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Colonisação .

No relatorio do anno passado, resumindo us ~rillcipaes disposições do regulamento
. n:- 1.398 de 30 de janeiro do mesmo nnno, expedIdo para execução da lei n.O 601 de
18"desetenibro de 1850, expuz nii~ só as razões em que. ellas. se ~aseaviio, mas tambe~
a maneira pela qual o governo tmlclOllllva faze-las cumprIr no mtmto de promover a emIgração tanto qu~nt? 'permittissem ~s recursos li sua disposiçãO.,
..
Fiel aos pi'rnClplOs enUío mamfes1ndos 1em o governo, ale onde lhe ha sldo possIvel.
procurado attrahir colonos morigerados e industriosus, c se ainda não lhe he dado annunciar-vos a realisação de seus desejos tcm ao menos a consciencia de haver empregado os
meios ao seu alcance.
He hum facto inconlestawl que a emigração espontanea em larga escalla não póde ser
fructo de hum dia, nem mesmo cl{~ curto espaço de tempo. Não a tem tido desde logo os
paizes mais adiantados, que hão cuidado de promove-Ia para suas possessões incultas e
desertas; não a tiverão por muitos annos os proprios Est~d08 [nid~s da Amer~c~.
Depende· semelhante faclo de uma agglomeração de ClrcunstanclUS entre SI lIgadas para
o mesmo fim, mas dependentes de causas diversas, que nem sempre podem concorrer cummulativamente.
. Assim he que a Inglaterra c a França empregam neste objecto sommas consideraveis , já
adiantando as passagens, como fez a primeira a \)erto de 25 mil colonos que emigraram para a
Australia pelos portos de Southampton, c de P Y!ll0~~h, já offerecendo passa~ens gratuitas
e subvenções, como fez a segunda para com as famlhas de colonos que se qUlzessem estabelecer na sua possessão africana .
.\. medição, e demarcariío de 'pequenos lotes de terras ao alcance de mediocres fortunas ~ collocadas em ~ontos ·convementes, e expostas fi venda de maneira que o emigrante
possa contar obte-Ias logo apoz sua chegada, ou quando Ih' o permittão suas eircunstancias,
se não he por si só a condição exclusiva dn (!migração, exerce por sem duvida sobre elIa acção
mui predominante.
E pois o governo logo 'lue pôde publicar os regulamentos necessarios para este serviço, e organisar a repartição geral das terras publica" com o pessoal e material indispensavel, tratou ele preparar este grande elemento creando as repartições das províncias do ~Ia
ranhão, do Pará, do Amazonas e do Paraná, nomeou, e fez entrar em exercicio os inspect~res ger~es das m~dições, e os delegado~ do director geral, sendo aquelles acompanhados
aas mstrucçoes espeClaes por que se deverião reger.
. .Alêm do impo~tante nu ele? col~nial que mandou fundar na villa de Obidos, ?a proTIuc!a do Pará, alem das prmldeneIus 'lue tem dado pelo Maranhão e ])elo Para na , contractou com a companhia de navega~,ão e com a do Amazonas o estabelecimento de 6 colonias dentro de 5 annos, com 3.600 individuos, pelo menos, de paizes que o governo designasse, e outras 6, com igual numero de almas, e com as mesmas condições nos 1) annos
seguintes, mediante as clausulas que constam do respectivo contracto, de que já tractei no
competente lusar.
.
. . Doze temtorios já o governo mandou de"?-arcar para este fIm, e já a companhia deo prinCIplO de execução ao seu centro, mandando nr e estabelecendo o seu 1.0 nucleo de .419 colonos, nucleo, que, segun~o me ~mnna o seu diê10 presidente, será dentro em po~cos dias
-augmentado , ·achando-se Já em "agem cerca de 300.
.
A. p,r?,incia do Paraná ?fferece condi.ções as ma~s propicias para a. emigraçuo europea, J'á
pela fertilidade das terras, Já pela saluhndadc do clIma, e o governo espera, que melhora a
a e~tr~da da Graci~sa, e prosperando, como se deve contar, os nuc1eos existentes e com especlal~dade o do Dr. FaiYre, chegar-sc-ha ao resultado de ali formar cent.ros de attracção para
os emlgrantes.
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. NAo se tem porêm o governo limitadtl a estas providencias ..
Sempre na idcia de formar nucleos florescentes, que convidem a emigrarAo cspontaneC,
tem procurado auxiliar e facilitar as empresas deste genero que por seu systema, pela mo- ,.
ralidadc. dos emprehendedores, e por outras condições de futuro merecem. confiança.
ASSIm 'contractou com o Conde de Montravel, em 6 de fevereiro deste anno, a venda de
16 leguas q,uadradas de terras nas proximidades do rio Cahy na provincia de São Pedro ú '
razão de melO real a braça quadr~~a, sendo o empresario obrigado a povoa-las dentro de dous '.'t.
annos, pelo menos, com 576 fanuhas, numero correspondente ao dos lotes contidos naquell~ ".::i~~
terreno.
. .."ir{.r
A fertilidade do solo, a sua salubridade, a visinhança da capital da provincia, a faci..
lidade do transporte pelo ~ito rio, reunidàs ás informações fidedignas que o governo teve da
boa fé e zelo do empresarlO, dão a esta colonia as melhores esperanças de um prosper.o fu~
turo·.
.
".
;....
A possibilidade de estender-se na direcçAo dos campos da Vaccaria po~ .vastos terrenos
que muito promettem, a tornaõ ainda mais propria para satisfazer o duplicado fim d,e
eentro de attrac\,ão, e de p~n~o. de deposit? o~ de partida, donde podem s.ah~r pa~a. se estabelecerem por dIversos mumclplOs da proVlncla, se não para os das proVIllCIas Vlsmhas.
Tambem na provincia de São Pedro autorisou o governo ao presidente para vender
a Henrique de Vernejoul uma legoa de terras devolutas no municipio de Santo Antonio da
Patrulha com a condição de nenas estabelecer pelo menos 36 familias. dentro do prazo de
:3 annos.
Contractou mais a venda de huma por~,ão de terras na província do Espirito Santo com •
o major Caetano Dias da Silva pelo preço de meio real a braça quadrada, com a obrigação.
de povoa-las pelo menos com tantas familias, quantos lotes contêm aquella área sendo
somente a medição do perimetro feita por conta do governo.
Dentro dos primeiros tres annos deve o empresario ter estabelecido 36.familias, e nos.
3 annos seguintes mais 6 8 4 . ,
. .'
,
Este empresario tratou logo de formar huma companhia,' cujos estatutos já fo~o appro~
vados.
O Dr. Blumenau, que é um dos homens que entre nós mais se tem dedicado' á caúsa
da. colonisação, com o pequeno auxilio do emprestimo de 10 contos de réis feito pelo go.:.
vemo, e com seus recursos conseguio organisar nas margens, do rio ltajahy na provmcia de
Santa Catharina hum nucleo colonial.
Exhaustos porêm aquelles meios, recorreu ao governo que, avaliando as circunstancias da
empresa, tomou o accordo de auxilia-lo, obriganqo-se a pagar-lhe a subvenção de 30~00
por ca:da colono importado maior de 10 annos, e menor de 45, e a de 20~00 por cada
um entre 5 e 10 annos de idade, e venden~C?-lhe terras int~rpoladamente á margem da estrada geral, que se tem de abrir pela proVíncia do Paraná.
Comprometteu-se o Empresario a manter as estradas e campos de que fosse a Colonia
dependente sempre em bom estado, conCorrer com metade da despeza necessaria para
a construcção de uma estrada geral pela província do Paraná, e a introduzir na colonia 4.000
indhiduos den,tro do prazo de dez annos.
Foi o governo levado a fazer taes concessõês, não só pelas circunstancias favoraveis da
localidade, como igualmente em attençã() ao bom conceito de que na Europa gosa o dito
nucleo colonial.
_
Em verdade tão bem dirigida tem sido esta colonia desde o seu começo, e tal é o
estado dos. colonos que, apesar da guerra que alguns individuos e jarnaes d' Allemanha
tem feito á emigraçãO para o Brasil, respeitai'ani-nasempre a ponto. de elogiaI-a, chegando
algumas vezes até a indica-la como uma das mui poucas para onde os Allemães, que se
dispuzessem a emigrar para o Imperio, p9diam ·nr.
CoIitinúa a merecer a particular atténção do governo outra colonia. ~m fundada na provincia de Santa Catharina.

a
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- 62Fnllo da colonia de D., FrancisM. As pessoD.5t que se acham a sun' frente inspiram con'e esta ei~cunstaneid" unida ado numero de colonos existe~1tes, e à somma de
capitaes que para alli tem sido importados, convidam o governo a ajudar o seu desenvoitim@~
.
Nã(} cnncarei vossa pnciencia, ennumerando aqui todos os outros meios empregados
pelo governo· para. promover ~ éolonisação.
.
','~, Diversas medidas do. mesma natureza, mns em menor escala, tom sIdo tomadas:
constam do interessante relatorio que me foi apresentadó pelo director geral das Terras
Puhlicas, e que mandei annexar a este para ser submettido li vossa illustradâ consideraoão.
.
Neste importante, documento encontràreis minuciosamente desel1volvi~o o que se
tem passado sobre esta materia, e sobre outras que correrão pela Reparhç&o, Geral das
Terras Pub'icas.
,
Com quanto nãO tenha o governo desistido das ideias que o anno passádo ennunciou, e esteja ainda convencido de que o meio permanente e mais se~ro de estabelecer
e firmar a emigração espontanea, é a par da exposiçãO á yenda de lotes de te~ras ,por
preço commodo; a formação e sustentação de grupos florescentes ~e colonos propneta~lO~.
€ por tan~o ent.enda que para o seu estabelecimento e {>rosperldade devam ser pnnc~
palmente dispendldas- as 'sommas decretadas para a colomsação; não tem com tudo dClxado de attender aos meios de proporcionar braços ao serviço de nosssa lavoura.
'
Assim convencido das grandes vantágens que em outras partes tem resultado da
emigração dos Chins, d.eterminei ao ministro em Londres que, median te as instrucções que
d'aqui lhe enviei, contractasse a vinda de mes colonos ate o n.O de 6.000.
Esta ordem de trabalhadores era em geral completamente desconhecida dos. 110SS0S
fazendeiros,
- Ha .muito pouco' tempo que apenas aqui chegou uma embarçação com cerca de
300 Chins importados .por empresa particular.
- -Este. primeirQ ensaio' porem talvez não possa servir para experiencia das vantagens
~ess~ enugração, p.o~que os colonos importados o fO~ãO de Sl11gapore, ond~ não se enc~ntrão
a mao' com facilidade homens affeltos ao semço da lavoura, mongerados, e mdustr}osos;. como são os de Amoes, Hong-Kong e outros lugares mais acreditados para o
dIto fim.
.
. Cumpria pois ao governo incumbir-se da primeira importação. Realisada esta, e conven
cIdos os fazendeiros por sua J)ropria experiencia, ou pela de outros com quem estejam
em contacto que os servicos desta gente compensam vantajosamente os gastos feitos, o
interesse individual se enCarregará de" pol-os ao IDfLis facil alcance de quem delles carecer.
Se bem que de conformidade com as ideias expendidas no outro relatorio que tive
a honra de apresentar-vos, ~não tenha o governo auxiliado a importaçãO de colonos
que venhão empregar-se nas fazendas por parceria, salario &c. nem por isso dm-i~ará em casos muito especiaes auxilia-la, se enxergar nisso alguma conveniencia ou necessldade~ absoluta para a lavoura.
.
_ Ainda não tem sido possivel obter informações approximadas da quantidade e situaçao das terras deyolutas existentes no Imperio.
.
?ã? taõ vagos alguns esclarecimentos recebi<.los, que não é possivel por elles fazer-se
um JUIZO acertado sobre esta importantissima parte do patrimonio publico.
As ~ecessarias indagações a que os presidentes devem dar-se irão ministrando nov.o~ e maIS se.guros dados. O que sobre este objecto poderia dizer-vos, achareis no rela~
tono. a que Ja me referi, e ao qual novamente me reporto, do director geral das Terras
PublIcas.
'
A mesma confusão existe ainda. ácerca das terras occupadas por posses' ou sesmarias sujeitas á legitimação e revalidaç.10.
tiIn~ ;

- 6:l .Esta ausencia de, i~lfol'mnções claras e llrccisas dove ir cessando lt proporção que
se forem crennuo os JUlZ~S commis~a:rios de ({UO, fuHo: o r(lgulnmcnto de 30 de janeiro
e montando-s~ a~ respectivas repartIções provmClaes.
A convemenCla de não accummular repentinamente despezas extraoi'dinarias e avultadas como ,são as, ~e exige a .prompta e~eccu~Ao da' lei em todo o Imperio, e a
fa~tu de possoas habIlItadas para os cargos de mspectores geraes e de agrimensores, tem
fmto com que o ,goyerno vá tratand? de estopelecer as referidas repor tições paulatinamente e na,s provlllClas em que ~a maIOr urgenCla, como são as de que aeima me o~cupeL
O registro das terras possmdas deve estar em andamento em todo o Im~eno.
Logo que se fundou a repartição geral mandei expedir ordens aos presiaentes das
provincias e aos parochos do municipio ua côrte para que principiassem este serviço.
Como era de esperar, diversas duvidas tem sido apresentadas sobre a intelligencia de
uma ou outra disposiçãO da lei e dos regulamentos, Todas tem sido promptamente resohidas, e constam do relatorio do director geral.
'
Resta communicar-vos que, durante o anno findo, entraram no porto do Rio de Janeiro ~2,828 estrangeiros, dos quaes se devem deduzir 6,713 vindos de portos do Brasil.
, ~o mesmo periodo entraram nas provincias do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy
Ceará, Rio Grande do Norte, Parahiba, Alagoas, Bahia, Espirito Santo, S. Paulo, e Santa
Catharina, 2,500 tendo sido apenas 31 procedentes de portos nossos.
Faltam para. um calculo mais completo 'inf{)rmações de algu,mssprovincias, entre as
quaes Pernambuco e S. Pedro, que devem ter recebido avultado numero de estrangeiros.
Comparando-se as entradas e sahidas conhecidas resulta que no Rio ue Janeiro, ~Iinas
Geraes, e norte de S. Paulo ha uma differença em favor das entradas de 5,417 , e nas outras
pro,incias 1,60.i.
Se ao numero conhecido das entrada.s reunirmos, tão aproximadamente quanto he
possivel, a parte desconhecida, podemos computar, sem receio de exageração, em 30 mil o
numero dos estrangeiros entrados, e em cerca de 9 mil os 9,ue se estabeleceram no Paiz.
Pela repartição geral das terras publicas forão expedidos modellos de mappas para
a estatística das entradas e sahidas dos colonos com todas as explicações que convem sobre
suas profissões, estado, religião, nacionalidade, &c.
Com esta providencia espero que no seguinte anno aquell<krepartiçãO mais habilitada
possa já ministrar inais exactas, e mais circunstanciadas inforJilações sobre o movimento
da população estrangeira no Imperio.
Trata-se de fundar nesta côrte urna associação com capitaes sufficientes ao menos para
os primeiros annos de sua existencia, com o fim de promover a emigração auxiliando o governo neste empenho e facilitando aos nossos fazendeiros os meios de obterem colonos para
a cultura de suas terras. Seus estatutos já forão approvados~

Colonias Militares.
Continúa o governo a prestar á devida attenção a estes estabelecimentos, que tão necessarios considera em algtIns pontos de nosso territorio, já como meio de manter a se-.
gurança indhidual e a policia em nossas maltas, já como tr~p.sição.e preparativo indispensavel para a povoação de lugares, para onde· sem. o aUXIlio e prolecção, que podem
prestar as colonias militares, tão cedo não affiuiria a população.
A.ttendendo á ligação immediata que este objectO. tem com a colonissção e com as
trrras publicáS, puz todo o expediente que lhe he conce.rnente a cargo (la repartição geral

das terras publicas; e no ~elatorio do respectiv~director acha-se a noticia desenvolvida de
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Assim o praticou com a importante,ç9J~~\I!.JWlliH de Obidos na provincia 'do Pará, com
a colonia militar do Urucú em Minas G~ntM, ~ ttiM tIS que ultimamente creou nas margens
do Jatahy, na provincia do Paraná.
.
Todas essas colonias marchão regularme,nte. Ainda pão chegárão os colonos portuguezes'
que o governo ~andou Vir para a:ugnie.!1t ~~b .das colonias da estrada de -Lages
em Santa Cathanna, para a ae·Obldos. e para â do }laranhão,
Inf~rma a pessoa enc,arregada, de fazer os ajustes" e de providenciar sobre o transporte,
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}'TWPassoui bhem., este ,iinpG~tante\ ;rànio!:do,serYi.Çü;·,pelas razões; ponderadas ,a respeito· das
ger.alodas::terras 1>ublicas ;- 'à :'cujo relatorio -:igualmente
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b!ctppa cstaHsl'ico elas Colonias cxisscntcs no Impcl'io.

Provlneias que lem
colonias.

I

Numero
de colonias.

Empresarios.

Nomes das coloRias.
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ObsenaCA'ies.

..... , ........ Fundada I.'m-Dezembro de
,.
de
Idem •••••••
de
Gorverno Provincial ••••••••••••••••••••• .............. Idem •••••••

AlfAZONAs .•.••..••••• 1 Mauâ •••••••••••••••••••••••••• Companhia de Navegaçno e Commmercio.
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Arapapehy "' ••• '" '" '" "'. '" '" '" ", •• '" '"
ESPIRITO SANTO ••••• { Santo Agostinho ••••••••••••••••
Santa Isabel. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" • '" '" '" '" '" '"

~IARANIIÃO ••••••••••

111

!

NOVA

• 10 DE JANEI.O •••••

"'"

I I • I . . . . . . . . . . . 111 I • • • •

Santa Justa •••••••••••

I • I I •••••

Coroas ••••••••• , •••
~fo.rtim de SA ••••••••••••••••••
I •••••••••••

03

li

Governo Imperial •••••••.•••••••••••••••
Idem •• '" "'. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"

Friburgo. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" Idem •••••••••• "' •••

Petropolis. '" '" '" '" '" • '" '" • '" '" '" '" '" '" '" '" • '" '" '"
Vallno dos Veados ..............
Santa Rosa.
lndependencla .•••••••••••••••••

-

Torquato Coelho do Sousa ...............

"'. '" '" '" '" '" '" '-;iã'" '"

'" '" '" '" '" '"
.............. Idenl.
Idem •••••••
Idem •••••••

Governo Provlnclal. ••••••••••••••••••••• '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"
Sociedade Colonial Vallno dos Veados ••••
132
Visconde de Bal"send)' ...................
N. A. N. Valle o Gama ................
172
Braz Carneiro Bellens •••••••••••••••••••
lbb
l\Iarqut'z de Valen~a ••••••••••••••••••••
lU
José Cardozo do 1\ enezes ••••••••••.•••••
67
1 I i • • • • • • • • • • • • • • I i '"

•••••• I

111 • • •
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-

PARANÁ •••••••••••••

,

•

••••• I

I

I •• I

•• I

•••

I •••••••••••

304

I •• I ••••••••••••••

128
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60

I ••••••••
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i. I I.

•••••••••••••••••••
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111 • • • • • • • • • • • • •

Governo Imperial ........................

!!1
18

Rio Negro ••• , •••••• , •• "

••••••• "
{ Thereza
Superaguy ••••• , •••••••••••• , "
I

I ••••••

•••••• I· ••••••

J. 111. Tnlvre ••••
C. P. Gentil.

1••••••••••••••

111 • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • •

I •••••• I •••• ,

39

• • • 111 • • I • • • I I 111.1

Governo Imperial ••
~,.'.,
Oovcrdo Provincial •••••••••• , ••••••••• , .1 ••••••••••••••
Scbutcll •••• , ••••••••••••••••••••••••••• 1
~03
Governo Provincial •••••••••••• ,.
Pie ado ••••••••••••• , ••• , •••••• Governo Imporlal ••••••••••••••••..••••
64
Santa lIabel •••••••••••••••••••• Idem •••••••••••••
~87
H. DlumOIlRU •••••••• • .... ,.............
tOá
Blumcno.u •••••••• , ••
D. Francisca, ••••••••••••••••••• Sociedade Colonial do Hamburgo •••••••••••••••••••••••
Lcopoldioo, ••••••••••••
H. Schutcll •• '" ••••••••••••••••• ',..... •
16
S. Pedro d' Alcantara ••••••••••••
ItaJahd ••••
D. A 0010 •••••••••••• , .........
vlI~em grande •••••••••••••••••

I •• "

••••••• I

I ••••

•• ,

•••••••••

•••

'j

l1li . . . . . . . . . . . . . . . . 111 • • • • •

I •• ' . . . . . . . . . . . . . . . . .

111 • • • • • • • • • •
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18.

S. PEDRO •••••••••••

l1li 111 • • I • • •

11.172
Leopoldo .................... Go,'erno Imperlal •• ••••• •••••••••••••.•• 1
Torres., ......
Jdeln •••••• " , •••••
For~ullha •••••••••••••••••••••• Idem ••••••••••••••••••.•• , •••••••••• I' .........•... ,
Sao a Cruz ••••••••••••••• , ••.•• Governo Provincial ••••••••••••••••••• "'1
8Ul
670
arundo novo ........... , •• , ••••• "" • Trl&tno Jos6 lIIontelro. • • •• • • • • • • • • • • • • • •
i

.. I i

••••••••••••••

111 I I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • •
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, . . ae~rUçlo Oera) du
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....~'.

Idem •••••••
Idem •••••••
Idem •••••••
Idem •••••••
Idem •••••••

-

,.
li

11
)I

11
11
II
II

11
11

ldllm •••••••
Idem •••••.•
Idem •••••••
Idem •••••••
Idem •••••••
Idem ••••••.
Idem •••••••
Idem •••••••
Idl.'m •••••••
Idem •••••••
Idem •••••••

11
11
11

Idem •••••••

11

Idem •••••• :
IdO/n •••••••
Idem •••••.•

li

Idem ••••••.

II

11
II

II

11
11
11
11

Prospera.

18&3. Idem.
18&t. Idem.

de 181!!. Fórma hoje a Freguezla de VianDa.
de 1841. Prospera.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
do
de
de
de
de
de
de
de

de
de
do
de

1818 • Confundida {com a populaçlo naelonal.

18U. Nao eli&tem inrormAÇOei.

18U.
18b!!. Pros~ra.
18b!!. Idem.
18b!. Idem.
18M!. Idem.
18b2. Inteiramente decadente.
1819.
18U.
18b!.
18b!.
18b!.
186!!.
18b!.
18b3.
1861.
18b'.
18b6.
18b••
1866.
18b4.

Confundida com a populaOlO oacional.
Prospera.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idom.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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I •••••••••• ·····"

SANTA CATIIARINA ••

671
177

I ••• I •

I

•••••• i

Governo ImJlerial-••••••••••••••••••••••• .............. Idem •••••••

Santo Amaro •••••••••••••••
Senador Verguelros ••••••••••••• N. P. de CamllOs Ver[(\lclr08 •••••••••••••
Francisco Antonio do Sousa Queiroz ••••••
S. JerOnl'nlo .•••••• "
S. LO\1renço •••• ".••••••••••••.• I.J. A. Sousa Barros •••••••••
Doa VIsta ••••••••••••••••••
D. A. do CRrnnrgo ••••
niry ••••••••••••••••••••••••••• José Elias Pacheco Jordao ••••••••.••••••
Quedas ••
Joaquim 80niroolo do Amornl ••••••••••.•
S. PAULO ............ /.. Seto
S. Joa~ulm ..................... I. n. de Sousa Telle8 ••••••••••••••••••••
A. J. Pereira Gulmorne8 •••••••••••••••••.
S. JO&
Santo Antonio .••••••••••••.•••• A. Q. Tcltcs •••••••••••••••••••••••••••• 1
Frallelsco de Sousa Franco ••••••••••.••••
Alagoo •••••
A. Roblllard ••••••••••••••
Morro Grande •••••••••••••••••• J. R. Santos Camarfo ................... 1
Corumbatahy •.•••.••••••••••• ,. M. R. de Carvalho 'Into •••••••••••••••• 1

,.,.

Idem .......
Idem •••••••

1854.

Terra. PubliCAi em 1.° do Alalo de 18&6/-Antonio Joaquim do Soula, Omclal maior Inltlrlllo.

...........

Idem •••••••

ldclll •••••••

Idl.'lI1 ..•••••
Idem ••••••.
Idelll ••••••.
Idem •••••••
Idem •••••••
Idcm •••••••
Idell1 •••••••

Idelll •••••••
Idem ••••.••
Idem •••••••
Idem ••••.••

Idcm •••••••

11

"

.

'I

.

'I

.

11

11
li
li

.
11
11
'I

11

de 18!!9. Confundida na musa da populaC.a:o.
de 18'0.
de 18b!. Pouco promell.e.
de
de
de
de
ele
de
de
de
de

Confundida na musa da popula(:lO.
Idt"m.
Estacionarill.
Confundida com a popula~o Dadonal.
Decadente.
18t7. Prospera.
18bO. Idem.
1861. Idem.
18i8 •
183b.
1830.
1837.
18.f7.

18&2.

de 1825. Multo prospera.
'" Conrundlda na massa da populaClO
nacional.
(i~' iS49: l'rosJlera.
dc 111&1. Idelll.
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ANNEXOS
AO

RELATORIO DO MINISTERIO DO IMPERIO
t\pnESE~TADO

Á

NA

TERtElRl\ SESSÃO DA NONA LEGISLATURA
PELO

. RIO DE JANEIRO.
NA TYPOGRAPHIA NA{~IONAL.
~

1855.

REPARTIC_fiO GERAL'
.J

DAS

TERRAS PUBLICAS .
.

IU.mo e· Ex.mo Sr.

Repartição geral das Terras 1)llbl\cas, em 9 de Março de 1855.

Tenho a honra de apresentar a V. Ex." o relatorio da repartição geral das terras publicas.
Como foi organisado apressadamente, por ter de ausentar-me para tratar de minha saude,
naturalmente muitos defeitos nhi se encontraráõ, e rogo a V. Ex. a haja de releva-los.
Deos guarde
a Y. Ex. a
'-'

Ill.mo e Ex. mo Sr. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio.

MAl,OEL FELIZA.RDO DE SoUZA E MELLO.

