década de 1861, 18 publicações foram iniciadas em Belém, e, na década 
seguinte, esse número saltou para 75 publicações. Desse conjunto, destaca-se a criação de 
onze jornais diários, entre os quais A Província do Pará, fundada em 1876, a publicação de 
maior longevidade do Estado e uma das mais duradouras do Brasil. 
 
Palavras-chave: Imprensa; Belém; Século XIX; Amazônia. 

 

Considerações iniciais 

 O desenvolvimento da imprensa em Belém, no século XIX, teve um papel de 

pioneirismo na Amazônia brasileira, que começou com O Paraense, nos idos de 1822, e se 

intensificou nas décadas seguintes, até o surgimento e consolidação das publicações diárias. 

Em continuidade a trabalhos anteriormente produzidos, este artigo3 se propõe a retomar e 

discutir a produção de jornais e revistas na capital da então Província do Grão Pará – Belém 

- nas décadas de 1861 e 1871.  

 O artigo tem caráter descritivo, buscando organizar dados publicados em obras já 

fora de catálogo, com a finalidade de tornar as informações mais acessíveis, tendo em vista 

ser o percurso da imprensa paraense ainda pouco estudado, a partir da Comunicação. O 

estudo, então, soma-se ao esforço em conhecer e entender o processo de desenvolvimento 

da imprensa em terras paraenses, numa perspectiva diacrônica, sendo este texto uma forma 

de socializar algumas das informações encontradas. 

 Três obras, entre outras, ancoram as informações deste texto, além de pesquisas no 

acervo disponível em microfilme na Biblioteca Pública do Pará Arthur Vianna: o catálogo 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. E-mail: netilia@uol.com.br 
2 Jornalista, professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e 
Amazônia da Universidade Federal do Pará. E-mails netilia@ufpa.br, netilia@uol.com.br  
3 Este artigo é resultado do projeto de pesquisa “Jornais Paraoaras: percurso da mídia impressa em Belém no século XIX”, 
desenvolvido na Universidade Federal do Pará com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), Edital MCT/CNPq/ MEC/CAPES N.º 02/2010. 
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“Jornaes paraenses”, de Remijio de Bellido (1908); a obra “Jornais, revistas e outras 

publicações periódicas de 1822 a 1908”, republicada em “Formação histórica do Pará-

Obras reunidas”, de Manoel Barata (1973); o catálogo “Jornais paraoaras”, da Biblioteca 

Pública do Pará (1985). 

 Olhando, de hoje, para um passado do qual nos chegam alguns vestígios, estamos 

nos perguntando: quem eram os editores, os redatores, as tipografias que configuraram o 

início e a consolidação da imprensa por estas paragens, tão distantes do centro-sul do país, 

dependendo de onde se está a observar? É este cenário, já ido no tempo, que este texto 

busca revisitar, não em sua inteireza, por se tratar de missão impossível, mas a partir de 

algumas informações, fixadas em registros que atravessaram as épocas. Com isso, espera-se 

que se esteja contribuindo também para o entendimento da trajetória da imprensa no Pará e 

na região Amazônia e, por que não dizer, também para lançar pistas sobre o início do 

processo de midiatização vivenciado na região, embora não seja este o foco deste artigo no 

momento. 

 

O começo de tudo 

 A imprensa de Belém é pioneira na Amazônia brasileira não só quanto ao 

surgimento do primeiro jornal, O Paraense (1822) (ver COELHO, 1993; 1989), mas 

também quanto à publicação do primeiro diário, o Diario do Gram Pará (1853), ao qual 

outros se seguiram, ainda na mesma década. Conforme levantamento realizado por Seixas 

(2011b), os jornais e revistas tiveram a seguinte publicação nas décadas que antecederam o 

período delimitado para este texto:  

 

Criação de novas publicações em Belém de 1822 a 1860 

Décadas No. de publicações criadas 

1822 12 

1831 29 

1841 24 

1851 33 

Total 98 

 

 Observando-se os números de publicações, nota-se que o crescimento foi 

significativo a cada período, com exceção da década de 1841, em que houve redução na 
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publicação de periódicos. Ainda não se obteve uma explicação segura para isto, 

considerando que inclusive na década de 1831, quando ocorreu o movimento Cabanagem 

(SALLES, 1992) e em que houve a suspensão da edição de jornais por um curto momento, 

a imprensa chegou a mais que duplicar em relação ao período inicial. Na década de 1851, 

quatro diários já circulavam por Belém, enquanto Manaus viria a ter o seu primeiro jornal 

em 1851. 

