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pt'ospm'i.\I' sem o emprego de Missionul'ios, a quem exclusivamente so 
entregue U dil'ecção das Aldêas, e infelizmente o seu numero he por Ol'U 
muito áquem dos que reclama este serviço. Por falta delles se não 
tem ainda aldeado as Tribus que na Provincia da Bahia infestão as 
margens do MOCUI'Y, Belmonte, Prado e Rio Pardo; na Provincia do 
Pará não estão.por igual motivo consolidadas tres importantes Missões 
ultimamente ~. creadas; na do Maranhão insta por elles o Presi
dente, affirmando que sem o seu concurso mal h'á a Catechese, en
tregue a homens, que ou não a comprehendem, ou não podem ptir de 
pat'te seus interesses para cuidar della seriamente; do mesmo modo 
os solicitão os Presidentes das Provincias do Espirito Santo e S, Pedl'o; 
e finalmente na propria Provincia do Rio de Janeiro, aqui tão perto, 
se não tem por falta delles empl'ehendido a Catechese dos indios que 
ainda infeslão as matas de S, Fidelis e Campos. ' 

Lutando com tantas difficuldades, tem todavia o Governo feito quanto 
póde a bem da Catechese, recommendando instantemente a seus Dele
gados a sorte dos indios, e dando, á medida que lhe são solicitadas, todas 
as providencias que ,as circumslancias exigem, e que stio compatíveis com 
os meios e recursos de· que póde dispor para este serviço; sendo li
songCiro ter de participar-vos ao terminal: este artigo ~ que o importante 
Aldeamento de indios Cayuás , fundado á margem do I vinheima na Pro
vincia de S. Paulo pelo incansavel Barão de Antonina, conta mais de 
' .. 00 indios, que por sua boa indole, e optimas disposições a perma
necerem aldeados, serão de grande recurso para os que transitarem 
pela nova via de communicação entl'e aquella Provincia e a de Mato 
ürosso. 
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Não pôde ainda o Govemo expedir como desejava os Regulamentos 
de que depende a execuÇtl0 da Lei N. o 601 de 18 de Setembro de 1850. 
Os habitos inveterados que ena tende a destru~r em hum paiz, onde 
de tempo immemorial as doações por sesmaria, as concessões, e até a 
simples posse, constituião direito á acquisição das terras devolutas; as 
dillculdades, em muitos casos talvez insuperaveis, de bem extremar hoje 
as do dominio publico.das do domínio particular; as contestações in
terminaveis que d'ahi podem provir, a não ser este objecto mui pru
dente e cautelosamente regulado; a escassez, senão a falta de pessoal 
habilitado com a .pratica que requer o especialismo serviço da medição 
das terras publicas, sua demarcação ,,,livisão em lotes , e avaliação destés 
para serem expostos á venda; a sOluçãó da" importantissima questão sobre 
o systema de colonisação que mais convêm ás circumstancias especiacs do 
paiz, para altrahir c promover efficazmente a emigração de braços livres; 
as consequencias de qualquer erro em materia tão transcendente, erro 
que aliás póde seriamente arredar interesses de ordem mui elevada; todas 
estas considerações em summa, e outras que a ellas naturalmente se 
prendem, são por sua natureza de tal magnitude e gravidade, que certo 
justificão a demora na expedicção das ordens, instrucçúes e providencias, 
de que depende a boa execução daquella Lei. Assegurando-vos porêm 
que se não tem o Governo descuidado deste obj~cto hum só instante, e que 
põe toda a diligencia em lermina-Io brevemente, passarei a dar-vos 

. co~ta do estado aclual da colonisação entre nós, 



· Existem no Impcl'io, como vercis do quadl'o es~tJstico respectivo, 
jl1ntó a este HelatOl'io, 22 Colonias de 'curopcos, contendo 20.683 ha
bitantes distribuidos da maneira seguinte, 

, 

' .. 
PROVIN'ClAS. N°dc.QJ-

(oniak ' 
Habitantes, 

-------------------------
Espirito Santo .............•............... 1 176 
IUo de Janeiro .•.. , ....................... 3 4-.980 
S. Paulo .... ............................. 4 739 
Santa Catharina ........................... 8 2.54-5 
S. Pedro ••.••....•....•..••.••••••.....•. 6 12.24-3 

-
"rolal ..•.................. . " .........•. " ... '>~ I 20.683 ... .... 

.. o'rr 

A este numero ha que addicionar mais 150 vindos de Hamburgo 
na Barca - Emma e Louise - que a esta hora deveido achar-se na Co
lonia D. Francisca da Provi.Ilcia de Santa Catharina, o que el~va o 
seu numero a 20.833; e se o comparardes com os que existião nos 
dous annos precedentes, achareis hum augmeIito em relação ao ultimo 
de 2.072 colonos, e em relação ao anterior de 6.497. Este augmento 
de população, em grande parte devido á emigra...cão espontanea, he 
consequencia necessaria da crescente prosperidade da mór parte das 
Colonias, como vereis das observações feitas a respeito de cada huma , 
no' quadro estatistico a que acabo de referir-me. 