REPARTIÇ!O GERAL DAS TERRAS PUBLICAS.
•

Creada pelo regulamento de 30 de Janeiro de 185h, apenas conta treze mezes de existencia. Em tão
curto espaço não é permittido esperar que muitos trabalhos tenha feito, principalmente attendendo-se
a que não pequena parte desse tempo tinha de ser consumido em preparos de organisação.
Depois de ter submettido á approvação do governo os regulamentos de 24 de Abril que actualmen te
rege a secretaria, e o de 8 de Maio para a medição, demarcaçãO e descripção das terras devolutas, e
das ~osses e sesmarias sujeitas ou não á legitimação e revalidação, apresentou um projecto dando as
mais minuciosas regras para que a demarcação se fIZesse uniformemente em todos os districtos de medição,
e os marcos, inscripções e signaes fossem ta-es que, com excepção de algum grande catac1ysma,
jámais desapparecessem; permanentes ficassem os limites dos diversos territorios e secções, e á primeira vista se reconhecesse cada uma destas divisões.
Este projecto acaba de receber a approvação do governo, e para que os trabalhos dos inspectores
não fossem tão variados quanto o Bumero destes, e em um futuro proximo Dascesse dahi confusão ,
havia eu antes insinuado a esses empregados, que provisoriamente seguissem na demarcação dos territorios e suas divisões as regras prescriptas no citado projecto. Com os regulamentos e modeles de
escripturação-, preparados pela repartição geral das terras publicas, estão em execução os trabalhos:
a experiencia demonstrará as lacunas que possão ellesler, e as alterações que devão so[rer. A materia
que foi regulada era completamente nova entre nós, nenhuns dados praticos tinhamos; de esperaT é
portanto que algumas modificações tenhão de so[rer os regulamentos.
O progresso dos trabalhos novas necessidades farão surgir, e medidas para oceorrer a ellas então
serão tomadas.
Além da organisação dos regulamentos, modelos, &c. , tem-se occupado a directoria geral de difTerentes materias, das quaes as principaes constão dos diversos artigos deste relatorio.
Não devo omiuir que nos trabalhos propriamente da directoria muito me tem coadjuvado o fiscal
Antonio da Costa Pinto Silva, cujo zelo e capacidade tenho testemunhado.

Secretaria da repartição geral das terras publicas.
Cl'cada ao mesmo tempo que a directoria geral, compõe-se do official maior, dous officiaes chefes
de secções e quatro amanuenses.
A 1. a secção tem a seu cargo principalmente a parte relativa á topographia , receita e despeza da
repartição geral e provinciaes.
Pela 2.& secção corre o outro expediente, aux~liando-se reciprocamente os empregados de ambas,
conforme a urgencia ou augmento de serviço, que no momento amue ~ais para um~ do que para on~.
O official maior, e officiaes chefes de secção não tem nesta reparução desmentido o bom conceito
adquirido em outras. Cumprem com zelo e intelligencia seus deveres; e os trabalhos de que são CDCarregados marchão regularmente.
T. P.

2

Os amanueoses, sem nenhuma pratica quando pa!'a a secretaria vierilo,
mais ou menos progl'csso; são 88siduos e doceis.

"i'íO-8C

desenvolvendo com

.

•

Archivo .

A demora havida em fazer os annarios embaraçou até pouco tempo a boa an'umação dos papeis;
hoje porém achão-se methodicamente classificados 1 escripturados e bem acondicionados.
O porteiro da repartição, sob a direcção do omcial maior da secretaria, tem a seu cargo a guarda,
conservação e boa ordem do archivo, e desempenha muito louvavelmente esse serviço 1 bem como
outros. diversos de que tem sido occupado.

•

Delegacias.

Nas provincias do Amazonas, Parã, Maranhão e Paraná, tendo-se creado inspectorias geraes paraa medição e demarcação das terras devolutas, forão na mesma época creadas as repartições dos de...
legados do direclor geral, compostas dos mesmos delegados, fiscaes, officiaes, amanuenses e porteiros archivistas.
Para as outras provincias tem o governo de resolver se convém desde já crear delegacias iguaes,
ou com menor numero de empregados, segundo tiver de nellas mandar proceder á medição e demarcação das terras publicas., ou tão sÓIDente tratar 'de dar meios para a descriminação do dominio publico do dominio particular.
As despezas com estas e outras repartições constão do quadro annexo.

Medição e demarcação das terras

puhlicas~

Inspectorias geraes.
As inspectorias geraes creadas nas provincias do Maranhão, Pará e Amazonas devem actllalmente'
estar em exerci cio.
O tenente Epiphanio eandido de Souza ·Pitanga, communicou em 2 de Janeiro· ficar a seguir para o
municipio do Tury-Assú, lugar destinado para o principio de seus trabalhos.
Acertada parece a escolha do presidente sobre a localidade.
No termo deU a foi collocada a colonia militar do Gurupy para garantir a segurança individual, c
acredita-se que abi· existem ricas minas de ouro.
O solo é muito favoravel á cultura, e nelle se encontrão numerosos e variados pl'oductos naturaes.
Contra. su~ salubridade nenhuma suspeita eliste, e menos provas.
A reunião de todas estas felizes circumstancias faz nascer bem fundadas esperanças de que os lotes

de terras que se estão hoje medindo no termo do 'l'ury-AslIlÍ, uclum\õ facilmente compradores e que
norcscente c avultada população e estabelecimcntos rurnes bl'cvemente occul)em o espaço abandonado
llOl' tanto tempo ás lel'as c a cl'iminosos,
O 1. o tenente do COl'pO de engcnheil'os João Martins da Silva Coutinho, inspector geral da pro'iincia
do Pm'á , em fins de Dezembl'O espel'ava a todo o momento a vinda do delegado. que se achava em Obidos,
para que o prcsidente, ouvindo-o, determinasse a localidade em que se devêra principiar a medição
e demarcação das terras devolutas; não consta porém qual a deliberação da primeira autoridade da
provincia.
Entretanto achando-se esta inspccloria, bem como a do Maranhão, munida t.lo pessoal eoaterial
necessarios para entrar em operações, e tendo seus chefes zelo e intelJigeneia, acredito que os trabalhos estarão já em andamento, e que no minimo tempo se terá concluido a medição, demarcação, divisão e descripção de alguns territorios, e preparado assim lotes de terras que possão ser expostos á
venda,
O major conde Florestan de R07.wadowski, inspector geral da provincia do Amazonas, foi encarregado de medir e demarcar o primeiro dos setenta territorios, que pelo contracto de 2 de Outubro
de 1854 cedeu o governo imperial á companhia de navegação do Amazonas.
Se o governo presta os empregados principaes, que tem de medir e demarcar os terrenos, em que
:1 companhia é obrigada a formar colonias; as despezas todas c-orrem por conta da mesma companhia.
A primeira colonia será estabelecida nas vizinhanças da cidade do Rio Negro sobre as margens do rio
deste nome, e em localidade a mais propria para a cultura e industria ~ havendo abundancia de agua
propria para servir de motor a .maehinas.
Na mesma occasião, em que forão nomeados os inspectores geraes das tres provincias acima apontadas, teve lugar tambem a nomeação do engenheiro civil Pedro Taulois para a inspectoria geral da
l)rovincia do Paraná. Alguma demora tem havido na partida deste engenheiro, porque, achando-se empenhado na commissão de limites entre as provincias do Rio de Janeiro e Minas Geraes, tinha de desemba raçar-se deUa.
Felizmente está prompto, e brevemente seguirá a seu destino, levando tudo quanto é preciso pal'a
uar começo aos trabalhos de que vai encarregado.
J

J

Engenheiros encarregados da medição de terras contractadas.
Emquanto se não montão inspeetorias gemes em as outras provincias, tendo o governo imperial de
fazer medir e demarcar o perimetro das vinte leguas quadradas, que nos municipios de IUlpemirim e
Benevente se obrigou a comprar pal"cl colonisar o major Caetano Dias da Silva, foi encarregado o
1. o tenente d' Armada João Joaquim da Silva Guimarães de praticar aquellas operações, que naturalmente deveráõ ficar terminadas em oito mezes pouco mais ou menos, e custar a decima parte do
preço da venda do terreno.
Ao presidente da provincia do Rio Grande do Sol determinou V, Ex. a por esta repartição que por
algum engenheiro de confiança fizesse traçar os limites de dezeseis leguas quadradas, cuja compra o
conde de Montravel contractou effectuar dentro de cinco annos, com a obrigação de ahi estabelecer
pelo menos 576 familias 00 2,860 individuos pouco mais ou menos.

Encommenda de instrumentos mathematicos.
Reconhecendo o governo a difficuldade de encontrar no mercado do Rio Ele laneiro sufficiente numero de bons instrumentos mathemalicos necessarios aos inspectores e engenheiros encarregados da
medição das terras devolutas. em lJ de Outubro do anno findo remetten ao nosso ministro em Paris
uma relação dos que com urgencia deveria enviar-nos.
. Infelizmente tendo augmentado de valor estes instrumentos, e sen~o portanto insufficiente a quan11a orçada para os obter, o credito aberto não foi bastante, e representou o dito ministro sobre esta·
occurrellcia.

'Em Ilviso -de 12 de Fe\'ercil'O se lbe determinou de novo q'Ue efTectuasse 1\ coml)ra determinada.
apctar do etcesso do custo, c se nugmeutou (J credito p81'a satisfaze)" á~ tiecessuria8 despez3s, E!!ta
demora, se não tcm embaraçado o principio dos trabalhos, tem abrigado á contentar-nos com rnStl'Iln'lcntos menos perfeitos, e a ptescindil" de alguns de reconhecida utilidade.

Lotes de terras demarcados para satisfaze&" os contractos celebrados com praças
•.
cid exercito.

o ministerio da' guerra, tenuo de satisfazer uma das condições do contracto com os corpos allemães
engajados pelo governo brasileiro, com muita antecedencia mandou demarcar lotes de terras nas provincias de Santa Catharina e do Rio Grande do Sul.
Os daquella se achão promptos; sobre os desta porém, não julgando o actual presidente que a localidade, em que se começou a medição.e ~e:marcação, fosse conveniente, consultou ao governo, que, concordando com o parecer do mesmo pt'esiàente e com o da repartição geral das terl'as publicas, determinou que nas vizinhanças do rio Cahy, e entre .as .colonias de S. Le-Opoldo e Santa Cruz, se preparassem os lotes precisos para. aquellas praças,

DistribuiCtlO
das terras devolutas.
"
A lei de 18 de Setembro de 1.850 só permitte a distribuição de terras devolutas, por meio de venda
a dinheiro á vista; e exceptua desta regra geral apenas aqueUas que estiverem sitas na ZODa de dez
leguas de largura, contiguas ás fronteiras do imperio com paizes estrangeiros, e as que fôrem l'eser"adas para aldeamento de Indios, e novas povoações.
.
Quando a experiencia demonstrar a necessidade ou conveniencia de augmentar o numero das excepções, o que me parece terá de acontecer, será então occasião de alterar-se convenientemente o
!Jrincipio estabelecido.

Divisão dos lotes.
A mesma lei lixa em 250,000 braças quadradas o menor lote de terras que o gov~rno póde
,·ender. Ora uma tal área sendo sufficiente para o emprego de quatro familias, acontece que se
exige de uma destas o valor de quatro vezes mais terras do que ella precisa, e assim ou terá de
o despender desnecessal'iamente, e com detrimento da cultura, ou procurará socios para a compra
do terreno, o que nem sempre será facil encontrar; ou ainda, o que é peior, por falta de dinheiro,
lJara haver tão extensa e escusada superficie, deixará de estabelecer-se.
A divisão em quatro partes dos quadrados de 500 braças parece-me ser muito conveniente:
nenbum augmento de despeza trará ã medição, demarcação, divisão e descripção das terras publicas, nem sequer tomaria precisa a alteração dos regulamentos de 30 de Janeiro e' 8 de Maio ~
redigidos já com o fim de satisfazer a esta medida, logo que competentemente fõr tomada. Os pequenos marcos que se tem de collocar de 250 em 2ãO braças nas linhas parallelas á meridiana e
bases principaes, designão a divisão, em quartos, dos lotes da lei, partes que, sendo suflicientes
;í lavoura de uma família, exigiráõ para sua· pOlSse somma quatro vezes menor.

Arrendamentos de campos de criar.
Em algumas provincias do Irnperio J e pl'incipalrnente na do Amazonas J talvez fosse conveniente
ficar o govemo autorisado <l ::U'rcnd<lr por 3 a 6 annos os cllInpos propl'ios para a criação de gados. Ahi ha ~cquenos capilaes e vastas campinas J onde numel'osos rebanhos se podem apascentar.
O estabeleCimento de uma fazenda de cl'iação, carecendo dc campos e gado 'de criar, exige avultado capital, quc muito seria reduzido se os terrenos dcssa qualidade fosscm arrendados.
A' medi~a que as ~azendas prosperarem, augmentará o ,>alor dos campos, os fazendeiros iráõ
obtendo meIOs de reallsal' a compra, e em pouco chegará a época em que eUa se elfectue, tendo-se
neste interim 110 thesouro }Jcl'cebido uma renda, creado riquezas particulares, e produzido um
dos artigos alimenticios que dial'iamente se vai tornando mais caro.

Terras contractadas.
O contracto celebrado em 30 de Agosto de 1853 entre o governo imperial e a companhia de
navegação do Amazonas, foi innovado em 2 de Outubro de 185lJ,
Cedeu a companhia do privilegio exclusivo de navegação dos rios, e foi lixada a extensão das
terras que lhe havião sido doadas, como indemnisação. das avultadas despezas que a empreza tem
de supportar. Assim, em vez do donativo de terrenos para 60 colonias, que pudessem conter pelo
menos 3,000 moradores, lixou-se em 70 territorios a doação anterior, sendo 10 á margem direita
do rio Javary, 10 em qualquer das duas do Purus e lagos adjacentes; 20 nas margens do Amazonas,
iO nas do Madeira, 10 nas do Rio Negro e Tapajoz, e 10 em quaesquel' dos ailluentes elo Amazonas, onde mais convier á companhia.
A' empreza não é pel'mittido entrar de posse destes territorios sem previa appl'Ovação do governo,
e respectiva medição e demarcação, cujas despezas co\'reráõ por conta da companhia. Pesa sohre
esta tambem a obrigação de pOVOai' pelo menos com i ,200 colon'Js, importados por conta della,
doze daquelles territorios, sendo um sobre o J avary, dous sobre o Purlls, um sobre o Madeira,
quatro sobre o Amazonas, e quatro sobre os rios Negro e Tapajoz, em lugm'es approvados pelo
govemo. A metade destes doze territorios dentro de cinco annos terá o numero de 3,600 habitantes,
e com igual numero a outra metade estará igualmente povoada dentro dos seguintes cinco annos.
A nacionalidade dos colonos deverá ser determinada pelo governo.
Por contracto de 6 de Fevereiro do corrente anno, obrigou-se o governo a vender ao major Caetano Dias da Silva 20 legnas quadradas ou 720 secções, minima unidade que se póde expõr á venda,
segundo o artigo 1~ da lei de 18 de Setembro de 1850, no~ municipios de Itapemerim e Bene\'ente,
com a obl'igação de nellas estabelecet' 720 familias dentro de cinco annos, devendo porém nos primeiros dous annos estarem estabelecidas pelo menos 36 familias.
A medição e demarcação' do perimcu'o correrá por conta do governo, que com estas operações
terá de despende\' pouco mais ou menos 10:000~000 1'5., e receberá pela venda 90:0008000 rs.
O conde de Montravcl obrigou-se, por contracto ~ 6 de Fevereiro passado, a comprar llas vizinhanças do rio Cahy, provincia do Rio Grande do Sul, a área de 1~ leguas quadradas de terras
devolutas ou 576 secções, sob a condição de ~ no prazo de dous annos, estabelecer nas ditas terras
pelo menos um numero de familias igual ao das secções. O governo obrigou-se igualmente a medir
o perimetro das terras, mas este trabalho, cujo custo não excederá a 8:0008000 rs., será muito compensado pelo preço das terras que se eleva a 72:0005000 1's. Os emprezarios ficarãõ sujeitos ás m.uItas
de ll:OOOSOOO rs. pela inrracção das condições dos contraclos, e á rescisão deste, se pela frequencla ou
gravidade das faltas julgar o governo que as cmprezas não são capazes de satisfazer o fim a que se
havião proposto.
Por aviso de 12 de Dezembro de 18511, ordenou-se ao presidente da provincia de Mano-Grosso
que, na fronteira de Albuquerque, e dentro da zona d~. que trélt~ o artigo 85 do regulam~nto de
30 de Janeiro, fizesse medir e demarcar até uma legua quadrada de terras devolutas, requerida por
João José de Siqueira; e autorisou-se o mesmo presidente para conceder igual área de terrem~ naT. P.
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POI' aviso dI! t S d(~ ))t'zl'mhl'o do mesmo aUllo fOI aulol'ls,Hlo o PI'(':-;u)(!llte da pl'OVllleW 110 Hio
(;raudc do Sul a eoutl'acta I' com IJ('lII'iq ue de VCI'I\!'joul li \"('IHla de UUlil It'gu:l q 11 ali rada ue tCITas
de"olut:H;) uo lIluuicipio dc Santo Alltonio da Patrulha, com a con(li(.~ãO. de eSI;~I~eleccl' lima colonia
:lgl'icola, illlJ'oduzilJ(Jo para esse filll, dClltl'o do 1'1'i\lO de II','S allllOS. ,\Q fanlllla!'> pelo Dlenos.

Concessão de terras ás

pl~ovilleias.

Por decreto de 2t de Janeiro de t8~:2 fOI'ão concedidas á pro,'incia do Hio de .Janeiro doze leguas
em quadro de terras devolutas,
,
Nesse mesmo anllO mandou I) presidellle da referida provincia proceder li medição das ditas terras,
que It,\,(' ('ollle~~() 110 SCl'IüO da Pedra Lisa, 110 Iiluuieipio de campos.
Poucas fOi'50 as terras medidas, e mesmo e:;tas atL~ agora estão pOI' aproveitar, O decreto 11,° 51lJ
de 28 de Outubro de 1 Sli8, al't. 16, concedeu a todas as pl'O"illCillS do illlpe~'io seis leguas em quadro
de tCITas devolutas, com a ohrig;H:ão de serem exdusi"~Hllente destinadas ú coronisação, não podendo
ser roteadas por escravos.
O a"iso n, 110 de ::Yl de ~Iarço de 18Gl, ~iJ'igido ao presidente de Santa Catharina, declarou que a
lei de 18 de Setcmbro de 1850 não Ilavia annullado aquellas doações ús provincias, mas suscitando
ultimamente o presidente do 11a1'anl:üo a mesma dtlYida, e lIwis se lIO caso de que ainda ,'igorasse a
cOllcessüo de i~M;, por qucm de\eria scr feira a medição e demarcação daquellas terras, se pO!' conta
dos cofres gel'lIes ou p1'orinciacs, e se era pel'll1ittido concede·r gratuiwmcllte lotes dcllas p,Il'a estabelecimcntos de colonos. respondeu V, Ex." em aviso de '.2.7 de Dezembro do anno finuo que o fa\'or
concedido pela lei de lSl1S não ha,ia sido derogado pela de J850, mas que as provincias não podião
ellli'a~' Ila posse das 30 Icguas quadradas ou parte dellas , sem ql1e previamente indicassem os presidentes
as localid:lues elll que ellas estivessem sitas, e ohti\'cSSClll a concessão especial do governo imperial,
devendo as despezas da medil;üo e den:arcaç~o dos limites correr por conta dos cofres provinciaes; c que
competindo ús respectiras assemIMas drliberar sobre a distl'ibuição de taes terrenos, como melhorjulgassem. conviria COlllll!UO que se não :-tf,lst<1SSem das regras geraes prescI'iptas pela lei de 18 de
Setembro de 1850 e regulamentos pam sua execução.
Entretanto, sendo a dO:lção de terras UIll dos meios mais economicos de auxilial'emprezas de colonis<ição
em pvllto grande, pouerião as provincias lançar müo deste expediente ~ abstendo-se porém de fazer
concessões gratuitas a illlli\'idllOS~ que prctenderem por si 011 seus assalariados cultivar, os lotes assim
doados.
Apezar de l:a\er decorrido mais (le seis annos depois da concessão das 36 Ieguas quadradas {IS provincias, e de terem algtlmas prcsttldo attcnção Ú colonisação, ainda uma só, que cu saiha, tratou de entrar
de posse ues~e tel'l'I~llo, tendo :ls~im c1esprt'zado um dos meios (1e que p0derião utilisar-se para o estabelecimento de <.'oIonias, que augmt'lllando a riqueza e população, servissem de attrahir successi"amente
noros colonos,
Entretanto 8Gb lcguas qtl~ldl'adas se achão doadas pelo govcrno geral~ e serão distribuidas ás provincias logo que tI'atem de as haver,
U

Terras devolutas.
Por aviso de 13 de Fevereiro, repNido (Jl1 t2 de Outubro, ambos do anno proxin:o passado, se
determinou aos presidentes das provincias que informassem sobre a existencia de tenas del'olutas, com
declaração de suas cil'cumstancias rclati\'amcnte ti colonisação,

Apeuas os lll'('sitll'llttl~ do Allla:lOnaS, M:ll'allhilo. Hio <:l':\lule do NOl'lt~, Sl'l'gille, Bahia" Espil'iwSauto. S, Paulo, P,'I'ZlUá, Sallta Cath:II'ill:l (I Mauo (~I'OSSIl CIIIIIIH'Í!'áo (I~(a obl'ig,H,~~(): de stlas in(t'H'lIIa~~õ('s cOllsla

Amazonas.
As tCl'I'as desla vasta provincia acbão-sc na maior parte devolutas, e no caso de serem medidas e
demarcadas sem contestação de posseiros, sesmciros c concessionarios.
As dos suburhios da propria capital estão neHns cil'cumstnncias, sendo que todns ns margens dos
SI' andes rios que cortão a provincia, á excepção de }lOUCOS lugares sujeitos ti inundação, são proprios
pa ra a colonisação,

Maranhão.
ViUa do Tury-assu, - Da mnrgem esquerda do rio Tury forão sómente concedidas por sesmarias, ou
cmpossadas por concC'ssão sem confirmação. as duas nté tres primeiras legllas.
Destas para o cenlro seguindo para o rio l\Iaracassumé, e deste parn o Gurupy , se encontrão muitas
leguas de telTenos devolutos, cobertos de mattas virgens e fcrtilissimos, em cujos centros forão descobertas ns min.1s de ouro, que, segundo as informações, são alJUudantes ~ comprehendendo umn zôna
ainda desconhecida (e que nem tem sido explol'<lda).
Os tenenos que jazem ú margem direita do rio Gurllpy, pela slla fertilid<ldc e propl'iednde para a
cultura do café e cacúo, e para a producção do oleo (]c copahyba , saIsa-parrilha, gomma-elastica, etc. ,
são proprias para colonisação.
Villa de Viamza. - O rasto serlão do termo de Vianna comprehende immensas leguas de terras
deyolutns, cobertas de matlas ,'irgens (~ cortadas de campos de criar.
Estas terras, achando-se occllpndns pOI' diversas tl'ibus de índios, são ainda pouco conhecidas
nenhum "<1101' tem nn actunlidade. De ambos os lados do rio Pindaré, da conlluencia do rio Carú para
cima. os terrenos são todos de,'olulos, apenas occupados por diversas hordas de indios já domesticados

Rio Grajllllll.-Esle rio, que banha os termos da villa do JJ('{[rim e Chapada, tem um curso muito
longo, e exceptuadas as duas até quatro primeiras legllas a parlir de .unbas as margells, as qU<les forão
concedidns e algumas demarcadas, porém nunca cultiradas e empossadas: toda a máÍs extensão II aI'a o
centro jaz dc\"oluta, contendo centenns dc leguns quadl'adas~ em cujas mattas ,"irgens habitão apenas
tribus de indios selvagens.
Estes terrenos são inteiramente desconhecidos.

Alto-.!.llcal'im. - Este rio, a começar do lugar denominado Lagem grande para cima, corre pelos
termos de Coroará, Codó c Chapada.
No terreno do lado esquerdo, tiradas as duas primeiras leguns, que forão as unicas pedidas e concedidas em outro tempo, e hoje em grande parte cultivadas, ao centro aré a confluencia com o rio
Grajahu , existem cell teuares dc leguns quadradas de lerras devo! lIlas.
Comar('([~ de Pastos-Bons e Chapada. - Estas dnas comarcas que formão os sertões da provincia
abrangem uma grnnde porção de terras derolutns • sendo pela maior parte campos de criar.

Rio Gra nde do N Clrte.
Município de Extremoz. -Existem cerca de doze legutls quadradas no lugar denominado Cearámerim, principiando do Poço-hranco a limitar a rumo do N. a S, com o termo de Touros.

,.

.MUlII't'i'pio de 7'ollros, - Nu cordillwil'U do Mutto, lu'illcipialldo ao NOl'te do CC4Irá-merim e terminando
De

rio Comorupiro l c na mesma cordilheir'u junto
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l'iacho do Milhun hu tel'I'a!! devolutas,

S. Dmlo.-Existe cerca de meia leguu de campos de cl'iur, cujo dono se ignora.

Municipio de AsslÍ. - lIa grande extensão de tel'l'US devolutos, compl'chendendo UIna aI'Oa de dez
leguas de' compl'imento sobl'e seis de lal'gura, a principiar dos si tios Punon, Al'raial e Olho d' Agua em
rurno de O. 11 limitar com o termo de Mossoró.
JJunicipio de Angicos. - Existem os terrenos conhecidos por Proprios Naciooues na cordilheira do
Matto-Grande, chamado Serra Verde.
Municipio de lUacdo. - Os terrenos conhecidos por proprios nacionaes nos limites deste municipio
com os de Angicos, Estremoz e Touros.
Municipio de lJlossoró. - Existem terrenos devolutos ao norte da "illa na serra do Mossoró; e
tambem na serra do Carmo ou Mello.
Falta-lhes inteiramente aglla.
Município de Apody. - A oéste nas proximidades da villa exisle uma porção de terras um pouco
elevadas, com cerca de trinta leguas de comprimento sobre dez de largura inteiramente devolutas.

Sergipe.
1I1unicipio de Campos. - Existem terras devolutas nas mattas de Mutuca.
1Ilullicipio de 1tllbaiana. - No lugar denominado Olhos d'agua de Ca\'alIos, na malta das Pedras
molles, ha ullIa pequena porção de terrenos devolutos: e proximo a este uma segunda porção que,
tendo sido dada em sesmaria no anno de 1667 , nunca foi occupada nem pelo sesmeiro nem por seus
seccessores.