 Nesse contexto, os decênios de 1861 e 1871 podem ser vistos como representando o 

fortalecimento da imprensa e, particularmente, da imprensa diária em Belém, com a edição 

de dez outros jornais diários. A eles somam-se aqueles de periodicidade diversa. Além 

disso, importa saber quem eram os principais editores, redatores e as tipografias. É este 

cenário, já ido no tempo, que este texto busca revisitar, não em sua inteireza, por se revelar 

em missão impossível, mas a partir de algumas informações que nos chegam, fixadas em 

registros que atravessaram as épocas. 

 

A década de 1861 

 De forma ainda mais acentuada que nos anos 1841, a década de 1861 vai vivenciar 

uma queda acentuada na criação de novos jornais (apenas 19), ao mesmo tempo em que 

registra o aumento de tipografias (10) e de jornais com publicação diária (05), que se 

somam ao pioneiro Diario do Gram-Pará. Na aparência, os jornais ainda são, em sua 

maioria, pequenos em tamanho, com quatro páginas distribuídas para os textos jornalísticos 

e os anúncios publicitários, que começam a ganhar expressão e variedade. O Quadro 1 traz 

a relação das publicações do período, a partir dos dados disponíveis nos catálogos e no 

acervo existentes. 

 
Quadro 1 – Jornais e revistas impressos em Belém de 1861 a 1870. 

Jornal Data de 
início 

Data de 
término 

Editores/Redatores/Responsáveis Tipografia 

Recreio da Tarde 
(semanal) 

13/01/1861 ? ? Typ. do Diario do Gram-
Pará 

Industria 01/09/1861 ? ? Typ. Commercial de 
A.J.Rabello Guimarães 

A Bomba (semanal) 21/09/1862 ? ? Typ. Commercial de 
A.J.Rabello Guimarães 

Jornal do Pará 
(diário, substituiu o 
jornal Treze de 
Maio) 

04/11/1862 10/11/1878 Cypriano José dos Santos (diretor 
e redator); Santos & Irmãos 
(proprietários) 

Typ. de Santos & Irmãos 

O Cheo-Cheo 
(semanal) 

28/11/1862 ? C. G. Vianna (editor) Typ. do Commercial 

Correio do Norte 1862 ? ? ? 
A Grinalda 
(semanal) 

1862 1863 ? ? 
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A Estrella do Norte 
(semanal) 

06/01/1863 1869 D. Antonio de Macedo Costa, 
bispo do Pará (patrocinador) 

Typ. do Jornal do 
Amazonas; Typ. d’A 
Estrella do Norte 

Constitucional 
Paraense (semanal) 

02/09/1864 ? Anselmo Gomes de Oliveira 
(impressor e responsável) 

Typ. d’O Progresso 

A Primavera  1866 ? ? ? 
Pharol (bimensal) 1867 1868 “Club Cientifico” (proprietário) ? 
O Commercial 
(diário) 

1868 ? “Typographos” (proprietários) ? 

Diario de Belém 
(diário) 

07/09/1868 1892 Antonio Francisco Pinheiro 
(fundador e proprietário); Mathias 
Leite da Silva (impressor) 

Typ. do Diario de Belém 

O Liberal do Pará 
(diário, substituiu o 
Jornal do 
Amazonas; foi 
substituído por O 
Democrata) 

10/01/1869 1889 Manoel Antonio Monteiro 
(proprietário); José Antonio 
Ernesto Pará-Assu (redator 2ª fase) 

Typ. do Jornal do 
Amazonas; Typ. d’O 
Liberal do Pará. 

O Despertador 1869 ? ? ? 
O Colombo (diário) 25/04/1869 ? Domingos Soares Ferreira Penna 

(redator) 
Typ. do Jornal do 
Amazonas 

A Esperança 1870 ? ? ? 
A Inquisição 1870 1871 ? ? 
A Tribuna 1870 1876 ? Typ. d’A Tribuna 

Fontes: BELLIDO, 1908; BARATA, 1973; BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985. 
 