Animados pelo e~tado lisongeiro d~quelles Estabelecimentos, e le
vados do patriotico intento de substituir na cultura de suas fazendas 
os trabalhadores escravos por braços livres, mandárão, alêm do Marquez 
de Valença, mais: tres ricos Fazendeiros da Provincia do Rio de la
neiro, o Visconde de Baependy, e os Ve~d~res Br~z Carneiro Belens 
e Nicoláo Antonio Noguei~a Valle da Gama, 'l.in.idüS a dous outros da 
Provincia . de Minas, contractar na Europa huma porção de familias 
de Colonos Suissos ou Allemães; dirigindo-se para esse fim ao nosso 
Ministro em Hamburgo, a quem t:emettêrão as necessarias i~strucções, 
acompanhadas das condições~ qúe devião senrir de base aos con
tractos. Resulta dessas condições' que assentão os contractos sobre o 
systema de associação e parceria, já com proveito ensaiado na Co
lonia- Senador Vergueiro-da Provincia de S. Paulo. Obrigão-se os 
empresa rios a adiantar o importe da passagem, e todos os mais gastos 
com o engajamento e transporte dos oolonos, até o lugar do seu des
tino, onde lhes fornecerão casa, sustento, vestuario e medicamentos 
até que estejão em circumstancias de o· adquirir 'Por si mesmos; obri
gando-se outrosim a fornecer-lhes suffici~nte telTeno para suas plan
tações; cafesciros já plantados, na colheita de cujos frmtos, dedu
zidas as despezas, terão partes iguaes; a conserva-los err. quanto bem 
se conduzimID, e a velar na manutenção de seus direitos. 

Segundo participa o nosso ~linislro em Hamburs'o U5 familias 



fOl'fio já engaja4}.s" c devem estar pl'Cstes a chegai', a despeito dos 
embut'aços produzidos pOt' huma recente publicação da Sociedade Co
lonisadora de Bel'l,im, na qual se ataca fortemente o systema de en
gajamento para o .Bl'asil por conta de particulares, Era de pet' si só 
sllfficiente huma tal publicação pat'a pôr pêas a esta especie de co
lonisação, attento o credito de que godo os Directores daquella So
ciedade ~ mas hum aeto omcial do Governo da Prussia veio ainda dar
lhe mais força, prohibindo aos subditos Prussianos taes engajamentos, 
e aconselhando aos que quizerem emigrar a que o fação de preferencia 
para a Colonia allemã de S, Lepoldo, e para outros nucleos da Pro
vincia de S. Pedro. 

Para attenuar porem o etTeíto. de Laes actos, bastou a publicação, 
muito a proposito, de algumas cartas escriptas a seus parentes e amigos 
pelos colonos já estabelecidos na Colonia - Senador Vergueiro - á 
vista das quaes os engajados que vacilavão f decidirão-se prompta
mente ,a partir. Este facto assignala pois de huma maneira bem po
sitiva o- meio racH e efficaz de neutralisat· as intrigas, adrede espa
lhadas em Berlim e outros pontos da .Allemanha, contra os engaja
mentos promovidos pelos nossos -Fazendeiros. Desde que os colonos 
engajados vejão fielmente executadas por parte dos empresarios as 
condições de seus contractos, e entrem no gozo dos com modos e van
tagens que ellas assegurão, fa-Io-hão saber a seus compatriotas, a 
.quem neahuma intriga ou suggestão poderá então impedir que sigão 
o seu. exemplo, procul"andG iguaes vantagens. Não de outro modo forã6 
dissipadas as calumnias outr'ora propaladas oontra a Colonia de S. 
Leopoldo, para onde be hoje espontanea a -emigração allemã. 