Bahia.
Nas comarcas do sul, a saber: ValeJ/fa ~ Camamú, llftéos, Porto Sfguro e Caravelllls existem
terrenos devolutos com pouca ou nenhuma contestação, especialmente a algumas leguas da costa do
mar. Nestas mesmas comarcas existem as maltas das antigas conservatorias, onde ha posseiros que não
contestão o dominio do Estado I tendo alguns até arrendamentos,
Na comarca da Cachoeira, termo da ,'illa da Feira I freguezia do Orobo, existem tambem terras
devolutas. que, por muito ferteis, são todos os dias invadidas, e dali', em direcção ao termo de Santa
Isabel (Ghapada), por onde mandou-se abrir uma estrada de trinta e lantas leguas de extensão I são
todas as terras devolutas.
Na comarca de Jacobina, freguezia do Morro <>do Chapéo, ha igualmente grande porção de terras
devolutas que estão sendo occupadas por criadores, alguns dos quaes tem procurado obter permissão
da presidencia.

Espirito Santo.
jfu~icipio da .cz:dade de S. lllatheos. - Existem terras devolutas ás margens do Rio Preto no lugar
denomlDado CereJeiras; e elu grande extensão a partir do rio de S. Matheos para cima, rumo do norte,

desde o sitio Tupndinha, propI'iedade de Igllacio Uibeiro de Lit'io Rangel. e rumo de sul, desde o sitio
AI'urAo, propl'iedade de Luiz Antonio dos Santos, até os limites da provincia de Min3s-Ger:ws.

Municipio da Vil/a da Barra de S. Matheos. -Existe grallde pOl'çã\.. de terras devolutas nos sert~es
de Santa Anna e Itanas; e ao norte do rio deste npme até os limites da provincia da Bahia.
MUnl'cz'pio de 1.z'1IIlfl1'CS. - A' excepção das terras que orlão as margens do Rio Doce e algumas das
impol·tanles lagÕas do municipio, ha ali Sl'ande e vasta extensão de terreno, que de futuro I c tomadas
as necessarias pl'ovidencias para o regular serviço da bm'ra I p6de ser com vantagem aproveitado pela
sua exu'aordinal'ia fertilidade.
.
MUldcipio de Santa Cruz. - Existem terras devolutas aos fundos da situação de Ignacio Gomes a
procurar a lagõa Aguiar; para as bandas da Cachoeira da Pedra Branca e Morro do Oleo; c finalmente
a éste da serra do ,t\ricanga,
Município de N01:a Almeida. - Ha devoluto o lugar dcnominado Frecheiras, acima das cachoeiras
do rio daquelle nome.
Municipio da Serra. - Quasi todo o terreno, cortado pela estrada de Santa Theresa, é devoluto.
Município da Victoria. - Nos seus sertões, e especialmente na parte cOI'tada pela estrada de
S. Pedl'o de Alcantara, junto ao aldeamento imperial Affonsino, e nos sertões de l\1angarahy ha terras
devolutas.
Município de Guarapary, -Sómente a parte baixa-mar está occupada, estando o restante inteiramente devoluto. Consta que as terras ao sul do Rio Grande e ao norte da Varzea grande, .são excelIentes
para o estabelecimento de colonias.
Município de Benevente. - GraRde porção no lugar denominado Cachoeiro para o lado do Piuma,
para o interior, nas terras banhadas pelo rio de Benevente, é devoluto.
Municz'pio de Itapemerim.- Consta estar occupado todo o terreno, podendo apenas haver pequenas
sobras para o centro ás margens do proprio Itapemerim.

s.

Paulo.

Municipio d. Bananal. --:E' provavel a existencia de pequenas porções de terras devolulas entre as
duas serras chamadas do Ramos e da Agua, as quaes correm parallelas em toda a extensão do municipio de léste a oéste.
Município de Cananéa. - Para o interior deste municipio existem terras devolutas ~ até agora Dão
habitadas por falta de communicação com os povoados.
Município de Itapitininga. - Nos districtos das frcguczias de Sarapuhy, Paraoapallema e Botucatú
existem sertões devolutos e inteiraNente incultos.
Municipio de Porto-Feliz.. - Existem 1errenos devolutos descendo pelo Tieté, quasi em sua fóz.
Município de 19uape.- Para o interior do municipio ha terras devolutas.
Mu.nicipio de S. Sebllstitio, - Existem cerca de tres leguas na contra-costa da ilha, districto da Villa
Bella da Princeza, inteiramente devolutas, talvez por estarem ('m costão de mar tão grosso que em
tempo algum dá desembarque.
Jlunicipio de Sorocaba. - Distante da cidade sete leguas para as partes dos rios J~quiá, Ribeira e
Conceição ha grande porção de terras devolutas, algumas das quaes de excellente quahdade.
T. P.
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MWli;'ipio de' Vbtttubll, -Junto nseI'.'a que divide este torUlO dos de S, Luiz e Cuuba e tl'eguexia
do nairTo-Alto hn t(.'1'.'115 devolutas I Unes ele toda a contesta\~no.
, MUlIicl;n'o de Xil'il'i('(l. -Consta tcr tel'renos devolutos.

Nos termos de Alogy das Cruzes, Sallto Amaro, Pllrllllybzmll c fl'cguczia do Una consta haver. terras
devolutas a cayalleil'o sobre a serra tio m~r, não occupadas até hoje pOi' muito f!'ias c cstcreis,

Paraná.
lrfunitipio de Coritiba, - Existem terrenos devolutos junto á serra de Capivary DOS limites de
Pontuna e em direcção a Xiril'ica e Cananéa, tendo cerca de oito leguas.
Existem igualmente em Sl'ande l'xtensão 'a sul e slldoéste dos 1mbl'osios, Jararaca c Rio Negro correndo áqllcm da seITa do mar até o Ulunicipio de Lages.
E tambem para mais de duzentas leguas quadradas nas terras banhadas pelo I'io Iguassú, desde o
principio do caminho que da Palmeira se dirige a Palmas até o rio das Arêas.
Finalmente tres a quatro ICg1l3S, a rumo de norte, desde o rio da Ribeira até o campo chamado
do Cunha.
MUllicipio do Principe. - Os terrenos dc"olutos que existcm em grande porção neste municipio
são os comprchendidos entre o Rio Negl'O até os limites da provincia, confundindo-se com os devolutos
indicados no lDunicipio de Coritiba~ banhadas pelo 19uassú.
Afzmiripio de Castro. - Grande parte deste mumclp'o acha-se devoluto, sendo suas fertilissimas
terras cortadas pOI' il1lll1ensos rios, taes corno Itararé, Jaguaricatú, Jagu<ll'iahiba, Paranapanema,
Cinza, Fortaleza, Tibagy, Ivahy e 'Pal'anú.

Mzminj)io de Guarapllm:a. - Quasi todo devoluto desde o hahy até o Uruguay, desde o Iguassú
até o Paran<Í.
A1zmiâpio de Parol/aguá. - Nas terras banhadas pelos rios Cabará, Pomba, VilIa, Grogossú, Patos,
Sabul.1Y, Passnquira, Guaraquecaba ~ Serra Negra, Assungery, Tagassaba, Borrachudo, ltaquí e
MedeIros, nas partes em que são pouco llaH'ga\'eis e conhecidos, existem alguns terrenos devolutos.
Munfcipio de Antonina. - Existem terrenos de,'olutos nas margens dos rios Faisqueira, Cedro,
CachoeIra e nas do Itaquí no caminho que segue para o Pontuna.

1I111ninpio de Morre[('.~. - Ha tt'l"I'cnos dc\'olutos desde os rios Sagrado e Sambaqui até os limites
do municipio de Guaratuba, e na estrada geral do arraial desde o rio do Pinto até o rio Marombí, e
desde o de Itupava até <t estrada da Graciosa,
Muniripio de Gllarn[ub(f. - E:\iste cerca de quatro leguas DO morro grande a léste do rio Saby; e
no morro da Boa-Vista confilwndo com as minas velhas do rio de S. João. Ha igualmente lima porção
de dcz_ a doze legHas desde o rio TaquarussÍl até o Palmitar de Santa Catllarina; e dahi para cima até
o sertao de S .•José dos Pinhar.s.

Santa Catbarina.
~. ex.cepção do .municipio da capital", ha terras dc\'olutas em todos os outros, seO(l~ que em regra
estao dIstante do lattoraJ quatro e mais leguas.

Matto

CI'CISO.

Informa o presidente, ernquanlo nl'ío remcUe infOl'IDações detalhadas c minuciosas, que elistem
provincia vastissimos sertões nunca habitados c nem mesmo explorados.

Da

Os presid.entes das ?lltraS pIovincias nrnhuns esclarecimentos ministrárão, e na maior parte deUas é
Córa de duvida que eXistem terras de\'olulas e em uma ou outra não pequena porção.

Legitimação de posses e re'Validação de sesmarias ou outras
cessões do governo geral ou provincial.

COR-

As sesmarias ainda existentes em primeira mão, cultivadas ou COlD principio de cultura e habitadas pelos respectivos sesmeiros, ou por quem os represente, mas não medidas e confirmadas,
são si.ljeilas á revalidação.
As posses, que ainda se achão em primeira mão, habitadas pelos respectivos posseiros ou por
quem os rep,esente, e culti"adas ou com principio de cultura tem de ser legitimadas.
Para cumprimento destas formalidades, em avisos de 1.3 de Fevereiro e de 12 de Setembro de
18M, e de 26 de Fevereiro do corrente anno, determinou V. Ex." aos presidentes das provincias que
exigissem dos juizes de direito, juizes Dlunicipaes, delt'gados e subdelegados e juizes de paz, informações circumstanciadas das posses e sesmarias sujeitas â legitimação e revalidação.
Os presidentes das provincias do Rio Grande do Norte, do Paraná e do Rio de Janeiro, quanto
ao municipio de Capivary, remettêl'ão esclarecimentos muito incompletos, obtidos daquellas autoridades; os outros porém nada tem até hoje enviado, não constando se os obtiverão, e no caso conu'ario, se a disposição do artigo 29 do regulamento de 30 de ,Janei!'O foi executada.
Igualmente. não consta se os presidentes das provincias tem satisfeito a disposição do artigo 30 do
mesmo regulamento, que lhes impõz a obrigação de nomear os juizes commissarios de medições, e
de fixarem os prazos, em que eIlas devem ficar terminadas.
Algumas du\'id<iS tem apparecido na execução desta parte da lei, assim' como algumas queixas tem
chegado ao conhecimento do go\"erno contra a maneira por que as autoridades subaltcl'Dt)s procurão
obter as informacões sollicitadas.
As duvidas fOI:ão por ordem de V. Ex.· plenamente desfeitas, não as mencionando aqui por me~
nos importantes, e de maneira alguma afTectarem a doutrina e inteIligencia obvia da lei e regulamentos.
Quanto ás queixas ~ V. Ex.· tem igualmente providenciado sobre ellas, e muito expressamente de'7'
clarado que aquellas autoridades não podem nem deyem usar de meios alguns coercitivos e vexalorios para obter as informações que são obrigadas a dar.

Colonisação.
A importação de braços e capitaes é uma das primeiras e geralmente reconhecidas necessidades
do Imperio: a colonisação a satisfará.
Nas circumstancias actuaes do mundo não é possivel dirigir para o Brasil parte dos emigrantes
que procurão os Estados-Unidos, California, Auslralia, Canadá, etc., sem despender avultadas sommas em preparar o leito, por onde se fará a derÍ\'ação daquella corrente.
Os estabelecimentos ruraes, nossa principal riqueza, para prosperarem, e ainda ~c manterem no
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pé em (Iue se achão, CIII'ecem de bl·a(.~os que suhslitu~o os aclunes fi IIIcdida que rÓI'cm desappareeendo: dllhi a necessidade dc o gOVCl'110 auxililu' a vinda de tl'uhalhadores, que a jOl'llul, por
tarefa, pal'ccria, etc,. sc cmpl'cgucm nas ~randes fazendas,

Trabalhadores Chios,
Tão diverso é o clima do Imperio, tão vlll'iadas são as producções agricolas de suas provincias,
que em algumas destas. e em certos ramos de lavoura. difficilmente poderáõ ser empl'egados trabalhadores do centro e do norte da Europa; c os Estados mcridionaes desta parte do mundo poucos
emigrantes fornecem,
Os habitantes de algumas provincias do celeste Imperio são talvez, por emquanto, os trahalhadores
que mais convcnhão a estes ramos de laroura; e apezar da grande despezll que seu transpOl'te custa,
se entre nós se conduzirem, como tem feito em outros paizes intertropicaes, muito pr6veitosos serão aos nossos gl'andes lavradol'cs, c principalmente aos que se dão á cultUl'a da cólnna.
Os Chios porém " posto que neccssarios e uteis, não nos trarão augmento de conhecimentos
agricolas, de moralidade e civilisação, nem em tempo algum, qualquel' (Iue seja o numero dos residentes no Brasil e sua prosperidade ~ provocarúõ a emigração espontanea de seus patricios,
A importação deUes continuarú sempre a ser pesada aos cofres publicos e aos particulares, e
por tal maneira não póde apresentar r<,sultados satisfactorios.

Trabalhadores europeus.
Em muitas provlIlclas do lmperio o clima e a especie de cultura permiuem aos AlJemães e
Suissos, etc., entregarem-se a todos os tl'abalhos do campo.
Em S. Paulo, graças ús perseverantes e bem succedidas experiencias do senador Nicoláo Pereira
de Campos Vergueiro, o systema de parceria vai sendo propagado e dando felizes resultados.
DifTerentes fazendeiros tem empregado, em suas propl'iedades, colonos AlJemães e Suissos, e exceptuando pequenos desaguisados, promptamente reprimidos, marchão as colonias satisfactoriamente.
Estes exemplos farão naturalmente apparecer novos emprezarios nesta e nas provincias vizinhas.
Já na do Rio de Janeiro se começa a observa!' seus efTeitos: alguns ricos proprietarios estabelecêrão por aquelle syslema colonos Allemães nas suas fazendas; e das informações por escripto, que
delles tenho recebido, e de que a])aixo darei conta, consta que as emprezas, tendo ao principio
soffrido alguns embaraços, promettem prosperar.
Tornem-se prosperas porém, llIuito embora, as diversas emprezas estabelecidas pelo systema de
parceria: cheguem os seus colonos ou trabalhadores, no fim de dous ou tres annos, a satisfazer
todas as di "idas provenientes do importe das passagens e de alimentos nos primeiros mezes; consigão naquelle intenallo rcunir um peculio para comprar terras e nellas estabelecerem-se, ainda
assim o systema de parceria em nada, ou muito fracamentc, concorrerá para estabelecer a emigração espontanea e moralisada.

Colonisação em grupos numerosos.
Sómenle fortes nucleos ou grandes agglolllerações de colonos proprietarios a poderáõ fazer nascer
e fortalecer: ~ó ellas farão ~muir para o Brasil numerosos emigrantes sem o menor dispendio do
thesouro pubhce e dos ~arllcltlares: força. é portanto applicar parte de nossos recursos á creação
destes centroi de atlracçao, para o ImperlO, de braços estrangeiros.

Medidas tomadas,:

o governo imperial pOl' intel'medio da I'cpal'tição gel'al das ferl'as publicas tem attendido a estas
diversas necessidades.
POI' aviso de 19 de Janeil'o do COl'l'CDle anno determinou-se ao nosso ministro em Londres que
contractasse a vinda de Chins, (Iue tem de ser distribuidos sob condições razoaveis aos nossos fazendeiros que os pretenderem, reservados porém uns cincoenta daquelles, que tem de ser empregados
na pI'ovincia do Paraná e nas vizinhanças da cidade de Coritiba, em uma fatenda normal de cultura e fabl'ico do chá,
A subvenção que, segundo as cil'cumstancias especiaes, está o govel'no resolvido a conceder por
colono europeu que fôr estabelecido nas nossas fazendas, pl'omoverá a vinda de trabalhadores por
parceria, a jornal, etc.
Os contractos celehrados com a companhia de navegação do Amazonas, com o conde de Montravei na do Rio Grande do Sul, com o mlljor Caetano Dias da Silva no Espirito Santo, e os que
parece estai' o governo disposto a fazer com a sociedade de colonisação em Hamburgo para uma
forte colollia na provincia do Paraná, e com o Dl'. Blumenau e Schutel em Santa CathaJ'ina, mostrão que o governo, ao mesmo tempo que auxilia a introducção de braços que sustentem as nossas
pI'opriedades ruraes e lhes dêm incremento, trata de, creando os centros de attr3cção de que
acima faUei, estabelecer a emigração espontanea,
Para que esta solTra menos embaraços, convém remover o maior numero de causas que a pos-"
são pear.
Providencias a tomar.
Os. governos da Allemanha Belgica, Inglaterra, etc., tem estabelecido condições para o transporte de eolonos, e com estas deve estar de accordo a nossa legislação para não encontrarmos os
obices que aquelles governos e ~ociedades humanitarias nos oppôráõ, Assim, regras devem ser fixadas sobre a relação entre o numero de passageiros de um navio e a sua tonelagem, sobre medidas
hygienicas a bordo, e verificação dellas nos portos de desembarque, eSlabelecendo-se ao mesmo
tempo penas contra os infraclores.
O futuro da colonisação o, o socego e tranquillidade publica e particular exige que se tomem providencias que embaracem a vinda de réos de policia, e de pessoas inimigas de todo e qualquer
trabalho honesto.
Desgraçadamente já tem acontecido abrirem-se na Europa as portas das prisões para remetterem,
como colonos para o Brasil, homens incorrigiveis.
Os que se achão sob a vigilancia da policia, os vadios, e dados á crapula, são os que mais interesse te,m os respectivos governos de fazer emigrai': taes colonos não nos podem convir, e áo mesmo
tempo são os primeiros que se oITerecem sempre que encommendas se fazem, e que menos incommodos e mais vantagens dão aos agentes incumbidos da commissão de contractar colonos e os transportar.
Auxiliando o governo a vinda de homens laboriosos e moralisados, interesse tambem tem de
embaraçar o mais possivcl a dos que tiverem qualidades oppostas; cumpre portanto adoptar medidas
que prodl1zão este J'psultado.
A reexportação dos colonos desmoralisados, por conta dos agentes que os contractarem, deve
tornar menos facil a introducção desta gente; e creio que esta medida não difficultará a emigração
util, se o exame das qualidades do colono tiver lugar na Europa e por empregados dos consulados
brasileiros, Estes se informem da moralidade dos indi,'iduos contractados, e dêm attestados della a
quem os merecer: os outl'OS não de,'el'áõ ser remeuidos, e quando o sejão, determinaráõ as penas
acima apQntadas.
'':~
,
Desta maneira provavelmente dos réos de policia e vadios só viráõ os que espontaneamente e á pr~
pria custa emigrarem.~ numero que parece dever ser muito pequeno; quando porém venha a avultar, medIdas adequadas deveráõ ser tomadas para tornar menos facil ainda a vinda de tão iocommodos bospedes.
I
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territorial.

Um dos ahusos que nalumlmente farão os especuladores da lei de 18 de Setembro de 1.850, sel'il
o de compl'arem os melhores lotes de terras expostas á venda em hasta publica ou rÓl'a deUa, e
conserva-los incultos á espera de que o 11llgmento de populaçãO e de riqueza f:lça crescer o valor
daquelles, e então I'ealisar gl'andes lucros, Se com este procedimento apenas sotTl'essem os interesses do thesoUl'o, ainda assim convinha corta-lo; porém tendo elle t..unhem outro alcance, pOl' atacai'
gravemente o tim da lei - a Colonisação - urgente me parece tomar quanto antes providencias que
embaracem este mal.
O qne se olIerece {( primeira vista é o imposto territorial: delle se lançou mão nos Estados-Unidos, (' o governador da Australia o reclamou como meio de impedir a accumulação das melhores
tenas cm mãos. que as conservavão inuteis. e com pl'cjuizo da emigração.
O remedio indicado não é novo: no projecto de lei de terras, cll\iado pela camara dos deputados
ao senado., "iuha elle; razões porém, ql:e não me cumpre agora avaliar, o supprimirão.
O estudo e olJsenaçõrs posteriores talvez tenhão modi1icado a opinião dos legisladores; e quando
não se julgue conveniente estendel' o imposto tcrritorial a todas as lerl'as pal'ticuJares, creando-se
assim uma renda certa, e independente das crises cOlllmerciaes, acredito que uma imposição moderada
sobre as terras devolutas, que se forem vendenuo, não encontrarú os preconceitos que fizerão modifical', na parte dc que trato, o projecLO primitivo da lei das terras.

Ancoragem,
Os podel'cs legislativo e executivo entenderão auxiliar a colonisação concedendo aos navios, que importarem colonos~ isenção ou diminuição nos direitos de ancoragem. As leis de 31 de Outubro
de 1835 e 21 de Outuhro de l8h3, e decretos de 18 de Abril de 1836 c 26 de Abril de 18Ml regu1é.Íl'ão a materia; cumpre porém declarar que as disposições daquelles actos não mc parecem as mais
conducentes ao louyavel lim, que ti"erão em vista seus autores..
O regulamento de j Sáá, que ora vigora, apenas favorece a importação de trabalhadores propriamente
ditos, negando toda c qualquer deducção no imposto d'ancoragem pela introducção de colonos que,
tendo alguma fortuna, vierem estabrlecer-sc 110 imperio.
Se a \inda de t\'abalhauor(~s é util porque importa o allgmento de braços productores, a entrada
de homens, que, tendo aiguma fortuna, vem com animo de formar estabdecimcntos agricolas, traduz-se
em importação de braços lambem productol'es e com mais probabilidade economicos e moralisados:J
e de capitacs; parecendo pouco razoavel que se fação sacrilicios para obter parte destas vantagens,
e nada =e queil'<l despcndel' pela acqllisiçI10 de todas. O me1hodo determinado pelo art, 5. 0 do decreto
citado,
pa!'a
tornar elTectivo o favor ua diminuicão
dá extraordillario arbi,
.
.
. dos direitos d':mcorarrem,
;:,
11'10.aos IDspcctor?s das. alf:.IIIdegas, ao mesmo p<lS50 que poucos dados tem estas autoridades para
a\akm'm o prestlllJo dos colonos importadus, c srgundo el/c fixaI' a subvenção. Este arbitrio, deixando os emprez;lrios sem garantia sobre o quantum dos favores que o regulamento lhes concede,
em}larac;ar;í a I!ncommenda dos colonos, cujas uespezas de i/llportação não podem ser calculadas com
:lntecedencia, por lIcar dependeuúo uma cOllsitlcravel pane dellas do juizo do inspector da alfandega.
:\iais ~cc)'tado me parece que, determinadas as condições que devem tcr os colonos para sc tornar,em dignos da protecção do go . . crno, seja fixada a quota do auxilio que a cada um tem de com]>C1 li'.

, A~sil~, por exemplo, se for julgado conieniente adoptaE as medidas que os governos d' AllrmanlJa ,

lieJ~lca: Inglaten<l. &c, , tem estabelecido sohre a relação entre a tonelagem dos navios e o numero de
~olollos CJI!~ P?ssa transportar, iSlO é, dous des!('s por cada cinco toneladas, determine-sE' que sejão
lt\TCS d~ dIreito. de ancor.agem tantos 2,5 toneladas, quantos colonos, nas circumstancias determi-

mdas, tIver traZIdo o navIO.

Deste IDod~ cessará o nbittio quasi sClDpre infutadado dos ioapeetores das alfaodegas ; os e.DllW'wrios
terlo OI preersos dados para G orçnmeuto de 8\WI despeEas, e a coJooisaçAo receberá mais um aUlili()
dos poderes <lo estado.

Colonias.
Examinando os relatorios do ministerio do imperio, os dos presidente, das províncias, e outros
documentos na parte relativa ás colonias que se tem !undado no imperie , rKulta o seguinte:

MaranblO.

Colonia Santa Isabel. - Existe em terras do engenho Frechai, propriedade do coronel Torquato
Coelho de Souza, distante quatro leguas da-villa de Guimarães, com 48 colonos todos Portag.oezes ~
chegados em Abril de 1842. A cultura a que se dlio é a da canna de assucar; o systema o de pareeria.
O emprezario adiantou aos colonos a importancia das passagens, as primeiras ferramentas e sellli!ntes,
e o necessario para o estabelecimento.
A importancia das passagens regulou por 848 e 63S rs. , segundo as idades.
Em 18õa chegãrão á colonia mais H Ponuguezes, e nasceu uma menina, de maneira que o numero
dos coJonos .eleva-se hoje a 60.
Segundo as ultimas 0.0litias que ba, e que "constão do relatorio do presidente da provincia á respectiva asselDbléa em o 1.0 de Novembro passado, a colonia prospera e seus habitantes mostrão-se
conteo.tes e dão-se ao trabalho.
Existindo 14 menores em estado de ~prender a ler, o presidente da provineia por portaria de 10 de
Abril de IBM creou na colonia 11ma escola de primeira letras, e bem assim~ de accordo com o emprezario , o mesmo presidente deu um regulamento especial para a colonia.
E' este o primeiro ensaio de (olonisação, que se faz na provincia, o qual, graças ao zelo e perseverança de seu autor, promeue servir de exemplo e de incentivo a novos estabelecimeutos.