 Caso a pesquisa não encontre outros dados que sejam acrescentados ao exposto no 

Quadro 1, pode-se concluir que essa foi a produção da década de 1861, que, embora 

apresente queda no número de periódicos, apresenta a característica de já possuir seis 

jornais diários: Diario do Gram-Pará (1853-1892), que já vinha da década anterior, Jornal 

do Pará (1862-1878), O Commercial (1868-?), Diário de Belém (1868-1892), O Liberal do 

Pará (1869-1880) e O Colombo (1869-?). 

 Merece menção, desse período, a atuação de Cypriano José dos Santos, que, depois 

de ter fundado o jornal Treze de Maio, em 1840, tornou-o diário em 1855 para depois 

substituí-lo por outro cotidiano, o Jornal do Pará, em 1862. D. Macedo Costa, que foi 

bispo do Pará, era o responsável pelo semanal A Estrella do Norte (1863-1869), órgão 

religioso. Organizando-se melhor como empresas, os jornais maiores estruturam também as 

suas próprias tipografias, que passaram também a prestar serviços de impressão a terceiros. 

Por outro lado, a observação dos dados evidencia uma outra questão: a falta de 

informações, hoje, sobre uma boa parte das publicações, muitas das quais somente se tem o 

registro de sua existência. Sobre outras, tem-se acesso a parte do acervo, em microfilme,4 

que pode ser mais ou menos numeroso e significativo. 

  
 

                                                
4 Acervo em microfilme disponível na Biblioteca Pública do Pará Arthur Vianna e na Fundação Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5

 

 

A década de 1871 

 A década de 1871 vai apresentar um outro salto em termos de publicação, 

totalizando 75 jornais e revistas. Nesse período, os jornais já aumentaram de tamanho e de 

colunas (quatro a seis), organizando com maior propriedade os textos e os anúncios nas 

páginas. Assim como no decênio anterior, também se inicia a edição de seis outros diários, 

a saber: Diario do Commercio (1872-?), Jornal do Commercio (1873-1873), A America do 

Sul (1874-?), A Constituição (1874-1886), A Província do Pará (1876-2001), Diario de 

Noticias (1880-1898).  

 De 1851 a 1880, já serão 16 diários publicados na capital da província paraense, que 

busca acompanhar os passos da imprensa publicada por outros centros do Império 

brasileiro. O Quadro 2 apresenta a descrição dos periódicos da década em questão. 

 
Quadro 2 – Jornais e revistas impressos em Belém de 1871 a 1880.  

Jornal Data de 
início 

Data de 
término 

Editores/Redatores/Responsáveis Tipografia 

O Tira-Dentes 
(semanal) 

19/02/1871 1872 Joaquim José de Assis, Julio Cesar 
Ribeiro de Sousa e Americo 
Marques de Santa Rosa (diretores) 

Typ. do Jornal do 
Amazonas; Typ. d’A 
Lanterna; Typ. d’O 
Liberal do Pará. 

A Lanterna 
(semanal) 

1871 1879 ? ? 

A Boa Nova 
(semanal e 
bissemanal) 

04/10/1871 20/05/1883 Cônegos José Lourenço da Costa 
Aguiar e Luiz Barroso de Bastos e 
Dr. José de Andrade Pinheiro 
(redatores); cônego Clementino 
José Pinheiro e padre Raimundo 
Amancio de Miranda 
(administradores) 

Typ. d’A Estrella do 
Norte; Typ. d’A Boa 
Nova 

A Luz da Verdade 
(bissemanal) 

13/11/1871 1877 Antonio Rodrigues da Luz (redator 
e  proprietário) 

Typ. d’A Luz da 
Verdade 

O Santo Officio 
(semanal) 

1871 1876 Arthur Costa (redator e 
proprietário) 

Typ. d’O Santo Officio 

A Situação 
(trissemanal e 
semanal) 

03/1872 ? ? Typ. Republicana 

O Pelicano 
(bissemanal) 

24/06/1872 1874 Joaquim José de Assis 
(proprietário; padre Eutichyo 
Pereira da Rocha, cônego Ismael 
de Senna Nery, Carmino Leal e 
Jorge Sobrinho (responsáveis); 
Francisco de Souza Cerqueira 
(responsável das oficinas) 

Typ. d’O Futuro 

Diario do 
Commercio 

1872 ? ? ? 