-Pas~o a tra~r das Colonias e Presidios Militares, cumpre-me 
participar-vos que tem tido regular andamento os trabalhos da Colooia 
Militar Leopoldina, man.qada fundar nas rnatasde Jacuhipe da 'Pro
yineia das Alagoas Et'Jo Decreto N. o 729 de 9 de Novembro de 1850; 
foi approvado pelo .Decreto N. o 820 de 12 de Setembro de 1851 o 
Regiulamento -especial desta <:olooia, e procedeo-se ao acto solemne 
da sua instaUaçã<> no dia 20 de Fevereiro proximo passado pela maneira 
prese.ripta no mesmo Regul~mento; sóbe a 40 o numero de. colonos 
neUa estabelecidos o ;alêmQe 23 opera rios e 66 trabalhadores enga
jados; a po\'oação apr~Dtà' .agradavcl aspecto, e está bem situada á 
~gem direIta W) ~ Jaeuhtpe, em ter~-eno piaRo· onde ~estão em 
começo 3tlgumas ruas" e ha huma praça eirculaQ,a de pequenas casas 
pertencentes aos colonos, achando-se bem adiantada a construcção da 
que he destinada para, o Director, e já coberta de telha a do Vice
Dü'cctor. bem como ,assentados os alicerces da Capclla; lIa huma fer
raria bem montada;' huma boa olat·ia de tijolo e telha; tem sido 
alli mesmo serrado e preparado todo o taboado e madeiramento para 
as construcçõcs; e está muito adiantada .a estrada que conduz da Co
lonia para a Yilla de Porto Calvo; achando-se de todo concluida na 
extensão de tres leguas e meia com 30 palmos de largura. A pro
vid-encia que mais póde accelerar o seu crescimento he por sem du
l'ida a de attrahir~lhe moradores; e devendo para isto efficazmentc 
ooncorrer a distribuição .das terras contiguas a quem nellas se vá 
estabelecer, mandou já o Governo proceder ás diligencias neccssarias, 
para que possa promptamentc realisar-se a v.cnda ou aforamento dos 
oito lotes de mi1 bl'aças em q'Iadt'o, li quedá esse destino o § 5, I) 
do AI't. 11 da Lei N." 628 dl~ 17 de S~kmbro de 1851. 



Sinto que vos nlio possa dar iguaes infol'maçlies" a respeito da Co
lonia Militar mandada fundar na mesma occasilio .. Ji.âtlmatas da Pro
vincia de Pernambuco, cujos trabalhos se achão par.àlísldos desde Maio 
do anno passado, por se ter retirado pal'a a ProTincia das Alagoas o 
Engenheiro disso encarregado; apenas agora, segundo informa o Pre. 
sidente daquella Provincia, parti0 outro Engenheiro levando comsigo 
11 colonos, unicos que por ora puderão engajar-se, o't qoaes se mau
dá.'ão addir ao destacamento da Colonia, em quanto se não pro
cede á medição dos terrenos e a outros trabalhos de que depende a 
sua elTectiva fundação. 

A Colonia Militar de S, João d' Araguaya, fundada na Provincia 
do Pará, como vos. parti~ipei no Relatorio anlel'ior, com os restos da 
extincta Colonia de Santa Theresa do Tocantins, mais feliz do que 
esta, vai em progresso, contando já 57 colonos de ambos os sexos 
que se empregão em trabalhos agricolas. 

Para a de Pedro 2.0
, fundada na mesma ProYincia á margem es

querda do rio Araguary, e mui importante pela sua posição topo
graphica nas proximidades da nossa fronteira, partírão com .suas fa
milias as praças engajadas para povoa-la, em companhia do Direclor 
e Capellão, sendo-lhes fornêcidos 'intrumentos de lavoura e pesca, 
sementes, e todos os mais objectos necessarios para o seu estabele
cimento; mandou-se construir hum a Capella, bem como huma casa 
para o Almoxarifado, e 20 habitações para os colonos; exigirão-se 
do Director informações sobre o modo mais conveniente de estabelecer 
huma fazenda de creação de gados', visto haverem excellen.tes campos'; 
e pllzerão-se á disposição do Presidente da Provincia es necessarios 
fundos para mandar abrir buma estrada, que facilite as communica
ções da Colonia com a Villa de Macapá, que della dista 19 leguas. 

Não está ainda fundada buma terceira C.olonia Militar na mesma 
Provincia, no Alto Rio Branco, a dei leguas de distancia do. Fone 
de S. Joaquim, pela. deficiencia de praças que se possão engajar, o 
que muito tem tambem contribuid() para que se não tenha dado 
maior impulso ás duas que já existem. 

Pejo que respeita aos Presidios Militares Leopoldina e Santa Isabel, 
fundados á margem do Araguaya na Provincia de Goyaz, reconhe
cendo-se a impropriedade do lugar em que se estabelecera este ul
timo, autorisou o Governo a sua transferencia para hum ponto mais 
proximo da extremidade sul da Ilha do Bananal; e mandou para 
aquella Provincia todos os objectos que requisitara o Presidente della 
para fornecimento dos mesmos Presidios, dos quaes não ha informa
ções recentes. 

Entre os projectos que tem por fim facilitar as communicações do 
interior do Paiz para o litoral, he por certo digno da mais seria conside
ração o de tornar praticavel a navegação do rio - S. Francisco- que 
atravessando em seu longo curso immensos sertões das Províncias de 
Minas, Bahia e Pernambuco, banha ainda. as de Sergipe e Alagoas, 
e transpondo-as, se precipita no Oceano. Ligando por tanto, c()mo já 
tivp- occasião de manifestar em hum dos anteriores Relatories, a maior 
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