Espírito SaDIO.
C(jlonia de Santa Isabel. - Fundada em 18.67 com 163 Allemães mandados desta córte pelo gO\·erno
nnperiaJ.
Forão muito bem recebidos na capital da provincia, donde depois seguirão para o lugar do seu
~eitiDO á custa dos fue.ndeiros e Degociantes que gratuitamente se prestárão a este seniço.
Não obstante ser esta a unica colonia na provincia, os nacionaes a acolhêrãO perfeitamente, não
tendo até hoje apparecido a menor desintel1igencia entre elles e os colonos: inrelizmente o mesmo
Jlão acontece com os ~o1oDos entre si, que vivem em continuad~ rixas, não pouco concorrendo
para isto a differeuça da religião. 6eI1do parte Calboüca e parte protestante.
Por aviso de 5 de Setembro de 18ã3 concedeu-se um pastor a estes ultimos; infeliIWente não tem
esta commi!são sido levada a effeilo por falta de pessoa habilitada.
Em 12 de Outubro" desse mesmo anno forão remettidos pelo governo imperial para esta colonia.
mais duas familias com 17 peS80as.
Em principios do anDO de IBM rejoár~ na coIonia algumas febres de máo caracter: o governo foi
soJlicito em acndir ao mal q"oe felhmeote desappareceu.
'
Os colonos vivem felizes, e a colonia promette prosperid~de.
•

Rio de Janeiro.
Colonia de Nova Friburgo. - Fundada em -4.819 em terras na'tionaes com Suissos e ~11e~es
mandados contractar á Europa pelo gOfernQ do Sr. D. João VI. Em tins desse anDo e pnDclplo~
de 1820 chegár:lO a esta cõrte 1682 Suissos: que forão os primeiros habitantes da colonia: em t82&
3á2 Allemães se reunerão aos Suissos.
"

Mal dOl1lda de tet'l'as. esta colonia apenas estabelecida vio começai' a ('mi~I'a(,~ão de seus [whitautes, a ponlo que em 1S25 constava lel'etn-na ahandonado não menos de (M5 colonos, Os quc sahít'i\o
forão cm busca de tcrl'as mais fcrteis por di"cl'sos pontos ela )H'oviucia, ondc se estabelcc~I'ão, scndo
hojc muitos dcllcs ricos fazcndciros; os quc flcúrüo na colonia, se não <lugmcntttl'ão tanto. nrlO dci.
xão pOl' isso ue ser fclizes, vivcndo cm allaslança, e alguns até em riqucza,
Hojc não são mais considerados colonos: fazcm partc do lll11nicipio c "ilIa dc Nova Fribul'go,

ColoJlia da Pedrll Lüa, - No scrtão da Pcdl'a Lisa, municipio de Campos, pl'etcndcu o Bclga
Ludgel'o José Nellis cstabelcccr uma colonia, e para esse fim contracton com 05 governos gcral c
provincial cm 1842, obrigando-lhe a introduzir 145 colonos morigerados e trabalhadorcs, íl :125 dos
quaes a pl'o\'incia adiantaria as passagens, ndialltando o gOVCl'DO geral o rcstante.
A 1ft de Feverciro dc 1844 chcgárão ao dito lugal' 95 colonos, mas não encontrando casas promptas
para rccebê-Ios, deposito de ll1nntimentos, nem cousa alguma do que se lhes havia promettido , CGme·
çárão a allandonar a colonia, dc maneira que em Abril do mesmo anno já nfto havia um só colono.
Os adiantamentos fcitos forão inteiramcnte pcrdidos. Nellis nfto tinhacoLn que pngnr:, c nem sequer existia nas terras da cxtincta colonia a menor bem feitoria , que pudcsse indemgisa-Ios.
Os colonos espalbál'ão-se pela provincia, onde encontrârão rccursos não só lXIra vivercm, como
mesmo para alguns prosperarem.
Colonia faltúo dos Veados. - Começada em lS4i por Eugenio Aprigio da Veiga, em terras de sua
propriedade, no município de Campos, freguezia de S. Fidelis.
Bem sit.uada, dotada de terras ferteis e salubres, repetidas vezes favorecida pelo governo imperial,
esta colonia, que promettia muito, nunca pôde prosperar, e ultimamente talvez desapparecesse completamente se a sociedade promotora da colonia não tomasse Gonta della , e promovesse a incorporaçãO
de uma companhia que se intitula-Colonia Agraria do Vallão dos Veados.
As acções desta companhia tiverão difficuldades em ser aceitas, mas ainda uma vez os cofres publicos
\'ierão em auxilio da colonia : o presidente da provincia, autorisado ~ela respectiva assembléa, assignotl.
em nome da pro\'incia 300 acções.
Em ~ de Fevereiro de 1853 existião na colonia 309 individuOS, sendo ti8 Portuguezes, 62 Brasileiros,
:);3 Franeezes, 13 Belgas, i Allemães, 5 Hespanhóes, 2 Italianos e 9 cuja nacionalidade era ignorada.
Em i1 de Fevcreiro do corrente anno o numero dos colonos elevava-se a 329 individuos, segundo
a ultima informação da empreza, mas scm designação de nacionalidades.
A colonia contava naquella data 61 predios, não incluindo alguns em construcção.
A lavoura progrid.~: ha para mais de vinte mil pés de café, que dentro de poucos annos promettem
uma boa colheita.
A empreza reclama a creação de uma cscola de primeiras letras, e outras medidas que tem de ser
devidamente apreciadas por V. Ex. a
Colonia de Petropolis. - 4s ultimas informações que temos sobre esta colonia são as dadas por
V. Ex.· em seu relatorio de 1854.
Colonia da lndependencia.-Fundada em 1.852 em terras de seu emprezario o veador Nicoláo Antonio
Nogueira Valle da Gama, com f71 Allemães, procedentes de Hamburgo, onde forão contractados pelo
então consul gera) do imperio Marcos Antonio de Ar~ujo.
~osteriormente entrárão mais 20 colonos, existindo a 1á de Março de 185á 172, tendo fallecido 26,
sahldo pagando suas dividas 3 e tendo nascido 11.
Destes 172, erão maiores 122, menorcs 50. Catholicos 150, protestantes 22 .
. As despezas de transporte dos colonos até o porto do Rio de Janeiro subirão. . . . Rs. 15:LJi8~Ç)7G
As desp~ezas de transporte da alimentação desta côrte á fazenda, na importancia de
n~. 2:0;)05900 forão perdoadas pelo emprezario.
Despczas de alimentação até lá dc Março de lS5~.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produzirão os colonos no mesmo espaco .................. .
PaglÍrão os que se retirárão ........ : ................... .
Por 172 pessoas cabe a cada uma 132S113.

Us. 1l:iGá1M98

Rs.

2i:243~li7lt

Rs.

4:519~91á

Rs. 1:627S7á0
Rs. 2:892S165

Rs. 22:723S560

A ('uhllr:! {. a tio ('aft'·. (I sysli'llI:t (~ dI' pan'('I'ia.
Os ('olollo~ 1\I0stl'i'tl'ilO-SI' Siltisf(~itos (' illualltes do nahalho; pel~ls il1fUl'lIla(,~ties pOl' (~lIes dadas para ;I
:\III'III:lIIl1a. IIIlIitas fallliliilS dl~ pal'('lItes quizel'üo ~Iggl'('~al'-se-Ihes, e pe(\íl'üo passagl'lIl, Ulas o veadol'
Valle (Ia Gallla Ui-lO qui:t. augllu'ulal' () 1H1IlH'1'0 de seus COIOIlOS,
Não Ita illfol'nw~:()l's \IOSI('l'iOl'eS a 1/t de Mal'~'o de lSGII, sendo de crel' que a divida dos colonos tcnlta
(Iimiuuido Illuito ('0111 a colh('ita ultima,

t'ololl/{/ S, Rosa. - FstalH'lfcida em ~Iaio de 18/12 pelo visconde de Baependy em a sua fazenda de
Sanla Bosa • 110 IIlllllicipio de \',tlelH;a, FOl'lllúrüo ('lItflo a colollia 22 familias Allemães com150 pessoas,
procedentes dl~ lIal1lbul'~o • I' COI1'O os pl'ecedentes alti contractados pelo consul gcral Mal'cos Antonio ue
Ar:mjo, Em 31 de ~Iarl'() de 1Sf)!t. ultima data das illformal.:ües, o numero dos colonos era de 132, sendo
maiol'es n5 e Illcnores :i7.
A l'azüo desta dit1'l'I'('IlI':t (: porque foi despedida uma familia com 7 pessoas, fallecêrão 21 e deixou
a colonia 1, total ~~l. :\iI~C(\I';1O 11 , dilrcrcll<:a 18.
A imp0l'tancia das d"sIH'ZilS de tl'i.llIspol'\e des!ps col01l0s até o Hio de Janeiro foi, ..
A das despezas com alilllCll(OS, relT\llllell!a~, etc., atl~ :H de Maj'(;o ue 185á . . , , .'

TIs. 11 :G60S8')~
lls, 7 :fJ82S885

----
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_\ impol'tilncia das dpspczas da cUl'te até a fazcnda 1 :OíSS1iO rs. foi perdoada pelo emprezario,
Os colonos 11l'oduzÍl';:o cm i;.:ual tempo para si [1:8lI0:;[190 rs., para pagamento de suas dividas
~:551S013 rs., de malleil'iI qlle a divida total nafJuella data, de~contando mais ~lü2S3\9 rs" divida da
familia que sahio, montava a 10:1308375 rs., o que dá para cada colono cerca de 12250001'5.
A cultura é do café, o syslema o de parccria.
Consta qlle a colonia caminha regulal'lllente, e que seu cmprezario acha-se mais satisfeito com o
procedimento dos colonos.
Colonia Santa JI/s/a,-Fundada em l\laio de 185:2 pelo veado r Braz Carneiro Bellens em terras de
sua propriedade, com 33 famílias AlIemãas, contendo 18:2 pessoas, Em 6 de Fevereiro do correnfe anno
existião na colonia apenas 1ltS colonos, tendo alguns sido expulsos, outros sahido, pagando suas dividas,
c poucos fallecidos,
I

A imporlallcia das passagens dos 182 colonos suhio a. , , ................... .
As dividas dos colonos em :Z8 de Março de 185'1 ..... , , , .................. .
que divididas por 159 COIOllOS então existentes na fazenda dava a cada um ......... .

As dividas dos lá8 cm 6 de Fevereiro ue 1855
que di! a cada um .

Rs, 13:929g200
Rs, 20:!L02S109
Rs.
1288 300

17:891$833
120$890

A cul tura (! de café, o systema o de parceria.
Segundo informa o emprezario , os colonos lllostrão-se contentes e são muito assiduos nos trabalhos:
f'sperüo grande colheita de cereaes que promette sel' cxcellente e dar m'ultado lucl'o pelo alto preço
pOl' que cstão.
I
.
{olol/ia das Coruas. - E:;tabelecida no mesmo mez e anno que as antecedentes com :28 familias
;dlemãas, contendo 173 indiyiduos.

:\s despezas com os transpol'tes destes colonos até o Rio de .Janeiro montárão ü quantia de 12:3985000
1:197 8000
As do Hio para a fazenda, as quaes forão pcrdoadas pelo emprczario em , , , .
A divida total dos colonos cm 5 de N'o"cmbro de lS5!L. não estando liouidada a ultima
~(Irra. era de
. •
18:8685627
Em 26 de Dezembro deste mesmo anno o numero dos colonos era de 1!t3 em 30 familias; havia
maiores 103, menorcs !tO.
A cultura é a do café: o sIstema o de parccria, O seu emprezario informa que a colonia caminha
n'gtllarmente, e seus habitantes mostrão-se contentes e são laboriosos,

(oTonla Jlartim de Sá, - ES\<lbclccida cm Dezembro de 1852 em o lllurllcipio de Paralí na fazenda
T. 1'.

6

d:lquelle nome, pl'OJll'iedade do DI', .José Cardoso til' MI'IICZ('S, com 1 ~ familias allellljas tl'ndo 117 pesso:ls,
Mal (~stabclccida s()bl'e um costão dlt seiTa do mal'. onde as tel'l'as passão pOl' eSlel'(·i .. }lO!' seI'cm Ului 10
ft'ias, mal dirigida desde o 111'11 COllle\~o. pessilllil escolha de gcnte. pois de ô7 !ll'ssoas uão hil~ia lima
só que fosse do campo I esta colonia devia illfallivclmelltc pel'eeel', COIllO de facto pel'ccclI, poi~.
Sf'gundo consta, a maiol' pal'te dos colonos abandonou a fazenda, vivendo Ilas vizinhau(;as seUl que spu
emprezario tenha meios de os chamar a seus devercs.
A divida destes colonos é muito grande, pois ha 26 mezes são sustentados pelo DI', Cal'doso, entrctanto que tem produzido ponco mais de um conto de réis,
Por informações particuhu'cs consta' qtle o emprezal'io pl'etcnde ceder os seJ'\'iços dos colonos a 11m
faz('ndeil'o dll provincia que se propõe a recebê-los e lllelhol' dirigi-los.

Provincia de S. Paulo.
Colonia de Santo Amaro. - No lInno de 1828 remetteu o governo imperial ao presidente de S. Panlo
926 AlIemães com ordem de estabelecer lima colonill.
Sem nada se harer preparado para recebê-los, tiverão de estar pOI' mais dc um lInno na cllpital
,'ivendo mediante o subsidio diario de 1ôO rs. para os maiores c de 80 rs. pal'a os menores. até que
afinal forão-lhes dadas terras junto li hoje "ilIa de Santo Amaro a 2 1/2 leguas da cidade de S, Paulo.
Apenas 336 daquelles recebêrão as terras e para ellas se forão estabelecer: os rrstantes espalhárão-se
pela provincia, indo 36 para a Conceição de ItanhJem e ficando 37 no Cuba tão dc Santos.
Mesmo assim poucos dos que forão para Santo Amaro ahi permanecêrão. As terras erão inleil'amenL('
cstereis, estando a cavalleiro sobre a serra do mat·, sendo por isso mui to frias.
Os colonos pouco a pouco forão deixando Santo Amaro em busca alguns de terras mais ferteis, e a
maior parte entregaudo-se a pequeno commercio de generos do paiz e de sua indllstria.

Colon/a Verguciro.-FUlldada em 18ft7, na fazenda lbicaba, propriedade do senador Nico\;ío
Pereira de Campos Verglleiro.
E' esta a primeira colonia que estabeleceu-se no imperio pelo systema de parceria: os perseverantes
esforços <1e seu emprezario, auxiliados pelo governo imperial, e mais tarde pela assembléa provincial
de S. Paulo, ele"árão-a a um gráo de prosperidade que a toma a primeira entre todas lIS baseadas ua
parceria. Como todas,. te"e alguns embaraços em seu começo, mas que, supemdos desde logo, não
pudérão causar o menor prejuizo á empreza. Hoje esta colonia não serve só de incentivo ao estabelecimento de outros, scne igualmente de regulador; e seus colonos, jj conhecedores do paiz e dos meios
de satisfazer seus compromissos e necessidades, aconselhão os patricios que chegão de noro. desahu.. ando-os das falsidades que na AJlemanha se repetem á população para a comidar á emigraçãO.
De lt26 pessoas com que principiou chegou esta colonia a contar para mais de flOO, achando-se hoje
com o numero de 671 colonos.
Grande numero de familias, tendo já pago a importancia total de suas di,'idas, refirárão-se da colonia.
~endo que algumas sahírão com capital sufficiente para comprar terras c nellas estabelecerem-se.
1\50 dero omittir, em abono desta colonia e do systema seguido, que no anno de 1853, tendo-sp.
retirado 31 familias depois de pagarem as suas dividas, lt tirerão por melhor voltar para a colonia.
onde forão receJ)idas continuando pela maneira anterior.
A cultura da colonia é a do café que produzem exceJlentemente as ferleis tcrras em que elJa est;í
~iltlada.

Colonia das Sete QIIMa~~. - Fundada em Junho de 1S52 nas terras da fazenda de seu ern!wezario
Joaquim Boniracio do Amaral a uma legua de distancia da cidade de Campinas. com Ü familias a"emãa~
do Holstein, contendo cerca de íO pcsso:Js. Forão contrllctados, em nome do senador F. A. de Souza
(lueiroz, que incumbio-sc officiosamente desta tarefa para com o emprezal'io. As despezas até o porto
de Santos sul)Írão a lJ :550S<329 rs., sendo o custo das viagens de lJO pesos para os mlliores e 30 para
()~ menorcs.
As despezas de San tos até á fazcnda sommárão.

o emprezario

1 :12ig21!)

attl'iblle essa avultada somma á tcima dos colonos de não qltEl'er'cm ahandonar as

tl'azião sua!'; hngag(II\S, fOl'~~al\do ao alllgllrl de cal'I'OS :í I'azão de úogooo I'~,
('ada lIlIl.
A divida total dos colonos em 28 de Abril de 18f>!. moutava a. . . . . . . . , f):14{)S02!J
A cultm'a (! a ,lo cnfé. ma!'; como os cafezaes fossem novos o emlll'ezaJ'io facultou suas terras }lat'a
eultlll'a de mantimentos, ;" qual os colonos logo S(l del'ào e lhe prolll(lttem lIluito, "isto a cal'estia destes.
e :'t pl'oximidade da cidnde de Cnmpinas. onde cncont"i'io faeil consumo, Os colonos estão contenle~
e vivem satisfeitos. nada lhes faltando e de tudo cuidando seu zeloso empI'eza,·io. O syslema é o d~
pnl'eerin.
gl':llldr.~ caixa~ I'Ill (111r.

ColO1~ia

de S. Jeronymo. - Fundada em terras de seu emprezario o senador F,'ancisco Antonio d~
Queiroz ~ em Agosto de 1852. com 31 familias ou 1lJ9 pessoas, sendo 8/1 homens e 65 mulheres.
A colonia contm'", em principios do cOJ'rente :lOno, 1.58 colonos. M) homens, 35 mulheres e
menores.

~ouza

Despendêri'io até o porto (le Santos
e de Snntos fi fazenda.

i',

11:032S0:;0
3:63Ç1S090

A cultura é a do café; o s)'stema o de parceria.
Colol/ia da Boa Vista. - Fundada em terra:; da fazenda do cid:Hlão Benedicto Antonio de Camargo.
no municipio do nio Claro, em 6 de Setembro de 1852, com 17 familias ou 88 pessoas.
As despezas até Santos fõri'io de.
de Santos até ti fazenda .
Total em '1 () de Abril de 185á

6:560;;lt~)~)

1:86á~27á

12:466S5ltô

Os colonos foriío contractados na Allemanha por intermedio da casa Vergueiro & C.'
O systerna é o de parce,'ia, a cultura café. Os cllloIlOS ,'ivem contentes e esperão ser felizes; cada
familia tem já casa independente. O seu numero, no principio do corrente anno, segundo o ultimo
relatorio do presidente da provincia, cIe\'aYa-se a 128.
Colonla de S. Lourenco. - Fundada elD 8 de Dezembro de 1852 em terras de Luiz Antonio de
Souza Barros, distante ires e meia leguas da yilla da Constituição, com 22 familias contendo 125
pessoas todas allemãas, sendo lJ6 catholicos e in protestantes. Em 1854 por diversas "ezes entrárão
para a colonia novas familias, de maneir~ que, e111 2á de Janeiro do corrente anno, existião em
S. Lourenço 56 familias com 304 pessoas, das quaes 101 allemãas, 185 suissas, 10 brasileiras e 8 saxonias; sendo maiores de dez annos 205 e menores dessa idade 99. Catholicos 139, protestantes 165.
A cultura é a do café, e o systcma o de pat'ceria.
Das seguintes colonias apenas temos informações pelo relatorio do presidente da provincia, apresrn1ado [\ assemhléa provincial, em 15 de Fevereiro passado.
Colonia Ber!}. - A colonia Bery, estabelecida pelo DI'. José Elias Pacheco Jordão em sua fazenda
do municipio do Rio Claro em Se.lembro de 1852, com 90 pessoas, acha-se actualmente COIIJ 1Ml.
Colonia do ilI orro Grande. - A colonia 1\101'1'0 Grande, fundada por João RiJJeiro dos Santos Camargo em a fazenda de sua propriedade sita no munic!pio do Rio Claro, com lJ familias porlllguezas
compostas de 21 pessoas, no anno de 185lJ, consta ter sido augmentada. posto que se não sabe ao
certo o seu numero total.
Colonia COl'71mbataliy. - Essa colonia. installada pelo padre Manoel TIosa de Canalho Pinto,
anno de 1853, em uma chacara que i)Qssue no municipio do Rio Claro, com duas famílias sómente, existe hoje com 18 individuos.

llO

Colonia S. Joaquim. - A colonia S. Joaquim, pertencente a Joaquim Benedicto de Queiroz Telles,
foi fundada em sua fazenda do mlmicipio de Jundiahy, 110 mez de Setembro de 1853, com 2á pes!=().,s ~ e angmentada em 18511 com mais 30, de maneira que tem hoje 54 colonos.

Colouia Sallto AntOlll'O, -- .\ colonia Santo Antonio foi, em Agosto di! 1B~)h, et't!atlu llUlo COIllmcudadl}l' An ton io de Quei I'OZ Telles. e1l\ Rita faí'.cnda no munici pio de J un:liahy, eom 83 pessoas,
/~ assim pertllaneee,
CO/Oll""t S, JOSt l, - A colonia S, .JOS!! foi estahelecida pOl' Antonio .Joaquim l'(,l'cil'u GuiUlal'[i('~.
Clll Agosto de 1854, na sua fazenda do llluuicipio de Jundia~ly, com 4lI illdi\'iduos.
:\ colonia fundntla ]lOI' Fl'nncisco da Silva Fl'nuco, na fazenda qne possue na fl'eguczia do B('thlelll,
do lll11nicipio de .Jllndiahy, ('111 ~!t de Agoslo de 'lS5:~, com 1111 pessoas, cOlltinúa em bom estado,
A colonia 1.. I/.1tJl1, fundada em 1853, pOl' Hohill,ml, na sua fazenda do mesmo nome, do lllnni('ipio de tlllatllha. estú com O!t pessoas,
Além destas colonias .t1gumas cxistl~1lI em menor escab. e por isso n[io são mencionadas,

Provincia do Paraná.
Colollia do Rio lY('.1ru. - No allno de 1829 forão rell1cUidas ao cidadão João da Si Ira Machado.
hoje barão de Antonina, pelo presidente da pl'Ovincia de S. Paulo, 4!l familias allemãas com 2'17
pessoas. com or:lelll de as estabelecer em terras nacionaes. na conformidade <los contl'actos.
Ao zelo e pr.rsc\,(~l'allça do digno harão clt! Antonina dcyêl'ão estes colonos os prilllf'iros c prillcipaes cuidados para não viverem em completo abandono: felizmente a bondade do clima e .\ fertilidade do solo supprirf\o o que lhes faltou,
l\üo perse\"er;II'ão no lugar em que forão estabelecidos, espalhando-se peb maior parte por diversos pontos da comarca de Coritiba onde virem felizes, e alguns com importantes estabelecimcntos. e commprcio l:ão pequeno de animacs vindos do sul.
S<:gundo o l'clatorio do presidente da provincia, de 185lJ, o numero dos colonos ainda residentes na freguczia do !lio ~egro subia a 351, sendo, vindos da AUemanha 102, e nascidos no Brasil 2~9.
Hoje vivem ela mesma maneira que os nacionaes e em nada delles se diffcl'cnção.
(olonia Therrsll. - Empreza do Di'. João ~Iatlricio Faivre, ás margens do rio Irahy.
~ão existem informações posteriores ús apresentadas !lO rclatorio do ministC'rio do Impel'io ~m
185á, mas confiando no zelo e intelligencia de seu emprezario, é de esperar que prospere, e cumpra
;IS condições do contracto, que com o governo imperial assignou em 23 de Março do anDO ultimo.
Co{ollza SIlPCl'fl[Jlllj. - Estabelecida em o IHunicipio d~ Paranaguú por Cal'los Perret Gentil, cm
l<:1'l'as de sua propriedade. Principiou esta colonia com 1'2 pessoas, ás quaes reunirão-se 18, mas
logo depois sahirão g, de maneira que pelas ultima" informaçõcs existião 21 Allcmães e Suissos.
(IUC cqm alguns naci{)n:les eleva-se o numero total a 33, formando 13 familias.
Pouco tem prosperado esta colonia, e n:lua promettc, visto como seu emprezario parece não ter
mC.'ios para augmenta-I::1,

Pk'ovincia de Santa Catbarina.
COIOlllÍl de S, Pedro de Alca}l{{I/"{!, - J~ a primeira r,olonia fundada nesta provincia, No <Inno de
1828 aport;u'ão ú cidade de Santa Catharilla dous n:trios, os hrigucs L1lz:; e il!tlrq1le= de Via1l1la.
com HG familias Allemães, contendo 5'23 pesso;:s, ;iS qaaes se reunirão 112 indiridllOS dos bLltaIhiies daquella nação dissohidos nessa época, quer na corte, quel' nesta mesma provincill.
Com estes 635 AlIemães (lecretou-se a formação de uma colonia, parll cujo estabelecimento foi
rscolhido o lugar hoje dcnominllllo - S, Pedro de Alcantarll- municipio de S..José, antiga estrada
quc pela margem direita do rio l\hiruhy segue para Lages, a fllJ. leguas pouco mais ou mcnos disianle do I~tloral.
Sem nada se harer disposto para a fund,H;ão da colonia. c em cOllsequcncia tendo-se de crear tudo.
tiverão os colonos de estar perto dc um anno na capital, aboletados lia ArmaçflO da Lagoinha. c no
Quartel: c só ,em 1S2H, foi que pudérão seguil' para o lugar de seu destino, com não l)E!qucna difficuldadc pelo receio que tlilhão das inClll'$ÕCS do gentio: 1ft familias se deixárão ficar. Não obstante
!':;tC5 temores, e a esterilidade de algumas datas, que fez com que alguns COI0110S as abandonassem,
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mudondo.se para o Itajahy c VargcUl Gl'ande neste mesmo lllnlllcllHO, onde Se achão estabelecidos
com negocios c oflicinlls; a }II'OSpel'idade de:lta colonia foi sempl'c elll pl'Ogl'c8so, lIugmentaodo-se sua
popnlllção ('0111 lIluitos CJuc nhi nascel'fio, e com Il:lCiOIHles <Iue se lhe aggl'cg.\rão.
Elevada :'t cat(lgot'ia de fl'cgllclia Jlor !leto da assembléa Jll'ovincial do anno de 18M, não se póde
consideJ'lIl' S, Pedl'o de Alcantam mais como colonia, e sim como povoação.
A lei n,o 518 de 31 de Janeil'o de 1850, concedeu aos esu'angeil'os estabelecidos em S. Pedro de
Alcanta!'a os mesmo., fnvol'es que aos de S. Leopoldo e das Torl'es no Rio Grande do Sul. forão concedidos pela lei n. 30í de 3 de Setembl'o de 1846, mas até o presente não consta que algum colono
se tenha aproveitado destes fllv()res.
\
A fl'eguezia de S. Pedro de Alcantam contà h~~~ par:! mais de 1,500 habitantes, dos qllaes c~rca de
:WO são ainda dos antigos colonos, 80 escravos, e os restantes descendentes dos colonos, ou nacioatues que ali se estabelecêrão.
Muitos colonos possuem grandes estahcleciomentos de lavolll'a , com não pequena pOI'ção de animaes ,
tauto vaccullI como cavallal', "ivendo todos em abastança e felizes.
Colollia do Ilajahy. - A lei prcYillcial de ;) de Maio de 1835 dC{Tetou a fundação de duas colonias
lia fl'eguczia do Santissimo Sélcramcnto, juntas aos rios ltajahy c Iwjahy-mirim. Cada uma destas colonias devia ter dous arraiaes e podião ser compostas de llacion<les e de estrangeiros, aos quaes se garantia
sendo solleil'o 200 braçüs de frente, ~eIldo casado 300, casado com mais de tl'es filhos hOO, todas
COlII 500 braças de fundo de 1el'l'<ls Jlropl'ias para la\'oura. dando-se além dellas cel·ta porção nos
aJ'raiaes para habitações.
Esta lei começou a ter execução em 1836, estabelecendo-se no Itajahy Grande algumas pessoas,
t:1I110 nacionaes como estrangeiras, residentes na provincia, Illas logo aterrados pelas incursões dos
Bugres, forão alguns desampanmdo as suas lavouras, de maneira que em 1837 resta vão apenas dous
nacionaes e seis estrangeiros,
Em 1838 estabeleceu-se neste lugar um destacamento de pedestres, e isto foi bastante para que os
colonos vollassem ás suas habitações e tratassem das lavouras.
p(lUCO a pOllCO forão-se-Ihes reunindo outras familias, e já em 1839 contavão-se nos arraiaes de
Belchior e Pocinho 65 familias, lJ8 nacionaes e 17 estrangeiras, com o total de 1H pessoas. Desde
então foi a colonia sempre em augmen10 a ponto de hoje contar-se ali cêrca de 80 fogos, com perto
de IlOO pessoas, elltl'e nacionaes e estrangeiros. [\;este numero acllão-se alguDs Belgas introduzidos
em 18lt5 por 'Van-Lede.
As teJ'l'as são muito ferteis e passão pelas melhores da provincia : os colonos vivem felizes e satisfeitos,
possuindo 15 engenhos de aSSllcar, mais de 20 de mandioca, grande porção de gado, &c., &c.
Seus habitantes, todos catholicos, vivem como nacionaes e cedo promettem formar uma rica e po.
pulosa freguezia.
Co!onia D. Affonso, - Esta colcnia data de 183ü. em que foi estabelecida por Carlos Demaire,
e Henrique ScllUlel, em terras que }Jara este fim lhes forão concedidas pelo presidente da provincia.
Forão seus pl'inleiros habitantes 180 Sardos, a quem se }lromettêl'ão terras ás margens do rio Tejuca
Grande, no l~ll1nicipio de S. l\1iguel, a 5 leglws do littoraJ.
A principio denominou-se eSla colonia No, .. Italia, e só em 18h8 foi que começou a chamar-se D.
.Affonso. Incursões do gentio em 1837, e grandes inundações em 1838 fizerão com que all!uns colonos
abandonassem o estabelecimento, de maneil'a que quando ahi se estabeleceu em fins de 18a8 um destacamento de pedestres, apenas elistião 122 pessoas. Esta colonia desde seu começo foi mal dirigida,
e aiuda hoje é das menos prosperas da provincia, Comquanto as terras sejão feI1eis, raros são os
colonos que se dão á lavoura, quasi todos occupando-se no córte de madeiras, e alguns trabalhando
a salario nas fazendas e 5itios da vizinhança.
Segundo as ultimas informações, a colonia contava para mais de 200 habitantes, os quaes todos
catholicos vivem inteiramente misturados com os nacionaes.