O Futuro (semanal) 1872 ? Joaquim José de Assis (redator, 
fundador e proprietário) 

Typ. Republicana 

O Morcego 1872 ? ? ? 
O Mosquito 1872 ? ? ? 
A Patria 1872 ? ? Typ. d’A Patria 
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O Prenuncio 
(semanal) 

03/11/1872 ? ? Typ. d’O Prenuncio 

O Pyrilampo 1872 ? ? ? 
O Tacape (semanal) 17/03/1873 ? ? Typ. d’O Futuro 
A Regeneração 
(bissemanal) 

01/05/1873 22/04/1877 Samuel Wallace Mac-Dowell 
(redator e proprietário) 

Typ. d’ A Regeneração 

O Filho da Viuva 13/06/1873 1873 ? ? 
Jornal do 
Commercio (diário) 

30/06/1873 11/1873 Cônego Antonio Gonçalves da 
Rocha (proprietário) 

Typ. do Jornal do 
Commercio 

O Domingo 06/07/1873 ? ? Typ. d’A Boa Nova 
Republica das 
Letras (semanal) 

15/08/1873 20/11/1873 Órgão da Associação Republica 
das Letras, redigido por estudantes 
do Lyceu paraense 

Typ. Popular 

O Campeão 
(semanal) 

1873 1874 ? ? 

O Conservador 1873 ? ? ? 
Sete de Setembro 
(semanal) 

07/09/1873 ? ? Typ. d’A Patria 

A Flamígera 16/10/1873 ? ? ? 
Jornal de Annuncios 10/1873 ? ? ? 
O Telegrapho 11/1873 ? ? ? 
O Vampiro 1873 ? ? ? 
O Lucifer 01/01/1874 ? ? ? 
A America do Sul 
(diário) 

01/02/1874 ? ? Typ. d’O Futuro 

O Argueiro 1874 ? ? ? 
O Brazil 1874 ? ? ? 
A Constituição 
(diário) 

03/02/1874 1886 Cônego Manoel José de Siqueira 
Mendes (proprietário); Arthur 
Soares da Costa (diretor 2ª fase); 
Alfredo H. da Serra Aranha 
(diretor e administrador 3ª fase) 

Typ. d’ A Constituição 

A Esperança 27/02/1874 ? ? Typ. d’O Futuro 
O Crepusculo 
(semanal) 

01/03/1874 ? João Augusto D’Andrade Ayres 
Carneiro (proprietário) 

? 

Ensaios Escolares 08/03/1874 ? ? ? 
O Gazeta Mercantil 1874 ? ? ? 
A Opinião Publica 1874 ? ? ? 
A Ordem 1874 ? ? ? 
Le Petit Roi 1874 ? ? ? 
A Trombeta 03/05/1874 ? ? ? 
A Aurora (semanal) 01/08/1875 ? ? Typ. do Commercio do 

Pará 
Echo do Norte 24/04/1875 ? ? Typ. d’O Futuro 
O Óculo Mágico 
(semanal) 

11/07/1875 ? ? Typ. d’A Luz da 
Verdade 

Pium (semanal) 07/07/1875 ? ? Typ d’A Tribuna 
Album Litterario 
(número único, 
substituído pelo 
jornal O 
Cosmopolita) 

01/01/1876 ? ? ? 