Colonia da Vargem Grande. - Com esta colonia acontece o mesmo que com a do Itajahy" co~
a dilTel'ença de que a localidade desta não foi determinada por acto do governo, e sim pela conveDIeo.cJa
dos colonos. Alguns colonos de S. Pedro de Alcantara, aos quaes tocárão datas pouco ferteis, prmcipiárão a mudar-se de 1 S3í em diante para o lugar denominado Vargem Grande, á margem do rio
Cubatão, DO municipio de S. José , c~rca de duas leguas ao Norte de s.- Pedm de Alcantara.

-

Em numCl'O de U ~ 43 AlIcllll'ie~ c 1 Dinalllal'qnez, obtivCI'ão CI)Ill nlglln~ Brnsileit'os dlltas de lel'l'as
lia dita Vm'gem GI'llllde, Illg:u' bastante fel'til c saudllvcl.
Dos lIlJ (!~tl'allgeil'os, 2<.1 do sexo llIa~culino J e 18 do feminino, de divcl'sas idades e IH'olissões.
até Julho de 1853 apenas lillhão fallecido duas mulheres: cOlUalldo-se nesta data 1113 colonos, e
t.lescrndcntes destes; tendo nascido 67 cl'ianl;as J 30 do selO masculino, c 37 do feminino, das ql1acs
morrêrão duas J uma de cada sexo.
Além disto, entrárão por casamento dou!! estt'angeit'os e cinco Brasileiras, filhas de ouU'os colonos.
Este crescimento mpido de população J que cm 16 annos quasi u'iplicou ; a diminuitissima 'mortalidade que houve, são" documentos inralliveis da salubridade do Iligai' e da abastança em que vivem
os colonos. Vivendo cm comlllum com 00; nacionacs, professando quasi todos a religião catholica,
não se pôde dizer que fOl'mão colonia.
.
l"azem pat'te da fl'egllezia <lo Cuba tão , e vivem cm abastanl:a, Cornecendo os mercados de S. José
•
c da capital de todos os genel'os do paiz.
Colonia do Sally. - Fundada em 18~2 no municipio de S. Francisco pOl' Bento Mure.
llllitulou-se Colonia SocietaJ'ia, 1)I'jncipiando com 100 Francezes chegados em Janeiro desse mesmo
al1l1O, aos quaes se rcuníl'ão no anno seguinte mais 117: nem uns nem outros porém llermanecêl'ão
lIa colonia.
Hoje no Sahy só existe uma familia com 6 pessoas: os outros dispersál'áo-se pela pl'ovincia, reemlmrcando alguns.
Esta colonia desappareceu inteiramente, se é que em algum tempo existi0, pois já em t 843 apenas
resta vão vestigios della. E entretanto poucas colonias tem tido auxilios, como a esta Carão concedidos.
FOI' contracto celebrado em 11 de Dezembro de 1841 ellu'e o governo imperial e Bento Mure,
obrigou-se aquclle a dar pela intl'oJucção de 500 colonos, e seu estabelecimento nas margens do Sahy,
o seguinte:
1. o Dominio uti! de duas leguas de terras devolutas no Sahy.
2. o Trinta contos de réis para auxilio dos fretes dos navios que conduzit'em colonos.
3. o Isenção de direitos para machinas J instl'Umenlos e viveres para colonos.
h. o Adiantamentos de 10 contos de réis para casas, arranchamentos, &c.: 3 contos de réis por
cada mez nos tres primeiros mezes; 2 ditos nos seis seguintes; e i dito DOS seguintes mezes até
completar 2á mezes.
Ao pagamento destes adiantamentos era ohrigado Bento Mure a pagar em 20 annuidades, que principiarião a correr tres annos depois da ultima prestação.
Co{onia .Belga, - A colonia llelga, fundada pelo engenheiro 'Van-Lede, Fontaine e Le Bom, teve
resultado igual á do Sahy.
Em 1Sb5 intl'oduzírão elles em terras de sua propriedade: o primeiro 19 colonos, o segundo 61,e o terceiro 9.
.
Retardando os elllprezarios a distribuição das terras, e commettendo outras faltas na execução do
contracto , que unidas ao desejo que tinhão 05 colonos de se verem livres das obrigações a que se havião
slljeitado; e isentos .dê pagarem as deSlle1.aS de transporte, derão motivo a que logo no primeiro
anno tlbtlndonassem a colonia 22.
.
Os outros fOI'ão-se retirando mais tarde, estahelecendo-se quasi todos nas colonias ,.de Itajahy e da
Yargcm Grande, onde "irem contentes e em abastança.
Colol1ia da Piedade, - Esta colonia roi estahelecida em 18ái ao norte da barra da cidade do Desterro, em terrenos da antiga.Arm~ção da Piedade, com 150 Allemães, dos quaes 82 do sexo masculino
c 68 do feminino, chegados á provincia em Janeiro e Março desse mesmo anno, remettidos pelo
governo imperial, como fica dito.
.
A escolha da localidade foi approvada pelo governo imperial por avisos de 10 de Abril de 18hi
r 18 de Setembro de 1848, os qnacs entretanto tornál'ão dependente da approvação da assembléa
geral a distribuiçüo das terras.
Apezar porém da proximidmle em que se achava da capital da provincia, e dos favores e subsidios do governo, esta colonia não se pôde sustentar, e pouco a pouco foi desapparecendo.
De 150 colonos que erão em 18lJ7. exislião 125 no anno de 18lJ8; 114 colonos em :18lJ9; 105
em 850 ; e em Julho de 1853, 16lt: 39 homens e 52 mulheres.
A má qualidade das terras produzio esta continuada emigração, indo os colonos buscar fortuna

outa'os hlgnl'cs (Ia pro\'illcia IlwiH ,'icol> e fel'll:.is, (,nele. como os dcmais, vivcm satisfeitos. Um
destes colonos ilC'guio purn o Hio Grande do Slfl. Os que l'estão vivem misturados com os nacionaes, não se podenuo mais dizer que, existe colonin.
fi

Colollia dr. Sa1/ta Isabel. -- Com o restante dos colonos I'cmettidos em Julho de 18h7 pelo go.
veI'Do imperial, fonnou-se a colonia de Santo IsnlJcl, estahelecendo-se 250 pessoas, das quaes 1&2
homens e 114 mulh(>l'es, nas immediações do 1\io dos Bngrcs, na estrada de Lages, a seis Jegll3s
de dist:lllcia 'da "illa de S. José, a cujo municipio pel'lencc.
,
O lugar da colonia foi muito hem escolhido: é extremamente fel'lil e saudavel. Os colQlloS vivcm
satisfeitos e promctlem prosperar muito.
Desde que foi cSlalJelecida apenas fallccêl'ão 1 homcm e 6 Dlulheres: p,lI'ü compensar porém csta~
faltas tem nascido 58 crianças, sendo 29 de cada sexo,
Hoje conta a colonia perto de 300 habitantes, todos d:ldos á lavoura, de cujos productos ahas.
tecem. a capital, e possuindo não pequenas porções de gado vaccum, muar, cavallar, suim e
serdum.
Colonia Blumenau. - Teve começo em Agosto de '1850 com o estabelecimento de 1i colonos
Allemães, de 30 que da ElIl'opa forão trazidos pelo Dl', Hel'mann BIumenau.
Está fundada ás margens do rio Itajahymel'im, pouco acima da colonia deste nome, em uma
superficie de dez leguas quadradas, pertencentes a seu CmlH'ezal'io, pal'te pOI' compl'a e parte pOl'
cessão feita pela provincia, em virtude da lei provincial de 15 de Junho de 183ô.
As terr<lS são fertilissimas (', como já foi dito em outra parte, passão por sel'em as melhol'es da
provincia; sua posição não pôde ser mais vantajosa, achando-se á margem de rio navegavel e com
facilima communicação com o liuora1.
. Depois de haver escolhido e obtido estas tCl'ras ~ de nellas haver feilo algumas accommodações
para a recepção dos primeiros colonos, e de haver estahelecido os 17 que ticiio ditos, o Dr. BJumenau, antevendo a magnitude da sua empreza, buscou a pl'otecção do governo imperial, que ainda
•
desta v('z não faltou.
Em 21 de Fe,'ereiro de 1851 ohteve elle elo mesmo gove1'l1O o imprestimo de dez contos de réis,
com a obrigação de importar duzentos colonos AlIemãcs.
Com este auxilio e com seus limitados recursos conseguio elerar o numero dos importados a
309, a saber:
No anno de 1850", .. ,., •.. , ." ... "
No li
de 1851, ...... , .... ,." ... ",
No li
de 1R52 .•• , •.. ,. , ..•. , •.. ' , ..
No 11
de 1853, .. " .. ,., .... , .... ",
No )
de 'l85lJ,., .. ,.,., .. ,.", ... "
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Destes 309 erão homens 181; mulheres 128. Tendo fallecido i, nascido 12, e se retirado da
colonia Gi, contava clla em principios do corrente allllO 2lJG pessoas, sendo tlJ2 homens e 10ft
mulheres. Dos que se retirárão 2 ,'oltárão para a Allemanha, ;) seguil'ão para o Rio de Janeiro,
3 para o Rio Grande, 1 para Coritiba, 6 espalháriio.se por diversos pontos da provincia, e os
restantes estão estabelecidos nas immediações da colonia. Dos que ficál'ão 3 são catboJicos, 263
professão a religião evangclica.
Em fins de 1854 contava a colonia 40 casas construidas e6 em construcção; 2 engenhos de
assucal' com alambique para aguardente e 2 para farinha de mandioca, Já se tinha dado principio
a um engenho de serrar, c a machinas para moer milho, sorcal' arroz, e espremer oleos, sendo
todos movidos por agua, de que abunda a colouia.
Tem tambem uma pequena botica, um armazem onde se encontrão as fazendas, fcrragens c mantimentos mais neccssarios; e uma escola de primeiras lettras a expensas da provincia, de que é
professor um colono Allemão, que falia sotTI'ivelmenle o portuguez. 05 colonos do Dl'. Blumenau
vivem contentes e com fundamento devem confiar em seu futuro.

Colom'a D. Francisca. - Fundada em terras que, pertencentes ao dote da serenissima princeza
de Joinville, forão por ella e por seu augusto esposo cedidas, com a obrigação de introduzir e
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estnbekcel' certo e .dcterminado nUBlcro de colonos europeus, n uma sociedade dc colonisação estabelecida em iS!{) em Hamhurgo, da qual é dfgno presidente o selllldol' Sclll'õdel'. P.I'incipiltl'ão
os u'nbalhos pam a funda~:i'iO da colonia em i 8óO, no DlUoicipio de S. Frnnci!\co, na mal'sem
direita do rio Cnchoeil'a, confluente da lagoa SagllassÍI, e 'll'ibutario do 'rio S. Frullcisco. cerca
do cinco leguas distaule da cidade deste nome.
A 7 de Março de 18M. nhi chcgáruo os pl'imeiros colonos AllelDães e SlIissos em numero de
US llessoas n bordo do Ilavio Colono: quasi logo depois se lhes reuu.il'ào 74 NOl'lH.>gucnses, que
passando por I.'sta cõrte, com destino pa.!'n a Califoruia, ]>J'efcl'irão seguir para S. Francisco.
No mez de Al)J'il sl.'~uinte elltrál'lío ellt's na posse das tcnas que lhes haviuo sido pt'ometticlas.
O numero dos colouos foi se au~mcutando pl'ogl'essiVllmente a ponto de em Dezembro de 18511
elevar-se o nuatero total dos introduzidos na colonia a :1512, tcndo cutl'ado DOS di\'Cl'S0S auuos
pela maneira seguinte:
Em 1S5'1 entrúrão ............•..........
1852
»1853
}) 185lJ
»

áS!1

»
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Destes 151.2 fallecêrão 111, retirárão-se 252, de maneira que na época mencionada cxistião na
colonia 119ft, incluidas neste numero A5 cl'ianças, nascidas nos tres ultimos anllOs.
Dos que restão 663 são do sexo masculino 531 do feminino.
:\. colonia acha-se dividida em tres distl'ictos - Joinville - Cachoeira - Aguas Vermelhàs. O
districto de Joinville, centro ela colonia, conta 39 casas habitadas e muitas em construcção: espalhadas pelos diverso;> districtos 160 casas habitadas.
.
Ha em toda a colonia algumas casas de commercio com fazendas, ferragens. mantimentos) etc. ~
c bem assim 2 fabricas de chm'utos, 3 padarias, 3 açougues, 1. fabrica de licôres, 1 de cerveja,
2 de telhas, uma de louça de barro, 2 moinhos de milho, 5 engenhos de assucar, 16 de farinha de mandioca, 2 prcnsas de oleo t 2 lll{,inhos de descascar arroz.
Entre os colonos ha tanoeiros, felTeiros, carpin teiros, pedreiros, marceneiros, funileiros, sapa,.
teiros, alfaiates e oleiros. As lelTi\S da colonia são muito [erteis, produzem perfeitamente café,
('anna de assucar, arroz, frijão, milho, mandioca, batatas, tabaco e outros generos do paiz; igualmente produzem ,'arios grãos e fruelos da Europa, que tem sido plantados com proveito.
Os colonos ,'iyem conlentes e na ahnndancia, e podem contar com um rico futuro. O municipio
tle S. Francisco muito tem lucrado com ellcs; de um dos mais pobres da provincia, serú em bre\'c um
dos mais prosperos c felizes.

Coloniá Lcopoldina. - Em 1848 a presidencia da provincia concedeu a Henrique Schutcl e Olltl·O~
uma data ue terras nos termos da lei pro\'il1cial de 1836.
Em 1851 nada ainda se tinha feito, nem sequer a medição das terras, dc maneira que para a concessão não cahir em commisso, foi-lhes prorogado por mais dous annos o prazo ce:ncedido para a
medição.
Em 1852 conseguio o emprezal'io estabplccer cinco familias, quatro Allemãcs qne deixárão a colonia
da Piedade e um belga, fazcndo ao todo quinze pessoas.,
E depois <listo mais nadél. Cumpre notar que em 18á9 chegárão de Hambur~o com destino a esta
colonia 9 pessoas, e em 1852 5, mas nenhuma dellás quiz seguir para. eIla. As terras sfio ferleis:
estão situadas acima das cabeceiras do rio Biguassú na antiga estrada que de S. Pcdl'O seguia para
Lages, a 7 leguas pouco mais ou menos do littoral.

Provincia do Rio Grande do Sul.
COIO/~ill S. Leopf!)!do: -Fundad~ em principios de 1825 por ordem e a expensas do gO'ieruo.
PerfeItamente bem SItuada, contmu3 e largamente auxiliada pelos cofres puhlicos, esta colonia foi
sempr: em augmento de ha muito, é a primeira em riqueza e população de quantas existem no
ImperlO.
.
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Desde 1825 até i8é3 forno introduzidas em S, Leopoldo 1300 f'llnilins com 6145 indi\'iduos c 13~7
solteit'os, formando o total de 7402 pessoas, As despezas fcitas com esta gente durallte o pr'azo ele
7 annos, que se pOde \'erificm', montárlio a cerca de 500 contos de r'éis!
Quanto não poder'ú ella ter custad\> em 28 anDOS de 1825 a 1852!
Em 1. n de Janeil'o de 1854 existião na colonia 11, t 72 almas, sendo 5840 do sexo masculino c ó358
do féminino, São catholicos 4604 e protestantes 6568.
Ha na colonia 21 Igrejas, 9 catholicas e 12 protestantes.
Esta colonia continúa a pr'ospel'm' como até aqui; sua producçllll augmenta todos os dias, e hoje
tem-se tOl'nado um \'erdadeir'o ponto de aLtracção ft emigl'3ção espont:mea; iufelizmente já não ha terras
devolutas nas suas proximidades para estabelecimento dos uo\"Os colonos, que tem assim de procurar'
outros pontos da pro\'incia.

C%nias Trl's FOr'lllil/lflS e Torr{'s. - Limit:l(lissimas ~ão :15 noticias que lia destas duas colonias
Os relatorios do ministro do impcrio e do pt'esidcnt~ da pro\incia dão-as como muito prosperas,
:lpezar de mal collocadas. fóra de todo o commcrcio c sem ,ias de cOlDlDunicação,
A população de nmbas estas colonias sobe a mais de mil almas, e acha-se inteiramente confundida
com a nncional.
Foi fllnd:ala pouco mais ou menos pelo mesmo tempo que a ue S. Leopolelo (1825), e desde enlão
n50 recebeu no\'os colonos, e Illuito poucos ou nenhuns favores obteve dos governos tanto geral
como pl'o\'incial.
.
CO/OI/ia Sauta Crll=. - Fundada em 1869 no ~IlInicipio do Rio Pardo, á margem da estrada de
Santa Cruz. Seu fundador o marechal Andréa est:lbelecendo neste lugar algumas familias AlIemães
que chegárão á provincia pedindo terras, teve em vista povonl' a estrada; entretanto com o correr dos
tempos veio Santa Cruz a tornar-se o nueleo ele maior colonisação por conta da prol'incia, em virtude
du lei provincial de II de ])rZ<'mhl'O de 1851.
PaI'" colooia, o lugnr não foi cios mais hem escolhidos, por achar-se longe de mercado importante
e sem rio n<lvegavcl }>erto, que a tomasse em condição pelo menos igual ás colonias de S. Leopoldo
e Mundo Novo: não obstante, contava ella em Outubro de 1856891 colonos, em 241 prazos concedidos
gratuitamente pela provincia.
Os seus habitantes ,'irem contentes e mostrão-se satisfeitos, dando-se com àrdor ao cultivo das
ferteis terras de que estilo de posse.
Criada [\ custa dos cofres pro\'inciaes, tanto a presidencia como a assembléa provincial não tem
sido esquiros em protegeI' esta colonia, cujo futuro promette ser muito prospero.

Colonia P{'dro S{'gulIdo. - Fundada por' lima sociedade no municipio de Pelotas a duas Ieguas da
cidade deste nome, com tl3 fumilias irlanuezas contendo 27lJ ilHiividuos. Apelar de ter peno de si um
gl'c:tocle mercado, de gozar de extrema facilidade de cOfimunicaçõcs, esta colonia não põde prosperar:
ftlltava-lhe o pri meil'O e esscncial clemen to - tern:s.
O relatorio do presidente da provincia cm Novembro de 1853, disse sobre esta colonia: - u Respeito
as boas intenções dos fUlldadol'cs, estou mesmo Cjuc forão movidos pOI' pau'iotismo, mas é forçoso
confessar que, se de pl'oposilO escolhessem terreno proprio par" inuti.lisar os csforços de uma' colonia
agricola não o r.char:flo melhor do que aquelle em que foi fundada a de Pedro Segundo.
« Percorri-a de um lado a outro e não encontrei mais do que alguns lllisera\'eis pés de couves, arraneadof: peja fOl'ça do estl ume ti esterilidade da tena. A associação despcndeu de seus fundos 24 contos
c!í~ J'I!i5 e a provinda 1lt; aquclla rs[él illdiYidada e os colonos reduúdos á miseria. »
O relatorio de Now'mbro de 18511 dá esta colunia cemo extincta.
Colonia do .l/undo Aoro. - Fundada em 7 ele Outubro de IBM com 21 familias oriundas da Allemanha na fazenda do Mundo Novo, propriedade de Tl'istão José Monteiro.
Esta fazenda acha-sc no córte (!a serra com ft;ente para o rio dos Sinos, correndo a léste o rio de
Santa Maria e ti oéste o arroio do Tourano. nem situada, com colonos dados ao trabalho e paciJjcos~
esta em preza promeuia grande futuro, DIas em seu principio escapou de ser mallograda pelas continuas
{,ofl'erias dos indios que não pequenos attentados commettêrão até que os colonos, auxiliados pelo presidente da proyincia~ armflriio-se c afugenrárão os seIv<lgens para longe.
Mais desassombrados os colonos, tem-se dado ao trabalho de que tem colhido resultados vantajosos;
rivem contentes e seu futuro apresenta· se Iisongeil'O, e se algmna cousa os aiDige é a falta de boas vias
de commllnicação que aliús podel'ião tcr com a limpeza do rio dos Sinos, ou com uma estrada de carro
paríl S. Leopoldo. Lamentão a falta de igreja. Em 7 de Jl1lho de IBM habhavão a colonia 106 familiü~
~ ~
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'com i'>iO pessoas todas dadns à lavoIII'n, ha\'cndo elltl'elanto cnt,'ü (\lIe~ [) negociantes. 1 cngenheil'o.

5 Illa,'ceneil'os, IJ cill'pillteil'os, 1 pedl'eil'o c canteil'o , 5 fCI','cil'os, :t funileiro, Ó snpllteil'Os. :\ nlfaiatcs,
5 patleil'os, 3 Clll'tidol'es, 2 mestt'CS dc escQla, e 1 "allcit'o,
A pl'oducçl'íO tia colonia é já avultada, pois, além do consnlllO no lugar, cxportiÍl'[lO no ultimo allllO
parn mais de 8,000 saccos de feijão, e tambem milho, batatas, centeio, cevada. 3rl'01., fal'inha de
mandióca. agLHmlentc, azcite dc amcndoim c madcira,

Colonia do Monte Bonita.. - Em pI'incipios dc 1b50 forão cedidos pelo marcchal An(h'éa, cutrlO
presidente da provincia. 83 colonos allemãcs apol'tados ti provinda, ao cOI'oncl Thomaz José dc Campos.
<luc os cstabelcceu em terras de sua propriedade n 21/2 legllas distantcs da cidadc dc Pelotas sohl'e o
at'l'oio dcste mesmo nome nas fraldas da serra dos Tapcs.
Pclo cont!'acto celcbrado com os colonos obrigou-se o emprczario a dn\' no primeiro anno por cada
dia 160 réis por pessoa de familia e 200 réi., por solteiro; obt'igando-se igualmente a adiantar a cal1.1
familia uma vacca cóm cria, uma junta de bois ou uma parelha de cavallos, a\'es, sementes e ferramentas, além de :l 00 braças de frente sobre 400 de fundo., ou 40,000 braças qlladt'ndas de terras
pela quantia de 800~OOO réis.
Estipulou-se que' o pagamento do subsidio e mais avanços fossem feitos a contar do dia em que
tizessem dous annos da cessação delles. e o das terras no pl'aZO de oito annos, corTendo nos ultimos
(1uatro o juro de 6 por cento das quantias que não fossem pagas na conformidade do contrncto. Pelo
rc!atorio com que o mar'echal Andréa entregou a presidencia ao conselheiro Pimenta Bueno ,'ê-se que
a pl'esidencia obrigou-se a adiantar durante os dous primeiros annos os subsidios acima ditos: não
consta porém se isto se realisou ; llem se os colonos se de~obrigárfio dos demais empenhos contrahidos,
Mais exactas e minuciosas informações desejava dar sobre todas as colonias do Brasil, mas infelizmente a m\lior parte das requisições feitas já por ayisos, já por conlidenciaes desta repartição, nfio
tem sido \lté hoje satisfeitas.

Estatisti~a

da entrada c sabida de estrangeiros.

l)ara ol'ganisar-se a estatistica da entrada e sahi(la dos estrangeiros em cada provincia, determinou-se ~ por avisos de [) c 9 de DezeUlbl'o ultimo, ao chefe de policia da côrte e aos presidrntes das
pro\'illcias que remettessern quadros do moyimcnto dos estrangeiros com as declarações constantes dI'
um mappa que para modelo se enviou,
O chefe de poli'cia da côrte, por falta de notas que só 110 acto das entradas poderião ser tomadas.
apella-5 conseguio dar o IlU:lll:ro dos esu'angeil'Os classificados por sexos, e quanto á nacionalidade,
descriminando os Portuguezes das outras nações. Mappa anllexo A.
As informae;ões ministradas pelos presidentes das provincias do Maranhão, llio Grande do Norte.
l)arahyha. Bahia, Espirito Santo, S. Paulo e Santa Catharina , são igualmente falhas a muitos respeitos,
Com ellas organisou-se o mappa junto R que, incompleto como é, dá iUéa sobre o movimento dr
estrangeiros nessas proYincias.
Cabe aqui dar noticia da entrada em $) de Fevereiro passado de 303 Chins , procedentes de Singapore
a hordo da barca americana Eli,Wl Ann. O negociante Manoel de Almeida Cardoso, com ti louv:l"el
intcnção de forneccl' braços propl'ios a alguns ramos da nossa lavoura, mandou contractar' c vil' e!isc:s
trabalhadores que parecêrão-me fortes, sadios e aptos para o trabalho agricola : algumas das C0ndições
porém dos contractos sfio taes qne com difficllldade poderáó os Chil1s ser aceitos pelos nosso!'
lauadores.

Colonias lllilitares.
D('~de 1..°. de Janeiro do corrente a11110 achão-se a cargo desta repartição os n~gocios relativos a
colol11t1s militares: dos documentos remettidos pela secretaria do imperio, e dos recebidos posteriormente iÍfillclia data exporei o que COllsta haver·se feito no decurso do anno passado.

Pará.
D;JS tres coionias que existem nesta pro"incia - Pedro Segundo, S. João de Araguaia e Obidostratarei da ultima ~ pois que das outras nada de impol'tancia me foi possivel colheI', A bem C5-

;1i)CllaS

-~

31

~.-

,

colhida localidade da colonia de Ohidos MI ~a\'alllias uc quc vcnha a pl'csta\' impo\'tall\cs serviços. Sobre
o J'io Amazonas, com dous lagos Sucl\l'ijú c Kil'ikil'Í - »01' limites, na vizillhan~~a da villa de Ohidos.
o flltul'O da colonia não pôde seI' (llIvidoso. e rapidamente cl'cscel'á logo que esti"cr montada com os
J'ecursos que o govel'no imperial lhe tcm facilitado e ('SUl uisposto a concedel'-Ihe.
A IIlcdiçüo das lel'l'as acha-se tel'lniundu I tcndo-se jú dado pl'incipio aos t\'abalhos necessarios para a
consu'ucl;ào dns casas e pal'a os roçndos. Alilll de tCI' a!li maiol' numero de habitantes o governo determinou, pai' intermcdio do bal'üo de Mallft. o cngajmnellto ue 500 colonos portuguezes, sendo a maiO!'
parte la\Tndores e limitado Illlnu:ro de artistas mais precisos á nascente colonia, Além destes 500.
deve tel' um dcstacamento de tropa de linha, e qllaesqucl' individuos que nella se quizerem estahelecer
com conscntimento do dil'cctor, uma vez que se sujeitem aos respectivos regulamentos. O actual directOI' da colonia Sl'rve igualmente de adminis\I'ador das o]>ras inilitares, para o que lhe forão expedidas nl\
necess3l'ias ordens por aviso do ministel'io da guel'l'a de t 7 ue Maio passado.
Por ariso de 10 de Julho forão por V. Ex.- dadas nlgumas instl'ucções pro\'isorias para a marchlf (~
direcção da colonia, as quaes tem de ,'igol'ar até que se publiquc o regulamento delillitivo.
0-
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Maranhão.
A Cololíia do Gurupy de que V. Ex. a deu noticia em seu relatorio de 185ft acha-se eifectivamcnlc
estahelecida sob a invocação de S. Pedro de Alcalltara. Segundo informa o presidente ~ a posição da
colonia não póde ser melhor, orrerecendo até meios de defesa faeil pOI' achar-!ie em uma eminencia
q:lQ domina o rio de ambos os lados a perder de ,oista. As terras são de grande fertilidade e o clima
muito saluhre.
Para esta colonia tamhem mandou V. Ex.- contractar 200 colonos portuguezes que devem chegar cm
brc,oe: 110 cmtanto tem-se já procedido aos primeiros traJJalhos tanto para edificação das casas como
para as roças.
~
O dil'cctor mandou abril' lima picada que, arraressando os rios Maracassumé e Redondo, se dirige.
rom tres dias de ,'iagem, á "iIla de Turyassú. Esta picada é de grande \'~ntagem para a colon:a. pois
por ella póde ter communicações muito mais frequentes com o presidente da pro,-incia c rccc!lel" os
~occorros de que possa necessit:tr.

Pernambuco.
Procedeu-se e terminoll-se a medição das terras da colonia das Pimenteiras. Esla colollia cOl1linúa a
prestar a utilidade que tere em vista o governo imperial quando decretou sua Ci'cação.
Não posso deixar de mencionar aqui os bons serviços do Rev. mo capuchinho frei Sebastião de ~Iessina •
quc ~ quando ahi esteve a missionar, aprovcitou o grande numero de pessoas que concorrião a ouvi-lo
para construir um cemitel'io com a respecti\Oa capellinha, e para abril' os alicerces de uma igreja qll~
infelizmcnte não pôde terminal'.

Alagôas.
1 r.olonia Lcopoldilla tcm prestado não menos utilidade que a de Pimenteiras. Copiosas chuyas que
c;,hfrão Iro mez de Junho passado nesta colonia causilrftO alguns esu'agos: a cape lIa que estava em
('ol1strucção alguma cousa sofTrcll ~ c fic5rão quasi inteiramente destruidas muitas scnH'nteiras (~
Jllantaçõe~.

Minas Geraes.
POI' decreto de 2ft de ~Iaio de 185lJ foi crcada a colonia do Crucl! e deterl1linou-!ie que fosse pro,oisoriamcnte estabelecida em terras da companhia do Mut::ury ~ Ú margem do riheirão dc S. ~Iatheo~, a

tt'cs leguas de Santa Clara, dando-se pal'a esse fim as l'cspecti\'us instruc~!õcs. Nas tcl'l'lIS desta colollia ,
que são uma legua qUlIlIl'ada, tem de ser estabelecidas vinte familias, cujo engajamento foi cOllllllettido
ao dircctol' da dita companhia, o cidadão 1'hcophilo Benedicto Otloni: já se uchando ali t,a pessoas,
numero que .' segundo informa o dil'cctOl' da colonia, é muito limitado.

Paraná.
A colonia tio Jatahy se acha igualmente estabelecida e promette ser de gl'ande '-utilidntle para a futura
navegação Ouvial p:m\ a pI'ovincia de Malto-Grosso. Derão-se igualmente as Ilccessal'ias pI'o\idcncias
para se pI'incipiar com os trabalhos das colunias Brilhante· e Anhllnc, que t('1ll de ser povoadas pOl'
colonos portuguezes mandados contractar por conta do governo imperial,

.

.

Santa Catbarina.
A coloIlia ele Santa Is,:bcl cont:r:úa a lIugmental'-se e cedo o numero de seus habitantes ha de crescer
com 200 colonos pOl'tuguezes que f 01'50 mllndndos contractar por intcl'rnedio do blll'flo de Mauú.
Em Dezembro passado tinha a colonia 25 casas, c, além do directol' e cirllrgiflo, 11"2 pessoas, das
quaes 51 são soldados de liuha.
Em l\ovembl'o tinha-se aberto uma escola de primeiras letras que era frequentatIa per oito "IUUlllOS.

Catechese e civilisacão dos Indios.
'"

Tendo S. Ex. a resolvido que este ramo de serviço publico corresse pela Repartição Geral das Terras
Publicas, foi por cl1a logo expedido o aviso de 1~ de Dezembro do anoo findo, exigindo das presidencias, todas as informações que pudessem ministrar com a necessaria brevidade. .
A secretaria de estado ~ pOl' determinação de V. Ex." , tem posteriormeute l'emellitIo os papeis concerllenlCS a esse objecto, e em vista d,IS illfol'lnações nelles contidas, e das envi;ulas em "irlllde do
citado a\'iso , fmei por expôr quanto COllSla ú Uepal'tição Geral das Terras Publicas ter occol'rido sobre
tal objecto no al1110 de 185l!.

Amazonas.
Na provincia do Arn",zonas pouco se tem feito sobre este oLjecto, para !fI st'guio ultimamente o
padre Antonio Tavares DorueJlas, que '·oluntariarr.ente olTereéeu-se para o penoso mas lou".n·(·l cargo
de missionario.
.

Maranhão.
Na pI'ovinei!} do l\1aranhão o presidente tem prestado a maiol' attcnção a este r:iIlno da adll~inistração.
Além dos GOUS aldeamentos ou níissões, um no rio Carú, na sua confIuencia com o Pindaré , e outro
no Bacubal á margem tio Mcarim ,. creou '; directorias plll'ci'les de Indios, a saber: na comarca da
Chapada, onde "ivem errantes e miscraveis as triblls dos Gaviões, Matteiros, Caracat!s e Canellas, e
á em tooa a extensão do rio l'omaré, a começai' da fazenda Camacaoca até as altIêas de l\lan5joz.
Nas instrucções dadas aos directores, entre Illuit'us recommendações que fez, especialmellte determinou -lhes a abertura das \ias de commuPlicação entrc as difIerentes directoria.s, e muito cuidado em
que os Indios nrlO fossem roubaoos e reduzidos á e~cravidão,
Por informações do m~smo presidente consta haver-se encontrado na comarca de Caxias uma aldêa
com vinte e tantas casas, roçados, lllantações, etc., inteiramente abandonada, não podendo a escolta,
que a encontrou, cODtinuar nas imcstigações por falta de munições.
Ultimamente tem lIpparecido Indios em não pe'l.ueno numero fazendo incursões em diversas fazendas
doin~rio~
.
NaS' caheceiras do rio Cond6, confluente do Itapicurtí, os Indios Gamellas e Matteiros atacavão

.. ,
•

falendas do Alto MeDl'im, PllI'n contê.lolI o lH'csidcnte mnndoll ,orgunisar uma bandeira de 60 pessoas,
cntJ'e as quaes f5 pl'lIÇllS de linha e 15 Indios domesticados, commnndados pelo cidadão Manoel Rodl'igues de Mello Uchôn, com ol'dem expl'essll de cvital' connictos com os ditos Iudios, limitando-se ao
emprego dos meios brandos c llel'suasivos, Infelizmente assim não aconteceu; com os (ndios and3vão
pretos fugidos, que ntacál'/io a escolta, l'esulLando do ataque 5 mortes e 2 fel'imentos.
Na comarca da Chapada igunlmente os IDllios Gaviões, atacArão as fazendas da Batalhn, Bacurys e
Capim de Cheiro, e assassinárão um vaqueil'o 9 um Incnino, Em seguida travou-se um combate, de
que resultou a morte de I, Indios.
Os Indios das cabeccil'as do Grajahu tambem apparecêrão nas fazendas ã margem do Mearim.
Em cOllsequencia o presid(,llte da provincia tomou providencias adequadas para proteger os habitantes daquella partc do sertão, c estacionou um forte destacamento na colonia militar Lcopoldina.
O mesmo presidente tem em vistas trazer pal'a os aldeamentos de S, José e Vinhaes, nasproximiuades da capital, os Indios que mostl'ar'cm disposições pacificas.

Bahia,
Tcndo o presideute desta l)l'ovincia pedido, quc se enviasse p<lra ali, afim de serem empregados na
catechese dos Indios alguns dos missionarios chegados ultimamente a esta côrte com passagem paga
pelo governo imperial~ assim se requisitou do Sr, ministro da justiça,
Tambem se requisitou do Ex. lhO prelallodeste bispado, por sollicitação do mesmo presidenle, a concessão das faculdades c poderes necessarios para que o missional'io Frei Luiz da Graça possa bem
desempenhaI' na "illa do Prado o seu santo lllinistE'rio, Em data de 27 de Fevereiro ultimo commllnicou
aquelIe digno prelado haver satisfeito a esta requisição.

Espirito-Santo.

Nas immediações da estrada de Santa Theresa, tem apparecido alguns Indios selvagens á medida
que se appl'oximão os .tl'abalhos dessa empreza ás suas aldêas. O presidente da provincia tem dado
providencias para que esses Jndios Séjão aHrahidos á sociedade, encarregando dessa importante missão
o capitão Antonio Fernandes d' Andrade, emprezario da dita estrada; entende porém que conviria fnndar
um ou mais aldeamentos no prolongamento desta, para o duplo fim de segurança e commodidade dos
vian dall tes,
Consta, por informações fidedignas, que nos sertões de Benevente DO Rio Doce, e em S: Matheus
existem hordas de Indios selvagens: ao }ll'esidcnte da provincia parece conveniente o estabeleCImento de
algtlDs aldeamentos naqucllcs lugares.
,
.
Participoti ultimamente o mesmo presidente, soh informação do subdelegado da nlla de LlDhares, ,q~le
11111" porção de Indios disseminados II"S maltas do municipio, se achavão renDidos em um 1ugar proxlIllo
á dita villa, e que dahi mandavão pedir ferramentas, sementes e algum mantimento, accrescentando, que
esta\'ão dispostos a trabalhal' e li receber a direcção que se quizessc dar-lhes. ,
O pl'esidente fez pal'a ali seguir o respectivo "igario afim de ver se consegUIa alguma cousa. ~ falra
de Iliissionarios obsta <I que se prcste á ca:cchesc todo o cuidado ~ não podendo por essa razao ser
satisfeita a requisição, quc a este respeito foi feita.

MiDas-Geraes.
Para esta pro\·inci:.l tambem forão sollicitados pelo respectiv?, presidente al~u~s l'eligi~S()S. para o
serviço da Catrchr.se, o que por esta repartição acaba de ser reqUISItado do Sr, lnlDlstrO da Jl1s~ça.
T. P.

~

....
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S. Paulo.
Oitenta Jndios da tribu selvagem 'em QUlltóS estabelccêri\o-sc eS}lontan.eamc~te cm tcrl'ólS d~ fazenda
de José Joaquim Alves'· Machado, freguezia do lloturatú, e pel'manec~"'lo ahl pOl' mczes, rCtldos pelo
bom tratamento que ellcontrúl'ào.
'
,
.
Este fazelldeiro~ nomeado directol' desse aldeamento pOl' proposta do. dll:ector geral dos Jndlos ,da
provincia, pedio para missionar na meSllla UllI capuchinho, não sendo ,satisfeito, por dcclarar o pr~fel!o
desses religiosos llflo o haver disponh'cl. Consl<lu~lo .(IUe alg.ulls 1I1I.1Ios. de Araruqual'a, que se tlDl~ao
passado pacificamente da serra Negra para a pro\'lncJa de Mmas, estav?o selld~ maltratad~s na vllla
de Jaguary, comarca de Sapucahy nesta pI'ovincia, exigio-se do respcctl\'O prcsldente que lllformasse
a tal respeito.
.
.
.
.
Da infol'lnação por ('lIc dada l'esulta que 28 desses Jndlos cxpelhdos por outros das margens do RIO
GI'amlc, haviüo sido <lpprehendidGs pelo subdelegado daquella vllla, e que ha~endo-se Ic,'aDtad~contra
os rruardas forão alrruns feridos no conflicto que houve, ficando morto o CacI<lue.
Particip~ll o me~llo pI'esidente que hoje se a~hào taes ~ntl~os. d~stl'~buidos. por pessoas ~ap~~~s
da mesma "illa. e se mosU'flo contentes; tendo Sl(lo essa dlstl'lblllçaO Illcumblda ao respectivo JUIZ
municipal, a qúem foi abonada a quantia de 300S000 para as despezas feitas.

Paraná.
Tendo val'ios Jndios do aldeamento de S. JcroD)'mo de Jatahy passado pai'a o de S.João Baptista. na pI'ovincia de S. Paulo, causando ahi varios disturbios e até ,'iolencias contra os moradores das vizinhanças, foi o director do mesmo aldeamento de S. Jeronymo busca-los, empregando a
sua influrncia afim de os levaI' pacificamente.
Neste sentido e para o dito fim cxpedio o presidente do Paraná as convenientes ordens.
Segundo informa o barão de Antonina', já sobem a 500 os lndios Cainaz do aldeamento da margem
esquerda do rio Tibagy, defronte da colonia militar de Jatahy, os quaes se tem conservado pacificos, e começ'ão a fazer plantações.
Tendo para ahi affil1iuo pequenas horclas de Jndios, vindos da margem direita do Paraná e de
Mano Grosso, fez-se maior numero de ranchos e roças na Heducção de Nossa Senhora do Loreto,
e conflueucia do rio Tibagy com o Paranapanema, formando assim dous Ducleos de colonisação
indigena.
. .
Para os primeiros trabalhos destes eSHlbelecimenlos, os quaes, em attenção ás suas circumstancias
peculiares, forão provi~oriaIl1ente desligados da direcção geral dos lndios desta provincia, e confiados
á administraçflo do mesmo barão, forão postos á sua disposição, a pedido seu, 30 Africanos da fabrica de ferro de Ypanema, em S. Paulo.
Mais tarde formou elle outro aldeamento na margem direita do rio Sunhambaya, na confluencia
do rio Paraná .• para C<1techis31' os Indios Coroados, (Iue ali forão encontrados. Com este aldeamento
e C?Jn uma picada que ,'<Í tCI' aos campos do Baixo Paraguay, será faeil a catechese dos ludios que
habltão os sertões d.. margcm esquerda do Il'illheira á direita do Rio Pardo.
Todos os aldeamentos de lndios sobre os rios Tibagy ~ Jatahy, Paranapanema, Paraná, Ivinheima,
Dourado (' Santa .Maria, entre as provincias do Paraná e Malto-Grosso, 1icão sujeitos á administração da provincia do Paraná; já existem sete desde o rio Jatahy até Santa Marb, na provincia de
Matto-G rosso.
A 11 de Novembro ultimo principiál'ãO a missionélr nesses aldeamentos, fundados pelo barão de
Antonina, os capuchinhos Fr. Mathias de Geno\'a e Fr. Timotheo Castelnovo, para uso dos quaes
.
mandárão-sc vil' da Bahia diccionarios da lingua guarany.
Para auxiliar aquelIes missionarios se <lcllão designados quatro dos religiosos Carmelitas orrerecidos
pelo respectivo provincial nesta cõrte. .
' .

Santa Catbarinl.
Em Janeil'o deste anno apresentárão-se alguns Botocudos no sitio de Antonio Rodrigues de FiS'lei.
redo, no. lugar do Ul'us~a~ga, termo da Laguna, e ahi assassinárão um menino de 12 annos.
O presIdente é de OplDUO que esses selvagens se não podem civilisar por meios brandos, e melhor
será aJlJlI:ehendê~los c leva-los ás gran(~es cidades, para ahi serem eml)regados nos arsenaes e outros
estabelecImentos, do q~e ahle~-los,. ViSto como acabão sempre por assassinar os seus bemfeiteres,
voltando ás maUas maIs atrevidos ainda, por conhecerem jã o uso das armas de fogo.
De outras provincias nenhumas inrol'mações ha.

Registro.
Logo que se põz em execucão o regulamento de 30 de Janeiro de 185.6, derão-se as precisas
ordens para a fixação dos prazos do registro das terras possuidas; e hoje devem estar em andamento
em lodo o Impcl'io os trabalhos de sua ol'ganisação. Em avisos expedidos por esta repartição achãs-se
estabelecidas as seguintes providencias relativamente ào l'egistl'o:
1, o Os livros e as declarações para o registro estão isentos do imposto do sello.
2. o Não são obrigados os possuidores a exhibit, titulos ou documentos no a::to do I'egistro, e
devem ser aceitas as declarações ~ pOl' mais duvidoso e contestado que seja o direito de quem as
apl'esentar.
3. o Pot' conta dos vigm'ios correráõ as despezas com a compra dos livros e salarios aos escreventes, que podem elles empregar no trabalho do registro.
lJ. o A escripturação do registro se fará pOl' extenso, sem abreviaturas; e as declarações serão Iitteralmente registradas, salvo as pequenas correcções orthographicas, no que comtudo deve haver a
.
maior cautela.
5. 0 A nota de apresentação, que os que recebem as declarações Janção eln um dos seus e.xempIares, será tambem registrada, cobrando-se por este registl'o o mesmo emolumento; a nota' se
limitará á menção do dia, mez e anno, em que fôrem apresentadas as declarações.
6. o O registro se fará perante o vigal'io da freguezia onde estão situadas as terras, posto que
em outra resida o pl'oprietario, ou ainda que aquellas estejão no districto de jurisdicção civil de
autoridade de outra freguezia; no caso porém de comprehenderem as freguezias territorio em differentes provincias, nellas havel'á li\"1'O de registro especial ás tel'ras de cada uma destas.
7. o O proprietario que tiver dentro da mesma f1'eguezia posses aDnexas, póde· comprehendê-Ias
em .uma só declaração, devendo ser separadas as declarações, se distinctas fôrem as posses; ·mas
a simples interposição de um rio não torna necessaria a distincção entre as posses que tenha o
pl'oprietario de um e outro lado delle, salvo as circumstancias especiaes que induzão a considerar
dilTerentemente.
8. o Para o regisu'o das terras possuidas em comm um, em regra deve cada socio ou interessado
apresentaI' suas declarações, especificando a porção a que se julgue com direito; quando porém as
terras são de orphãos e ainda não divididas, basta uma _só declaração apresentada pelo respectivo
tUlOI', mencionando as circumstancias especiaes ao li umero e pessoas dos interessados; e bem assim
pelo respectivo administrador, se as terras são trabalhadas e aproveitadas em commum, e sob a
administração de- um só dos proprietarios.
.
.
9, o Tanto o sesmeiro como o foreiro devem registrar as. terras, sem embargo da duphcata que
dabi resulta, uma "ez qur. das declarações conste o domiuio directo de uns e o util de outros.
10, o O roçeiro que fez plantações em terras devolutas com intenção de abandona-las logo que
aproveitada seja a colheita, não pôde declara-Ias como sua posse.
Recommendou-se a cessação desta pratica abusiva.
.
11. o Não estão sujeitos ao registro os terrenos nas povoações, dentro da demarcação da de.clma
urbana, ou do limite que na falta daquella fôr traçado pelo dlrector geral das terras pnbh~s,
e presidentes nas provincias, e approvado pelo governo: os terrenos porém que dentro da referIda

demarcação são destinados á hlvolll'a ou ('l'iaçilo, sel'no iucluidos lia oIH'iHa~~1\o do regista'o pOl' \lUla
cia'tumscripç1\o espccial, pcla mcsma malleim feita e nppl'ovlIda.
:12. 0 Não competc nos vigarios a illlposi~ào da multa de que t\'ata o rtI'tigo 106 do rC'gu In lllCll to •
e sim ao govcrno na cÔl'le sob a inrol'mação do directol' gCl'al das tCrJ'lIS publicas. e lIOS presidcn tes
nas pl'ovincias sol> a do delcgado deste,
13, o Na falta de vigario ou de qucm suas vezes faça, o subdelegado de policia SCl'.\ incumbido do
regisu'o: esta providencia cessará logo que haja o fUllccionlll'io, a quem o regulamento encarrcgou
desse serviço,
Não menciono ouU'as decisões que fOl'à,o dadas !!obl'c o registro das tenas por se limitarem ú liucral disposição da lei e regulamento das tel'l'as,
Terminarei este relatorio com a :lpreseutação das tabellas em que se acha demonstl'ada <I cJespeza
provavel que no decurso do anno lillanceil'o de 1856 -185i tem de realisar-se pela RepaJ'lição Geral
das Terras Publicas, bem como o que se tem despcntIido. recebido e se ha de receber por contractos
já feitos desde 30 de .Taneiro do anuo findo, época tIa creação desta repartição, até o mesmo dia
e mez do COl'l'entc anno.
Repartição geral dns terras publiras {'m S de Março de f 855.
J

MA~OEL FEL!7.ARDO DE SOUZA E

Mu.l.o.