O Democrata 
(semanal) 

05/03/1876 ?  Typ. Popular 

A Provincia do Pará 
(diário) 

25/03/1876 2001 Joaquim José de Assis e Antonio 
José de Lemos (redatores); 
Francisco de Souza Cerqueira 
(tipógrafo) 

Typ. d’O Futuro; Typ. 
d’A Provincia do Pará 

O Cosmopolita 
(semanal) 

03/04/1876 ? ? Typ. d’ O Cosmopolita 

Echo Popular 1876 ? ? ? 
A Esperança 1876 ? ? ? 
O Vergalho 1876 ? ? ? 
A Voz do 1876 1877 ? ? 
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Amazonas 
O Democrito 03/12/1876 ? ? ? 
O Espectador 04/1877 1878 ? ? 
O Estimulo 15/04/1877 ? ? Typ. Aurora 
Jornal do Povo 
(trimestral) 

20/04/1877 ? ? Typ. de Francisco da 
Costa Júnior 

O Guttemberg 10/05/1877 ? ? ? 
O Postilhão 
(semanal) 

01/09/1877 ? ? Lithographia C. 
Wiegandt 

O Annuncio 08/10/1877 ? ? ? 
A Justiça 1877 ? ? ? 
O Norte 1877 1880 ? ? 
O Nortista 1877 ? ? ? 
Trinta Diabos 
(semanal) 

1877 ? ? ? 

A America 09/1878 1879 ? ? 
O Puaraquê 1878 ?  Lithographia C. 

Wiegandt 
Gazeta Mechanica 01/01/1879 ? F. de P .P. Cirne Lima, P. de 

Alcantara C. Motta, A, Castello da 
Fonseca e J. P. de Borralho 
Sobrinho (redatores) 

? 

O Arlequim 1879 ? ? ? 
O Estafeta 
(semanal) 

06/04/1879 ? ? ? 

Gazeta do Norte 04/1879 ? João Pedro Honorato Correa de 
Miranda (redator e proprietário) 

? 

Gazeta Militar 
(quinzenal) 

06/07/1879 ? Órgão da Marinha e do Exército no 
Norte do Brasil 

? 

O Estandarte 07/09/1879 ? Valerio A. Souza e R. Casimiro da 
S. Guimarães (proprietários) 

? 

Diario de Noticias 
(diário) 

26/02/1880 1898 Costa e Campbell (fundadores e 
primeiros proprietários); Felipe 
José de Lima e Frederico Augusto 
da Gama e Costa (redatores) 

Typ. do Diario de 
Noticias 

Estrella D’Alva 
(semanal) 

28/03/1880 ? ? ? 

Hahnemann 
(semanal) 

1880 1884 Laboratório homeopático do Dr. 
Julio Mario e Cia (Proprietário) 

Typ. do Livro do 
Commercio 

A Revolução 1880 ? ? ? 
Fontes: BELLIDO, 1908; BARATA, 1973; BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985. 
 
 
 Na década de 1871, dois fenômenos não podem deixar de ser mencionados: a 

criação de A Província do Pará, em 1876, e a instalação da Litografia de Charles Wiegandt, 

que enriqueceu a produção de ilustrações, com maior qualidade, para a imprensa local, 

principalmente as revistas críticas e humorísticas, a exemplo de O Postilhão (1877) e O 

Puraquê (1878).  

 Já A Província do Pará, fundada por Joaquim José de Assis e Antonio José de 

Lemos, também redatores, trazia Francisco de Souza Cerqueira como tipógrafo e a proposta 

de ser um jornal moderno e inovador (ROCQUE, s.d). Embora inicialmente em tamanho 

tablóide, apresentava uma diagramação que trazia certa leveza às suas páginas. Aumentaria, 

em seguida, de tamanho, trazendo o expediente do jornal de forma organizada e destacada 
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(talvez tenha sido o primeiro a usá-lo), o que não se via nos concorrentes. Abordando a 

história do jornal, Rocque (s.d., p. 13) observa que a cidade de Belém, então com menos de 

90 mil habitantes, não comportava a veiculação de tantos jornais diários. 
Belém era uma cidade estagnada economicamente. A borracha ainda nada 
representava. Por demais afastada da Corte, vivia quase que 
completamente isolada e praticamente esquecida. O centro era o bairro da 
Cidade Velha. As ruas tinham nomes poéticos, herdados do período 
colonial. (...) 
O calçamento das ruas, quase não existia. A maioria das casas tinha sua 
construção acanhada e baixa. Isso nos bairros centrais. Nos subúrbios 
proliferavam as barracas. (ROCQUE, s.d., p. 13). 

 

 Nesse cenário, até surpreende a existência do mercado de periódicos diários na 

região, que, a essa altura, encontrava-se em processo de incorporação do uso de ilustrações, 

mais tarde explorado, por exemplo, também na forma de litografias (SEIXAS, 2011a). 