ADDIT1MENTO 10 REL1TORIO
DA

,

REP!RTIÇlO GERAL DAS fEBR!S PUBLIClS
ÁPRESENTADO

·nt 9 DE MARÇO DO CORRENTE ANNO, PELO CONSELHEmO DIRECTOR GERAL

:Submettido á consideraçlo de S. El[. o Sr. Conselheiro' Luiz Pedreira do Coutto

Ferraz~

ministro e ,ecretario de estado do. negooios do imperio em I.· de Maio de 1855

PILO

DIRECTOR lNTERINO DA MESMA REPARTIÇÃO

J3ERNARDO AUGUSTO NASCENTES DE AZAMBUJA..

lII,uln

e Ex, m" S.. ,

Em autlitamcnto ao rcla lOl'io da I'epal'tição apresentado a V, Ex," com data' de Ode Março ultimo,
passo a expôr a V, Ex,· o quc tcm occorl'ido postcriorme11le, que 'mereça SCI' mencionado, ~ ut:1ll assim
o que consta de algumas informações recebidas dcsde aquella data até hojc,
No impedimento UO SI', conselheü'o dil'ector geral, que obteve licença do govemo imperial, f~ ~(~
dirigio A' pf01'illeia de SaBta Catharina, afim de tratar da sua, sauele, entl'ei: no exercicio d;I«lIelle {11ll __
prego, passando a servil' de official maior o official chefe da 1,' secção, que foi substituido pelo amanuense da mesma, José Pereil'ü de S,t,
Pela I'etil'aua do omeial chefe da 2, a secção, que, tendo sido nomeado juiz ue direito para a dita
provincia, seguia para o seu destino no dia 17 do mez passado, acha-se essa vaga Pl'ccllchida interinamente pelo respectho amanuense Luiz Joaquim de Oliveira Castro,
A repartição continúa a funccionar regularmente, c os trabalhos da secretaria se aehão em di.1,-

lnspeetorias de

medição~

o engenheiro Pedro Taulois já parti0 para LI pro\'illcia do Pal'lIn{l, na qualidade de illspectOl' geral
de mediçãe: além dos i~trumeBtOS que levou comgigO', de)'e ooje te.!' recebido ouu-os, que se esta,'ão
apromptande, e lhe f~ã6 remeuw<:Is posle1'iônneote; aehanflo-se assilll munido do neeessarw para o
desempenho de sua commissão, Não COllStll se já foi designado o-Jocal em que deverá começar os u'abalhos
da m~o; mas é de crer' que o tenha sido "'Pele- respectivo- pres-iúenie.
Os inspedores ger~s de medição, Das provindas do- Pará e Mal'aubãO' pM'tírá'o pat"a os lugares desig~a
dos, onde t-eF.ão dado prin~ipio- aos- seus trabalhos com os reS't>ectivos eHrptega<los, O que eSfá nesta
ultima provincia, passando pela "illa do Tury -Assú ~ levantou uma . ligeira pbnta da mesma, que remettcu a esta repartição,
Afim de 5>cr medido e demarcado o lH'rimctro dos telTilorios vendidos ao conde de ~lontra\'(~1 na
provincia de S, Pedro ~ seguio para ahi o capiãu .k7ão Luiz de Araujo Oliveira Lobo. ao qual forão
igualmente fornecidos todos os instrumentos precisos para o dito fim.
Havenúo o referiúo conde represell1ado ~ por Intcmleúio da presidcncia , sobre a necessidade de preparar tel~reoo ~ an:andkliBeatos pro-visorios e outro9 trabaUíos pnra rccehlu1en~o das f<l1Mias ~ colonos,
que em breve pat'ti .. iãu da- Em:epa, com destino ao primeiro oodco~ q!l~ rell'ciona\'a ali estabelecer, foi
por a riso de 16 úo mcz findo autG\'is~da a mesma presidencia a pel'lllittir-lhe a execução uatluelles U'ahalhos em um espaço de terreno devoluto. que ti "esse de ficar comprehelldido 110 primeiro dos territOl'jus a mcdi ... Jogo que, traçadas as 'linhas principaes da respectiva medi~'ão, fossem conhecidas as
dirisas clIll'e esse terreno e as tCITaS de qo<dquer dominio particular.
O 1.0 tenente João Joaquim da Sih'a GuilllJrãcs; que se acha na provincia do Espirito Santo, ellcarJ'q,ado de uma com missão' scmelhante ~ a respeito das terras vendidas ao emprezal'io ú~ associação do
Hio Novo, Caetano Dias da Silva, fez algumils exyIOl'lU;ÕeS nas terras por esre' indicadas, em con(ormidadt· do contracto, que celebl'ára nesta repartição,
Ten!, porém, esse official de demorar os trabalhos da medição, em consequeuda de representação
T. 1',
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do dia'cetol' gemi dos Indios da )u'ovincia J que nll~gn pel'tenccr pnrtc daqucllns terras aos antigos Indios
de Bcnevcnte e ItapcOlerim.
Emqunnto esta e algumas outras occurrencias, que tive a honra de levar no conhecimento de V, Ex,"
não tem uma soluçãO definitiva J derão-se as necessarias providencias pura quc, obvindos qun~squc.
embaraços rcaes, se IH'acedesse á mcdiçl\o semprejuizo de direitos adquiridos, nos termos da lei dill'
tel'I'I\S " e sc.u regulamcnto,

"

Terras devolutas.
Os pl'csidenles das pr<wincias do Piauhy, da Parahyba e de Minas Gcraes, enviArão as informações
pcdidas sobl'c a existencia dos ter,renos devolutas nas mesmas,' Farei rcsl,lmida menção do que consta
de taes informações..
'

Piauby.
Comarca de Pllrllnaguá. - Na ribeira do Urussuhy para o interior de Gilbáes, cachoeiras do Paruahyba, e grande parte de suas margens, e ao Oeste para o lado de Goyaz. comprehendendo os
lugares denominados Geraes, existem terrenos devolutos em grande extensão, mas pouco conhecidos.,
e alguns até hoje inexplorados.
Tambem são pela maior parte devolutas as terras banhadas pelo Parnahybinha, e rio Medonho,
otTereccndo livre medição em mais de cem leguas.
Comarca de Oeiras. - SeguncW consta ao presidente, cxistem ahi terrenos devolutos, mas todos
completamente estereis. Esta noticia talvez se resinta de informações inexactas fornecidas a esse presidente; e é de esperar que se obtenhão esclarecimentos mais exactos ácerca da localidade e natureza de taes terrenos..
Comarca do -Príncipe Imperial. -Toda a terra geral é do dominio publico, mas, por autorisação
da assembléa provincial, tem a respectiva camara municipal distribuido por particulares alguns lotes,
ou prazos.
.
13ma tal autorisação, a não ser relativa ás seis leguas em quadro concedidas á provincia, para o fim
da colonisação , nos termos do decreto da legislação em vigor. parece não dever continuar, por contraria á lei de 18 de Se.tembro de '-850, e regulalDento de 30 de Janeiro, expedido para sua
p.ucução.

Parabyba.
~esta provincia apenas consta que em Patos, Cabecciras, cidade de Arêas e Mamang~ape existem
terrenos devo lutos em extensão não maior de meia legua cada um. As informacões nada dizem ácerca
da natureza de taes terrenos.
.

Minas Geraes.
Consta .existirem terras devolutas nos seguintes pontos desta província:

Município de Formigas. -Entre o rio Verde e a serra Geral, que acompanha este rio com direcção

..~ '11

~•.

ao NOl'te da viii" de FOl'migas; c nos limites tlc~te municipio COm o Gl'ão Mogol', no lugal' denominado Jahihas. sendo eSles, segllllllo a informação do juiz municipal, inuteis pOl' est~I'eis e pestifcl'os.
Mllnicipio de Dl'~emboque, - A planicic gcmlmcnte conhecida pelo nome de Chapadão. desde a
lagôa dos ESlC'ios até a tl'omba da SeI'l'a das Canastl'as, Essas tel'l'as tem de extensão cêl'ca de 18 leguai,
e são apl'olH'iadas pal'a toda n especie de cllltUl'a.
ltfunidpio de Jal/um't'a, - As margens inteiramente incultas do Rio Vel'dc, desde a Bal'l'inha até
o Pão-Preto, as quacs, na phl'ase da informação I'espectiva, perteilcêrão a fidalgos, que nunca se importúl'i\o com ellas,
.

AI unidpio do Serro. - Os que ficão a leste deste mllnicipio na freguezia do Pessanha , confinantes
com a provincia do Espil'ito Santo, os <tuaes tem de extensflo de N. a S. 4.6 leguns, mais ou menos,
desde n cordilheil'a da SeiTa Negra nté a margem esquerda do Rio Doce, e de O. a L" 20 leguas,
desde a cachoeira do Hagllary até ás Escadinhas no mencionado Rio Doce.
Municipio di' Ilaú1"ra. - Existcm em gl'ande almndancia no distl'icto de AIl tonio DÜls ~ nas vertentes
<lo rio Pil'acicava abaixo até o luo Doce, e nas terras banhadas pelo rio de Santo Antonio, e pOI'
muitos pequenos riachos e ribeirões: no districto de Joanesco, desde o ultimo morador, a llwl'gem do
Santo Antonio, até a bal'l'a do Ilio Doce, e da do dito Santo Antonio até o arraial Cuiethé, abrangent\l{) cêl'ca de 1ft leguas de extensão: e finalmente deste arraial até a Natividade: nas divisas da pro,'incia de que se trata, com a do Espirito Santo; estes ultimos terrcnos constll serem em grande quantidade. e de excellell te qualidade.
MU/licipio de Passo .... - lia uma ilha devoluta no Rio Grande, entre este municipio e o do Desemboque, assim COU10 telTas do dominio puhlico no districto de Nossa Senhora da Penha dc BUl'ity ~ nas
chapadas dos rios Tetaes e Pindllca até ás suas harras.
Nflo tendo ainda chegado informações· de todas as PI'ovillcias, c não sendo completas as que tem
sido recebidas, não é possivel formar-se um mappa dos tel'renos devolutos existentes no impel'io,
como fOI'a para desejar. Um trabalho semelhante só se poderú realisar com o tcmpo, em vista .de
dados mais positivos ~ e depois que se fOI'em colhendo os rcsultados do registro das lCl'l'as: das diligencias para as legitimações e revalidações das posses e sesmarias ou outras concessõ('s. e sobretudo <los
trabalhos das medições das terras pllblicas, á medida que tiverem elles execlI<:ão em ditTerentcs pontos
do imperio.

Colonisaeão.
(>

A'cerca deste impol·tanlc ramo d 'adminislração tc"e ultimamente lugar o contracto que por ordem
e approvação dc V. Ex. a foi celebrado com o OI'. Hcrmanll Blurneneau, emprezario da colonia de seu
nome na provincia de Santa Catharina; e o celebrado com o Suisso João Augusto St~cklill"
O zelo e intelligcncia daquellc emprczario, o estado a que tem elevado a sua colonia, apenas com
os sens propl'ios recursos. e com o empreslilllo de 10 contos de réis, que lhe fez o governo imperial
em 1551; a experiencia esclarecida sobre a materia. junta ao plano de Colollisação que tem adoptado;
c finalmente o credito que ha merecido a sua inteireza e probidade nos estados da AlIemanha, justi1icão. se outras razões não houvesse, o contracto com elle celebrado em 12 do mez findo.
A -necessidade de gralldes nllcleos de colonisação. que sinfto de ponto de aW'acção ir emigração
espolltane~, é hoje reconhecida; e a localidade da colonia Blumclleau presta-se perfeitamente a servir para um desses nucleos. Era pOI·tanto indispensavel fazê-Ia prosperar pelos meios possiveis, apro"eitando-se para isso o governo do concul'so daquellas circumstancias.
O Dl'. Blumeneau obrigou-se a introduzit· LJ,OOO colonos europêos no prazo de 10 annos, mediante
os auxilios e ohrigações constantes do respectivo contl'acto ~ que foi presente a V. Ex.·
T.

P.
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o «jutro to'ou'seto celebrado na mesma dAta com o SUtSSO JoAo Augusto Stocklln, um do8 pri~eh'08'
pfWOlldores da colonia NO'fo Fribnrgo, teve por Um uu~illa, D Inll'oducçliO de 6() coJonos ~UISS09,
maiores de i O annos, ({lIe o mesmo se obrigou l\ estabcJecc~ em Maenhé, em tCl'ras de sua proprIedade,
que adquirie C~l o frooto .de seu trabalho DaqueHa coloma', donde se destacou como muitos OU1l'os,
que se nebão hOJe eonrund,dos na massa da poplllaçAo..
..
.
Para esse fim pois ordenou V. Ex.· que lhe rosse' concc.dula DO rererldo contracto :1; qUA»tl8 de
um conto de I'éis, pOl' emprestimo, por seis 8Dnos e sem )uros.
.
.
Algumas propostas se telD apl'eseutado, tendo por ,fim a ID'troducção de colonos, e desenvolVimento
da: colonisação no paiz. as quaes subh'ão á presença. de V. Ex.·,. e pendem dp. solução do gover,no
imperial. Enlre ellas llodem-sc mencionar as que respcltão ás duas linhas de vapor, u~a de Antuerp~a,
e outra de Hamburgo, para o Brasil, com a clau~ula de transportar col,onos, e que nao tendo p~dldo
ser já resolvidas fa'VoraveJmentc, qua~t? ~ este uhll~o.pon~, petas mot~vos con&tantes- dos do~s áVlsos.
ambos' do mez de rvlarco ultimo, dIrIgidos ao mlDlstel'lO de estrangeiros, recebêrão todavia, como'
declaração, que goz31'ião como linhas de correio e navegação, os mesmos favores concedidos ás de
Southampton e Liverpool.

Colonias.
Poucas informações chegArão a esta repartição .depois do relatorio apresentado a V. Ex. a em 9 de
Março: dessas são mais importantes as relativas ao Amazonas e Maranhão. Passo a expOr o que consta
sobre este o))jecto.
.

Amazonas.
Concedido pelo governo imperial á companhia de navegação e commercio do Amazonas. o terrenO'
que se acha abaixo do Furo das Lages, á margem do Rio Negro, proximo á capital da provincia; abi
resolveu a direcção estabelecer a primeira colonia a que se achava obrigado pelo seu contracto.
. 1?emorando~se a medição e demarcação do dito terreno, poi- ainda se não achar em etIectivo exerCICIO. a. repartição especial das terras, a pedido do gerente da companhia, permittio o presidente da
provIDcla ~ue .se fizessem provisoriamente os preparativos necessarios para a recepção dos colonos.
O local fOi deSIgnado pelo delegado do director geral desta repartição, de accordo com o dito gerente,
e approvado pelo presidente.
.
. Deu-se com eiTeit? começo ás obras, e em Dezembro já se achavão estabelecidos na colonia 100 indivlduos, dos quaes OItO mulheres e duas crianças, sendo 93 Porluguezes e 7 Gallegos .
. Metade desta gente é talvez ue artistas taes como carpinteiros, pedreiros, Cerreiros, etc.: as necess!dades da colonia assim o exjgião.
Esta primeira coJonia recebeu a denominação de - Mauá.

Maranhão.
Co~onia Santa Isabel. - Em data de 26 de Fevereiro do corrente anDO enviou o emprezario desta
coloma., o ~or~nc1 Torq~ato Coelho de Souza, as informações que lhe bavião sido pedidas em addita-

mento ~s pflmelras r.ecebldas, porém nada adiantão ao que já- foi dito a V. Ex.·
~ ContInua a ~olonla. a prosperar, e seus habitantes vivem satisfeitos. A salubridade do logar parece
e:ltar reconbeclda, pOIS que até aquella data nem um só colono ha'Via faUecido.

Colofl1a de op,eral';o~ tio Arapapnlly, - Afim de acudia' lIs neccssidades urgentes das obl'as do canal
deste nome, tentou o presidente da pl'ovincill Cormar uma colonin de trabalhadorcs europôos mandando-os pora essc fim engajai' em· Portugal.
'
Em Agosto passado chegârão a bol'do da bal'ca Linda 103 POI'tuguezes, os quaes Corão, por assim o
permitlh'elJl as condições do contrncto, cedidos na maior pal'te a particulares, pagas as despezas com
ellcs Ceitas. Posteriormente chegArão mais 1tI> de igual origem; estes pOl'ém Corão para o local da ob1'a,
onde se achA0 com o restante daqueUes primeiros, e trabalbdo sepuI'ados dos escravos qoe ainda ali
elistem,
No f!1esmo i~tl1ito de satisCazcr á falta de braços, já para obl'as publicas já para a lavoura, contractou
o Fcfel'ldo presidente com a casa -Nagel- desta côrte a introducçãode 150 Soissos ou Piemootezes e
com o negociante Serra Pinto, do Maranhão, mais 11>0 Portuguezcs •. Segundo as ~ondições dos t~" ..
tractos poder~õ tambem esses colonos ser cedidos aos lavradores que os quizerem engajar. pagando
despezas e adiantamentos com clles feitos.
Além disto, acha-se contractado o estabelecimento de maís duas colonias agricolas com os cidadãos
Francisco Marques Rodrigues e Antonio Corr~a de Mendonça Bitencourt: a de Petr.opolis, no Codó,
que deverá ser composta com 200 Portuguezes;e a de Santa Theresa, nas terras de Bitiúa, em Cururupú; cujo primeiro nucleo deverâ ser de 40 familias açorianas.
Projecta igualmente o presidente o estabelecimento de uma colonia de pescadores, autorisando a
Manoel Joaquim dos Santos, a contractar em Portugal com alguma companhia, on particular, o dito
estabelecimento.
A colonia deve constar de 100 pescadores, além das mulheres e filhos, prestando a provinda as
quantias necE.'ssarias por seis annos e sem juros.

a.

Bahia.

o presidente desta provincia, em seu relatorio á assembléa legislativa provincial, apresentado em·
Março' ultimo, dá noticia, posto que succinta, das colonias que ali se fundárão. Fazendo menção deste.
topico do dito relatorio, julgo desnecessario reproduzir o que neIle se lê.
Espirito S.antg.
Em additamento ás informações do presidente desta provincia sobre a colonia de Santa Isabel, e que
já forão presentes a V. Ex.-, envio.u o mesmo presidE.'nte uma lista dos habitantes da dita colonia.
Conta ella hoje 21.3, sendo 121 mulheres e 92 bomens; 133 catholicos e 80 protestantes. Desde 18ã7
em, que foi estabelecida esta colonia até agora, tem havido 8á nascimentos, dos quaes vingãrão 7â
cl'lancas.
Dá 'mais o referido presidente noticia de uma colonia de Açorianos, em numero de 50 familias, que
ali se estahelecêrão, em 1812, nas margens do rio· Santo Agostinho.
O governo de então deu-lhe terras, sementes, gado e instrumentos de lavoura, snstentando-os por
algum tempo. O intendente geral de policia, Paulo Fernandes Vianoa, foi o direetor dos trabalhos;
respectivos.
.
"
Esta colonia, tendo prosperado, fórma hoje a fl'eguezia de Vianna, quatrQ leguas distante da capl~.
O -visconde de Baependy, e Carlos Perret Gentil, enviárão informações, em additamento ás primeiras, aquclle úcerca da colonia Santa Rosa e esta da colonia Superaguy. . ,
'
Segundo est~s informações, nada mais occorreu que adiantar possa ao que já fOI exposto no relatono
de 9 de Março acima refE.'rido.

.

Provincia de S. Pedro. - Em data de 31 de Março ultimo participou o presidente haver comprado
dou~ prazos de mE.'ia legua quadrada cada um nas vizinhanças ,da colon,ia. ~anta Cruz, e que tr~ engenhelros, por conta da provincia, se acbão occupados em medi-los e diVidi-los para ser~m destmados á
colonisação na conformidade da lei provincial D.· 30ã de 30 de Novembro do anno proxlmo.passado.
Por esta occasião levo ã presença de V, Ex.· ,inclu~o sob n. o 1 , o mappa geral das colomas.

Catecllese e civilisação de illdios.
Rio Grande do Norte. -Informa o presidente desta provincia que as quat!'o aldeas ali exist.en tes t
a sabel': S. Joc;é, Villa-FIÔl'es I Arêas e Extrcmoz cxtinguíl'ão-sc c O!; descendentcs dc scus habitantes
achão-se confundidos na população.
As terras que pel'tencião a esscs indios tem sido quasi todas possu!das. P~(' pal'liculul'cs que as
bouverão de seus antcpassados, alguns dos quacs as compl'ál'ão aos propl'los 1I1d1OS. Segundo as infol'mações, o que não está possuido é intei!'ameute esteril e inutil.
Da antiga aldêa dc S. José, cidadE' hoje do mesmo nomc, cxistc ainda uma rua com lJ5 casinhas
arruinadas abandonadas cujo \'alOl', se diz, não exccdcI'á actualmente de 598 000 por todas.
t

Alllgôas. - O presidente da provincia remetleu um mappa das ah.lêa8 nella cxistentes. as quaes são
em numero de S, contendo em sua totalidade lJ,527 habitantes, tendo pOl' occupação em geral cortar
madeiras, plantar mandióca e alguma layoura, á exccpção das da aldêa do Limoeil'o, que alugão o
seu trabalho, e do Collegio, que pescão e fazem louça, segundo melhor conSla do mappa geral a11nexo
sob ll.O 2.
Além das aldêas do Ut'llCÚ, que tem lt lcguas de terras das tomadas aos negros Palmares, de Santo
Amaro, que tem cerca de i legua, por doação dos senhores do engenho Terra-Nova c da Atalaia, que
igualmente occupa a ext~nsão de 1 Jegua, nem uma das outras tem terras conhecidas, nem titulos
alguns, não obstante a disposição do alvará de 1770 que determinou que toda a aldêa tivesse uma
legua de terras.
Paraná. - Ao aldeamento do Jatahy, que tantos cuidados tem merecido de V. Ex.·. parece estaI'
destinado um brilhante futuro.
Não menos de nove Caciques, com cerca de lt H indios, fÓI'a as crianças, tem ali chegado e ('ccebido
bom agasalho; elles mostl'ão-se contentes. À noticia de que no dito aldeamento havia dous saceruotés
a que elles charnão Pandarás, não pouco tem cOllll'ibuido para este feliz resllltado. Consta que. a
exemplo delles, os Caciques dos alojamentos Samambahy, Curupanan, Navahy e Guruhy, apromptúrão
canôas para atravessal'cm o Paraná e virem ao aldeamento referido; o que faz esperar que até Setemhro
do corrente anno um avultado numero de indios se achal'áõ no Jatahy.
Santa Clllltal'ina. - A \'iIJa de Lages vio-se ultimamente im·adida por mais de 100 indios, ao mando
do Cacique Dobre que, abandonando o seu aldeamento na Vaccaria, prorincia de S. Pedro, ali chegárão esfomeados e rôtos. O delegado de policia do lugar deu immediatamente as necessaJ'ias providencias e requisitou do presidente autorisação para distribuir rações dia rias a essa gente, afim de que
não devaslass. as propriedades parliculares nem commettes!:.'e \'iolencias que poderião tel' consequencias
bem desagradareis.
Por aviso do minislerio do imperio expedirão-se as ordens precisas para que se fornecesse aos dilos
índios o que fosse indispensa,·el e se procurasse por todos os meios hrandos chama-los á civilisação.
Posteriormente nada tem constado.
.
No mappa annexo sob JI. 2, de que acima fiz menção, achará V. Ex.' as indicações de todas as
aldêas de indios existentes no Imperio, segundo as informa<:õcs ,·indas das difTerentes provincias, com
as alterações e accrescentamentos que sobl'eviel'ão depois da apresentação do mappa annexo em o anno
passado ao.relatorio do ministel'io a cargo de V. Ex.· Não rai com toda a individuação que cu desejara
e er~ de mister, porque, correndo este objecto ha pouco tempo por esta repartição, segundo as ol'dens
de V. Ex.·, não foi possivel s~tisfazeJ' a isso, em ,·ista dos papeis recehidos (' na falta de mais informações precisas,
O

. ..

.'
-

Entrada de estt'angeiI'os.
Alguns IH'csidclltcs cll\'iárão as rclações elos cstrangciros chegados ás suas provincias com animo de
nelJa pcrmanCCCI'cm, Pclo mappa n. o 3 verá V. Ex.' a quanto montão as entradas constantes dessas
inrol'mações, as quaes servirão dc additamento ás mencionadas no mappa que acompanhou o relatorio
. de 9 de Março, por vezcs citado. Ambos elles podem ser substituidos pelo n. o 4.
Tcndo-se remettido ás presidencias o modelo para os mappas estatisticos da emigração, é de esperar
que no anno proximo futuro se possa aprescntar um trabalho mais completo ácerca deste ramo tão
importantc de serviço a cargo desta repartição.
E' quanto se me otTerece levar ao conhecimento de V. Ex.-, em vista do que tem corrido de mais
importante por esta repartição depois do relatorio da mesma apresentado pelo Sr. conselheiro director
geral antes de entrar no gozo da licença que obtivéra.
Deos gual'elc a V. Ex." Repartição gel'al das terras publicas, em 1 de Maio de 1855.

o director geral interino, BER:'iARDO
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6

6
iO

1

li

li

li

li

li

li

li

li

li

A

9

3

i6
6

2
t

t

iJ

17

6

t

ih

1"

120

Iiiã

4

I 661

2
(J

12

(}
li

j

th

8
A

~a

(\

-

(j

:-\0

t

Homens Hulb.

8

77

II
I,
2

I

~4

Uló

-- -

•

li

•••

11"

li

•

-

776
71.7

li

•

li • •

li

••

li

li

11'

li

o

li

li

f

•

•

'I

••

~

36
29
80
4t
66
83
64
45
12

51'
73
35
LJOO

rORTUGUE7.ES,

ruI".

lIomcns Mulll,

Illom~ns

8

~37

408
A07
528
509
47&
488
570

O

r,

18
10
8
5

íill

2
7

lIomcns

EntrArão •.• o •
Sabirão••••••
Ficârão.•••••

10,285
0,ó71
70s

-

I'ORTUGUEZES,

MulllCl'CI

Homens

021>
5A2
83

12,074
8,601
8,073

Rcparliçao geral das tcrra~ publicas, em g de MB,rço de 1. 855,

I

Mulllcrc&

5fi5

100
375

0,762
8,003
1,tóO

OBSBBVAÇÕES.

-

9

2111

2
I)

205
85

3
10

248
157

13
8
142
1ft 16
42 ••..•

6
1001
A
178
3
6
4
lha/ A
00 1 ,7t;lI "76

-

, .....2
A .....
9
3

13

t
10

O
9
7

3
3
••

S
26
3

7
07

I,'

•

,2

2
1

.....

I

,26

.

DIVERSAS NAÇÕI:'S,

Homens

I

LIBERTOS.

I

ltIulb. Homeus I Mulb.

---

245
050
A03
035
0,307

__o

NAÇÕES,

RECAI)lTULAÇÃO
nRASII.EIROS.

OBSERVAçõES.

LlRE.TOS.

fUUIDAS PAl\A PORTOS NACIONAES.

828
.. ... 80LJ
·.... :126 .·....
....
847
·.... ..... .... . 087
flOõ
... . A ·.... 800
O
.
....
870
8 ·....
·...... ·
817
11
822
..... .... . .....6 ·.... 830
·....
0,305
.=
- 02
•

DlV. NAÇÕES.

86

cmo' Ó, (\50

1.21\ --3 IU,Qh7

1

/)00
21;8

30

li

li

478

54

847

•••

•

1!89

641

11

li

2ó

114
UI'

500
b18

16

3

.-.--

laS
72

0;8

833
350
{lOU

6

li

700
877

.....

,"

li

NAÇÕ.s.I·~8TOS.

·....
.....

23

••

480
7
11' 11' 11'
O
283 ,O
263
a
433 ,22
2
7
116 23
583 tA
1
108 iO
2
A AiO 21& 558 20
753 32
120
8
8
6
4
6
182 13
h09
,
6
H
tu 10 hOó 4 '"
.",
t70
220
7
LJ
• ••••
5
t50
862 12
1
1
4
Ó
3
088
2
iAi
2
5
140
740 10
li8 2,03l1l1õõ"lo,81\) 141 :..~1----r2
Ó
Õ

.....
·....3
·....
·....

....
13
......
1
. .8 ·....
.... ... ó
.. ... · . 28
3

O

10
83
31
5h
28
50
{lO
8

ESTnANGI·~mOS.
,

nR,\SILEIROS. "ORTUGUJ::ZBS. DlV.

lIomens l\Iulh.

liRA SlI.ElnOS. POnTUGUEZES.

liSCnA \'OS.