Parando de circular no ano de 2001, A Província do Pará foi o jornal de maior duração do 

estado, mesmo considerando as interrupções na circulação, motivadas por questões políticas 

ou financeiro-administrativas.  

 Tal envolvimento político era presente também em outros periódicos de Belém, um 

fenômeno observado em várias publicações brasileiras, como nota Barbosa (2010): 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à prevalência dos temas 
emanados dos espaços políticos. Observa-se certo oficialismo na 
gênese dessa imprensa e a estreita vinculação entre jornalismo e 
política. É como se a imprensa fosse uma amplificadora dos debates 
políticos ou o lugar privilegiado onde ecoam os discursos 
vinculados aos lugares políticos. Mas é preciso considerar também 
que isso que enfeixamos com o rótulo de temas políticos é, 
efetivamente, a novidade por aqueles dias. Os decretos 
governamentais, os atos ordinários e extraordinários das Câmaras 
Legislativas informam sobre assuntos que interferem no cotidiano 
dos leitores daquelas publicações. (BARBOSA, 2010, p. 69). 

 

 Após esse período, os jornais vão se envolver, na própria Província do Grão Pará, 

com as causas da Abolição da Escravatura e da Proclamação da República, em eco ao que 

acontecia também no país. Pouco depois, Belém viverá a fase áurea da exploração da 

borracha, que fortaleceu o mercado local e possibilitou a reestruturação e a reurbanização 

da cidade, já mais próximo ao final do século XIX. Os jornais, por sua vez, também 

refletirão essas mudanças. 

 Dessa forma, nas palavras de Ricardo Borges (1986, p. 162), “o período mais 

cintilante da vida do Pará é o do Império”. 
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Nos 67 anos do Império, é que o Pará afirmou sua brasilidade. À custa de 
seus próprios esforços. De lutas sangrentas. E, então, era toda a 
Amazônia; de menos de 200 mil habitantes; Belém 15 mil, Manaus 3 mil. 
Aderiu ao Brasil, que se tornara Independente, também de Portugal. 
Purgou-se da prepotência desumana dos primeiros presidentes que lhe 
enviou o Império e dos resíduos do colonialismo lusitano, com uma reação 
nativista, a Cabanagem, de luta sem tréguas, de fogo e sangue, 
reivindicadora do respeito aos brios paraenses. Vingando tragédias como a 
deportação de 265 adeptos da adesão ao Brasil, para os calabouços dos 
presídios de Lisboa e de poucos sobreviventes; da matança de 257 
patriotas nos porões do brigue “Palhaço”; da perseguição até a morte do 
chefe dos nativistas, Batista Campos e amigos; da Cabanagem purgando-
se dos seus desregramentos de invasores e domínio de uma capital, em 
ajuste de contas com a tirania. Teve a sua mais substancial representação 
no cenário nacional, com paraenses atingindo posições nunca mais 
alcançadas (...) (BORGES, 1986, p. 162). 

 

 Tão extensa citação resume parte dos principais acontecimentos vivenciados no 

século XIX na Província do Grão Pará, particularmente em Belém, acontecimentos esses 

presentes, em maior ou menor grau, na imprensa local ou experenciada pelos seus 

responsáveis, desde os primeiros momentos do seu surgimento, a partir de 1822. Mostra 

como, desde o início, a imprensa esteve ligada à vida política e social da Província, sendo 

as mudanças próprias ao fazer jornalístico incorporadas pelas empresas, mesmo que 

lentamente. Deu-se curso, então, a um processo sem volta, iniciado com a presença e 

atuação da imprensa (THOMPSON, 1998), processo que somente se intensificou nas 

décadas posteriores, até chegar a dividir, com outras mídias, já no século seguinte, os 

processos de informação e reconfiguração da cena comunicativa junto à população. Quando 

se fala em trajetória da imprensa, mesmo em um simples trabalho descritivo, está-se 

também, de alguma maneira, buscando compreender a configuração da mídia em sua 

relação com a sociedade. O que ela faz? O que fazemos com ela? São questões que estarão 

sempre postas, seja longe no tempo, seja atualmente. 
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