- - - - ---

481 18,867 872

SABIDAS PARA PORTOS

:

,ENTRADAS DE PORTOS NACIONAES.

i
;\Julh. Homclls l\Iulh. IlIomc
.. s Mulll. lIomens Mulh. lIomt'ns Mulb.

-

4&
63
3õ
37
90

li

LIDEnTos.

NAÇÕES.

t 8H4.

ch~ Jun(~il'o 110 811110 d(~

I,e)n ItR)'.." do 1)01'10 do lHo

LlBBnTOS.

l\Iulht'rc~

Homens

427
217
210

H3
j22

o Omcial·mnior,

21

Mulheres

LJõ
36
O

BERNABOO AUGUSTO NASCENTES

D"Au.K'DU.

ilIAl'I'A EST1\1'ISTICO-U
dos eslt'allgeiros, que COlO illteneão de l'esidiI'cID no hUI.el'io ellll'á.rão 110 811110 de t 884 nas proyineias do
Ila1'8nllão, lHo Grande (10 Norte, Par8byJ)a, ))nbin, Espirito Sonto, S. PaulG, Santa Catbarinft.
0

I

I
I

o
;:

PROVINClAS.

51:
::I
~

lG

NACIONALIDADES.

---l'orl,ugUI!ZC8.

Mornnhão....•..

218

Rio Gr.· do Norte.

4

Parahybn •....•.

3

Bahia .••••.•..•

172

108

"
2

I

PROFISSÃO.

-.

OBStR \'.\-:.õ1:S.

Allemiles. DIversos.

1,

......

111

......

1

... '" .... .. . . .. ..
5

São Paulo ..•..•

50lJ

235

87

2112 •

Sunla Calhal'ill3 ..

uoa •

OóO

"

ITolul .. , , . , .. , ,

"

•••••

Lu\'ourll. Cnlhollcos. l'rolcsltllltes.

AI'les.

122

21

75

... .. .

I

Commerclo.

10

31

i

l'ORTOS DE rROCEDENCIA.

1lE EmG nAçÃO.

30

Espirito Santo ...

Mo'cn'o

I1ELIG1ÃO.

••

•

•

2

'I

118

lJi

•

li

......
•

I

••••

7

.. .. . . .....
t,
:J

•

I

•

111

li

111

l~XllOlIla-

Conlruclo. rorlugul.

U4

104

3

1

.

.. .... ...... ......

.... , . ......

Ilamburgo Dh'cl'$us.

lIoa.

102

10

200,
111. l1li, ••

2
100

......

i

~!S

O

. '12/1

1.8 •

...... 4 •
...... .. ....

30

10

140

J33

.3·)

. , . iI'

•

148

* 1.2' De IJOrlo5 113cioD3es.
• Vierão de l'cl'lJallluuco.
1 Ignora-se uOIul.:: ,'cio.

54

O

...... 32
31
......
4
..... . ... ... .. ... . ...... ... ... ...... ...... . ..... ......
rI

12

10 •

,

• Destes 231

(,

•

•••

111

•

* Dcstes 063 apcnas cerca
de 100 consla LI lu'ofissãO J
I'cligiao , Ilorlos de procedencia, &c.

ti

-

1:660

Sl!Cl'(!IUl'ia Rl!I'al das lel'l'a"

Jlublicus

I)

de

MU1'ÇO dl!

1855,

~flo Su~sos.

o OfficiuJ-llIuiol'

,-

N. I.
Mappa Estatistico das Colonias existentes
Pro'YJncJal

que tem Colonial.

Nome. da. Colonla ••

1\lauá••...•••••..••.•
I!lnbel. •.•••••
.L.
l Santa
,,\rnpapchy., ......•..
ESPIlUTO SAtNTO ••• { Santo Agostinho .•••••
Snnta Isabel ......... .
Novo FrlburRo .••••••
l)otropolls ........... .
Valhio uos Vouuos .•••
IUo DE J \~iu o
S:mt" Unsn ....••...•
,. H... Indcpondcnein
.••.••.
Santa JUSt3 ........ ..
CI)rUns ......•.•....•.
Mnrtim de Sá ...... '.
Santo Amaro ........ .
Senlldor Vorgueiro •.•
S. Jeronyrno •••••••••
S. Lourenço .•....•••
Doa Vista ..•..••.••••
IJiry ..... , , .......... .
S. PAULO.......... SsotJOoQa(uIUól~nls ......... .
All.\ZONAS. • • • • • • ••
MAR \NUIO
j
I

lo.

l

.........

•

I I •• ,

•••••.

S. José •••.•••..••••••

Santo Antonio •.•.•.•

AloAC)US ......•....•.•
\ Morro Granue ....... .
'. COI'llmbnlahy ..•....•
) lHo Nogl'O ..•.•.....•
p,\ nAN.~ ••••••••••• I l'hcroza ............. .
Suporaguy .•..••••..•
S. Pedro u' Alcantora ..
ltojohy .............. .
D. Alfonso ••••••••.•
Vnrgom grande •.•.••
SANT.\ CUIIA1\1NA.
Pio()ade ............. .
Snnto Isabol ......... .
IJlurnenau •••••••••••
D. Francisca ......... .
l.eopoldlnn .......... .
. l S. Leopuldo......... .
,
) 'rorros...... ,.,., ...... .
s. P~Dnu .•...••.• 'II~orCJUilhQs .•••.•••...
Santu Cruz ......... ..
:Uunüo novo •••••••••

Compnnhia do Navegação o Commercio ..
Torquatu COl!!ho do Souza ..•••..••••...
Governo Provincial .................... .
Governo ImllOrlal .•••..•••..••••.•••.••
Idorn ........
Idem ................................. .
Governo Provincial •.•.•••••••••••••• , ••
Sociedude Colonial Vnlllio dos Vendos •.•.
Visconde do Dllependy •••.••.••••.••...
N. A. N. Vallo do (,amn •••••••.••.••.•.
Braz Cnrneiro lJollons, •.•.•••••••••••••
l\Iarqucz do Vnlcnça •••••..••••••••••••.
Josó Chrdnzo do !\Ionezes..•.•••••• ' ..••
Governo' Inlporlal, •••••••.... ' •.••••••.
N. P. do Cnmpos \'erguolro .....••••.••
Fran~isco Antonio do Souzo Queiroz ..•.
L. A. Souza narros ••••••••••.••••.....•
n. A. do Cllnlóugo..................... .
José Elias l'nchoco Jorddo ......•...•...
Joaquim Bonlfncio do Amarll!. .•.••••.•.
Joaquilu Domardo Queiroz 'felles ..•••..
A. J. Poreh'n Guimarlics •••.••••••••••••
A. Queiroz 1"01105 ••••••••••
l·'ranclsco do Souza l·'l'nnco ••••.••••••••
Á. l\oblllnrd ................
J. 1\. Snntos Cumargo •••••••••..•••••
1\1. n. de Carvalhu Vinto ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••• ,

111

•

••••••• I

111

,

••

••• ,

•••••••••

•••••••••••••••••

111 • • • • •

111

111

'

•

..........

I

I

•••••••••••••

••••••••••••••••

Socledado Colonial do Hamburgo ••••...
11. SchutoJ: ..
Governo Imporial ..................... .
Idcrn ....
Idom ...... , .............
Governo Provincial .................... .
'frlstüo J08ó Montolru •••••••••.••••••• ,
11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • I

••••••••

,

111 • • • •

••••••••••••••••••••

I

•••••••••••••

•••

213
.......
.
• ••• I' I'

320

»

143
67

»

177

128

UO
00

54

Ij./í.

83

44

0·121
18

·...... .
39
·.........
.
.....
•••••• I

203

I

••• I

»

»

30~

•

»)
»

i3~

·......671.

I

»)

»
»
»

•••

Oto
287
265
1,278
15
11.172

........
S91
I I 111 I • • • •

079

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
})
»

»
»

»
»

»
»

»

»
»
»

1853. Prospero.
18IU·•
1812. Fórmll hoJo a frcguezia de Vianna.
184-7.
1818. Confundida com a população nacional.

tsu.

t847.
1852.
1859.
t852.
1852.
1852.
1829.
1847.
1852.
1852.
181S2.
18õ2.
18õ2.
1853.
1854.
1854.

1854.

1853.
1854.
1854.
1829.
1846.
1832.
1828.
183õ.
1836.
1837.
1847.
1847.
1SISO.
1851.
1852.
1S25.

Repartlçllo Geral LIas 'ferras Publicas, em 10 de }Iolo de 18/$/$. - I\NTONIO JOAQUIM

DB

NãO existem informaçdes.

prospera.
Idem.
Idem.
Idem.
Inteiramente decadente.
Confundida na massa da populaÇãO nacional.
l'rospera.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Confundida na massa dã população nacioDal.
Pouco prometie.
Confun,Uda com a população nacional.
Idem •
Estacionaria.
Conrundida com a populaç«o nacioDal.
Decadente.
Prospera.
Idem.
Idem.
lluito Ilrospera.

•••• Confunüida na massa da populaçlO nacional.

iMS:

Mom.

Prospera.
1851. Idem.

17

'."

•,

Fundada em lSM·.

173

iõõ

., ••••••••••••••••••••

11. Blulncnau .........

111

••••

,

Govel'no Imperial •••••••••••••.•••••••
Govorno Provlnclal..... . . . . •• • . • • . ••
lI. Schutul ......
Govorno Provincial .................... .
Guvorno Irn llorial. •••••••.•••••••••••••
Idem ...•
I

63

•••

(iuvornu Irnllcrial .... " ..........•..••.
J. 1\1. Foi VL'O ••
C. I'. Gentil .............. 111' • • • • • • • • • • -.
111

Imperio.

Numero
de colooo ••

ElnvrclarJo ••

I

DO

SOUZA, amolal maior interino.

.

,
Mappa Estatistico dos Aldeamentos de Inclfos, de que ha
. ' na Repartição Geral das Terras Publicas.
PrO\"llchlll.

Numer.
d.'"
I 11d 011.

Porto AIllf(re.
Japurá. ICÍI e Tocantins.
Andirá.
Rio Branco.
Rio Gurupy.................. .
Santa Thercza ............... ..
Santa Cruz •......•..•........
PARÁ .................. .
Cuary •.•....•.............•..
Ixituba .•..•••......•...•••..•
Maloca Nova ...•...•..•..•....
N. S.do Paço de Lumiar e S. José
S. Miguel. •..•......•.•..•...•
S. João de COrtes ........... .
Cajary....................... .
S. Felix de Balsas ........... .
MARANBÃO ............ .
t n n. da Chapada ............ .
2D » da mesma •.•.•...••..••
.3n » da Comarca de Vianna ...
5a » Chapada e Caxias...•...•
6a » da C. da Chapada ....... .
Villa FlOr .............'..... .
Extre,!!ós .•••.•.....•.....•.••
RIO GRANDE DO NORTE.
S. Jose ..................... .
Arllz ..•.......•........•...•.
\
{ Alhandra .................... .
PARAnYDA, ••••••••••••• , Pilar ••.•.•......•.•..•.......
i Mamanguape •..•..•.........•
{ Jacoca .•.••••.•.•.....•..•..•.
Abrantes ......•.•.••.•.•...•.
Manarandupió .....•..•..•.••.
Pedra Branca ............... ..
S. Antonio .... '.............. ,
Prazeres .•. , •.••••.•..•.•... , .
Saeco dos Tapuyos ....•.......
Nossa Senhora da Snude •.•.•.
Soure .•.•.•...•. '" ..•.......
Pombal ......•............•.
Mirandella .............. , ... ..
Manacarú ..............•.....
Rodellas................•.....
Bom Jesus da Gloria ....•.....
Nossa Senhora do Sahv ........
AricoM.
.
BAnIA ................. .
Santarém ....•.•........••....
S. Felix .•.....•........••...•
Santa Rosa .•...•.......•.....
Barcellos..................... .
S. Miguel .................... .
Villa Verde .....•...........•.
Santa Cruz................... .
Trancoso ....•..•..•.•...•..•.
S. José do l\Iucury .......... ..
Periape...................... .
Prado ..••....•..............•
Catules....•....•..•.........•
Barra do Salgado ............ .
S. Pedro de Aleantara ........ .
S. Antonio da Cruz ......... ..
Oliveira .....•..•............ ,
ESPlRITO SANTO ••• , •.•. \ Imperial AtTonsinhos ...•......
} Botucatú ................... ..
"S. PAULO .............. . l Faxinn ....•.•................
MINAS GERAES ••••••.•. I S. Miguel de Jequitinhonha .. .
Jacuipe ...................... .
Cocal. ..•.....................
Urueú..•.••..••.......•...•.•
Limoeiro .•..••...•....• · .....
ALAGOAS •••••••••••••••
Atalaia .•....•.•.•...........
S. Amaro .........•.... , .... .
Palmeira dos lndios .......... .
Collegio .••........•.......•
PARANÁ •••••••••••••••• I Jatahy ...................... .
Guareta ..................... ..
Nonahay ................... •· •
Campo do Meio e Vacaria .... .
RIO GRANDE DO SUL....
Campo do Arexi.. .......... ..
S. Nlcoláo .....•..............

Este.aio
de

te....

fI.e

AUAZONAS .•...•........

·'
I

l

Repartlçao Geral das Terras Publicas om
maior. Interino.
-.'

10

Tembés ............ .
Diversas tribus ..... .
Mundaracús ...... '"
Idem ••.••.••.••.••.
. Idem ••.•.•••••...•
Idem ............ ..
Diversas tribus .••..•
Idem .•..•.• '" ., ...
Idem ••..•......•..•
Idem.
eanellas ...•..•..•••
Quajajaras .•..•.••.•
Idem ••.•••....•...•
Idem e Matteiros ....
Gavião e Caractyos.
Abandonados. e seus
antigos habitantes achão-se confundidos

~ .~~~:'~~f~i~~~~~~~~I.a.
•••••••••••••••• e •••

875

809

609
288

500
57

300
200
100
703

677

5t8
1,269

65
18
89
61
230
320
200

,I

12 leg. quadro
5 ditas.
2 ditas.

65
150
160
520
230
540
150
14.0
65
56

dita.
Idem.
Idem.
Idem.
li!

1 legua.
i,
I

1 dita.
1 dita.

70
170

95
200
50

50
40

Mangoiós ......... ..
Boticudos....•••..•.
Camac<1as.•....•.•..
Mangoióse Boticudos.
'Pury~ ............. .

Guatos............. .
Diversas .....•......
Diversas ........... .

. .................. .
.. ..........................

~

........ .

500
300
40
140
106
125
128

t dila.

30

200

70

88

400
1,000
491
416

4 ditas.

787

174
1,214
615
572

Cajuás.....•••••..•

258

"1

~9

34.0
100

. .............. , .... .

de Maio de 1855. -

ANTONIO

200
5118

JOAQUIM

#

i

to Icguas.

108

Tupinambás .... ' ...

"

-,a

DE

SOUZA,

.

..

, ; ""II'!!.'
...,.~.

..~

.J~

.

Mappa dos estrangeiros entrados no
NACIONALIDADE.

~nno

PROFISSÃO.

RELIGIÃO.
lI'i

IA

PROVINCIAS.

e

lI'i
liI!I

~

I!:

····
Pará. . • ·
···
Ceará. .
···
AlagOas.
·• • • ·
Pianby. •
·• • •
,

,~

c.o

~,

Amozonas.

ui

~

orIII

E
"~<
2

~~

..
~

-

!o

~

-

~

-ti

c:a

8

9
-- -

·
·

12

9

1.

2

,

•

··

O

7

• •

2

O

4

4

·· ..

I.

·· ··
·• ··

739

..--

20

ti

82

• •

26

70

<

- ~
! ~ It1
~

-

-

8,

1é

.

612

9

S

12

8

1.

O

.

A

104

4

•

•

PonTOS
DE PROCEDENCIA.

g g...s
~

~

I!:

~

· ·· .•
Ó

-

8

...;

=

~IOTIVOS

DE EMIGRAÇÃO

~

lI'i

Q

o

-- 87 ·
657 ·

107

de 1884, com ailhno de residirem no Imperio.

!!

~

8

-

I...

~

ffi

::;;

<
....

-,- Iloo

··
827 72&
··
• · . . • ·
·· .. ··
· · 1. · ·
02

80

,

OnsERVAçõES.

...
~

~

18

10 Do Pará. c 2 do Rio de Janeiro.

10

..
..
S

S Do Maranhão.

.

871.

,I

l\epo'rtiçll'o geral das terras pubJieRs em 1.. o de Maio de i855.
ANTONIO JOAQUIM DD SoUZA,

Official-maior interino.
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TABELLA N.o 1.
"

Despeza da Repartição Geral.

Directol' geral , . , . ,
Fiscal. . . . . . , . .
Official-maior . . . . .
~ Officiaes a 2:4008000. .
lJ Amanuenses a 1 :200S000
Porteiro,
Continuo . . . . . . . .

4:000~000
2:400~000

..

3:2008000
lt:800g000
4:80 05000
1.:0008000
600~000

Com o expediente da secretaria c os neccssarios pertences para o desenho.
Com as dcspczas miudas incluindo um servente. . . . . . . .

20:8005000

1:í60S000
240S000

2:0008000
22:8008000

Repal'li~ão

geral, em 9 de :'Jarço de 1855.

o Official-maior,
Bernardo A.ugusto Nascentes de A;ambtlja.

TADELL! N.o 2.

Despeza com as repartições espeoiaes creadas.

NA PROVlNC.IA DO AMAZONAS.

Por Decreto de 23 de Setembro de 1854.
1 Delegado com a gratificação de .
1 Fiscal, idem, idem, idem . • • • •
1. Omcial com o ordenado de. .
Amanuense, idem, idem. .
.. .
Porteiro, idem, idem .

800~OOO

... ...

3008 000
1:2008000
6008000
8008 000

. .

3:700~OOO

300S000
1208000_ á:120g000

Expediente • . .
Despezas miudas.

PARA'.

Decreto de 23 de Setembro de 1854.
1.
1.
1.
1.
1

1:6008°00
3008 000
1:2008000
6008000
8008 000
fJ:500g000
306,,000

Delegado . ..: • . . . .
.. . . . . . . . .
Fiscal com a gratificação de . . . . . . . . . . .
Official. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amanuense. • . . . . • .
Porteiro. . • • . . • .

. ...

Expediente. . .
Despezas miudas.

1.20~000

4:920~OOO

... MARANHÃO.

Decreto de 22 de Abril de 18M.
1. Delegado • . • . • .
1 Fiscal com a gratificação de
f Omcial • •
Amanuense.
Porteiro.
T. P.

.
•

•

. ...
..

1:600~000
300~000

. ...

1:2008000
6008 00 0
80030006:5008000
9:0408000

'fmuspOl'lC.

h:500gooo

ü:040~000

3008000

Expediente .
Despezas miudas.

120S000

4:0208000

PARANA'.

Decreto de 23 de Sttembro
de 1854.
,

1:6008000
3008000
1 :200~000

1. Delegado .
1. Fiscal.

1 Omcial.
Amanuense.
Porteiro.

600~000

8008000
4:5008000
300g000
1208000

Expediente .
Despezas miudas

Para as repartições especiaes
DO NORTE,

7

crear-se nas provincias do PIA.UllY, CEAM.',
PARAHYBA, SERGIPE, GOYAZ e lIATTO-GROSSO.
II

4:920~000

RIO GRA:SOE

8005000
3005000
480g000

5:600S000
2:100S000
3:360S000
11:060$000
1008000
700S000
1208000
ShOSOOO 12:600$000

Delegados a

7 Fiscaes.
.
7 Porteiros, servindo de amanuenses.

E.xpediente, cada uma .
Despezas miudas a.

.~IINAS, S. PAULO E S. PEDRO.

:; Delegados a .
3 Fiscaes a. . . . . . . .
:3 Porteiros servindo de amanuenses a.
Expediente em cada uma .
Despezas miudas a.

1:0008000
300g000
600S000
10 08000
120$000

3:000$000
9008000
1:800g000
30 08000 .
3608000 6:3608000

PER;SAMBUCO.

Delegadú
Fiscal. •
Amanuense.
Porteiro.
Ex pedi ente . .
Despezas miudas

1:200S000
,- 300S000
720~000

6008000
2:8208000
1008000 .
1.20$000 3:0110goo o
úO:880goo0

3

ALAG():\S.

40:8808000

'fl'ansporte.

Delegado .
Fiscal .
Omcial .
Amanuense .
Porteiro.

1:6008000
3008000
1.:000~000

Expediente. .
Despezas miudas

600$000
6008000
4:1008000
1008000
1208000

4:320S000

1.:200 8000
3008000
8008000
600SOOO
600$000
3:5008000
100"000
1205000

3:7205000

IHHIA.

Delegado .
Fiscal .
Omcial .
Amanuense .
Porteiro.
Expediente. .
Despezas miudas.

ESPIRITO SA:sro.

Delegado .
Fiscal .
Omeial .
.Porteiro arehivista.

1.:200S000
300SOOO

.

800~000

600S00(}
2:900S000
100~000

Expediente .
Despezas miudas

120S000

3:1208000

RIO DE JANEIRO.
1:200~OOO

Delegado
Fiscal .
Omeial .
Porteiro.

3008000
800$000
600~000

2: 900 80 00

Expediente .
Despezas .miudas

1008000
120$000

3:120~OOO

----r,5:160S000

TrnDSpol'te.

65:1608000

SANTA C.ATRARINA.

Delegado
Fiscal •
Official .
Porteiro.

1:2008000
3008000
8008000
6008000
2:9008000

•

.

.

..

Expediente. •
Despezas miudas •

•

.

•

.

1.00~OOO

1208000

3:1208000
58:280$000

Repartição 'geral das terras publicas, em 9 de Março de 1855.

o official-maior, Bernardo

Augusto Nascentes de Azambuja.

- ---,'f

TA.BELL! N.o 3.

Despeza provavel com a e fi' ectiva medição e demarcaç,ão em um anDO fElÍ1a
em oito proviDcias.
Uma tUl'llla de agrimensores medindo (termo medio) 500 braças COl'l'entes por dia '" c
trabalhando 25 dias em cada mez, regulando o preço de 1001's. por braça corrente,
entrando neste calculo toda a despeza a fazer-se com o inspector geral r seus ajudantes ~
agrimensores, escreventes, medidores ~ etc., 15:0008000 rs., sendo quatro, turmas
60:000~OOO rs.
Executando-se a medição em oito provincias.
480:0008000
Eventuaes para concerto de instrumentos ~ compra de alguns que ainda se carecerem.
c despezas em visitar algumas colonias .
5:0008000

r: ." ,,-)

lt.85:000S000

Faltando os dados a esta repartição para ser caTculada a despeza com a coronisação,.
não vai ella aqui orçada.
Repartição geral das terras publicas, em 9 de Março de :1855.

o official-maior,

Bernardo Augusto Nascenfes de Azambllja.

REC!PITUL1Clo
. .

OrçameDto provavel da despeza que se fará DO aDDO financeiro de 1856 a 1857
pela repartição geral das terras publicas.

Com o pessoal e material da repartição geral, segundo se vê da Tabclla n. o 1 .
22:800S00{)
Com as repartições espcc.iaes já cr~adas em á provincias c com as que se vão Cl'ear
Da s outras dezeseis, conforme se achà proja.à~r Tabella n.O 2 .
58:280g000
Com a medição e demarcação effectiva em 1 'anno, em 8 provincias. -Tabella n. o 3.
485:0008 000
Com a despeza de colonisação . ','
S
Rep:H' li~ão geral das terras publicas, em 9 de Março de 1855.

o official-maior, Bernardo Augusto iVasccntes

de Azambu.ja.

,

~

'1'

TABELLA N.o 4.

Despcza da repartição geral das terras publicas no anno decorrido de 30 de
Janeiro de 1854 a 31 de Janeiro de 1855.

Com o pessoal da repartição geral .
Expediente ~ e objectos de desenho.
Despezas miudas.

20:4008000
1:436gi80
257S6ltO
22:0945620

Com a compra de instrumentos para as inspectorias
Para a do Amazonas
»
II
~ Pará.
))
» Jl Maranhão .

846S~80

1:8208180
2:13 98680
4:806$840

Além da despeza aeirna notada com a compra de instrumentos, foi
posta á disposição do ministro do Brasil em França a quantia de 25,430
fl'ancos para a remessa que lhe foi ordenada em aviso de lJ. de Outubro do anno findo, dos instrumentos precisos para as inspectorias
que devem ser creadas, para as delegacias das repartições especiaes.
e para os juizes commissarios, quantia aquelIa que ao cambio actual
de 350 rs. por franco importa em.

8:900S500

Despeza extraordinaria.
Pintura da casa em que se acha funccionando a repartição.
:\Iobilia, decoração e mais utensilios para a mesma.
Com a inspecção da colonia Martim de Sá .

,500~000
2:17f>~600

1095°00·

2:68á8600
38:4868360

Com- as repartições especiaes, creadas nas provincias, devem-se ter feito despezas, a que forão
autorisados os presidentes, com o aluguel de casa, compra de mobilia, e u1.ensilios precisos para as
ditas repartições funccionarem, mas não consta ainda o quanto foi despendido. Igualmente se não
conhece nesta repartição geral qual a despeza que tem sido elTecluada em todo o anno citado
com a colonisação.
Hepal·tiçfto geral das terras publicas, em 9 de Março de 1855.
O official-maior, Bernardo Augusto lt'ascentes de A:ambuja.

TABELLi\ N.o S.

Receita effectuada da repartição geral das terras publicas.

Emolumentos pagos no thesouro nacional por diversos, segundo a
tabella annexa ao decreto n.O 1h73 de 8 de Novembro de 1854.

A4~OOO

A effectoar-se.
Pelas vinte leguas quadradas de terras, que o major Caetano Dias
da Silva se obrigou a comprar ao governo á razão de meio real a
braça quadrada, conforme o contracto de 6 de Fevereiro do corrente
anno

•.

~

•

.

.

.

•

.

•

.

•

.

•

.

.

.

Por dezeseis leguas quadradas de terras, ou quatro territorios que
o conde de Montravel se obrigou a comprar ao governo á razão de
meio real a braça quadrada, conforme o contracto de 6 de Fevereiro
do corrente anno .

90:0008000 ,/

72:0008000

I
162:04!lSOOO

.

Repartição geral das terras publicas, em g de Março de 1.855.

o official-maior ,jJernardo

Augusto Nascentes de Azambuja.

