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TERCEIRA DIRECTORIA
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SECRETARIA D'ESTAOO DOS NEGOCIOS DA AGRICULT~RA,
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obserYancia do disposto no artigo H § 14 do Decl'clo fi 2.i,~8 de 16 de
Feverciro de 1861, tenho a honra levar á presença de V. Ex, () relalorio dos
trabalhos concernentes aos negocios affectos á terceira directoria deste ministcrio, l'elativamente ao anno dÕcol'l'ido.
A deficiencia de esclal'ecimentos sobre diyersos ramos de serviço, as lacunas
(Iue existem em algumas infol'lnações recebidas, e a demol'a na remessa de outras
causárão-me embaraços no cumprimento deste meu dever.
Debalde se expedirão circulal'es para todas as (lrovincias, e com a necessaria
antecedencia, recommendando que fossem enviadas informações circumstanciadas
e a tempo de poderem auxiliar a organisação do IH'esente l'elatorio. Este prec('ilfI
deixou de ser observado por parte de algumas autoridadf's.
Itefel'indo-me, pois. aos dados colhidos pelo meio indicado, e aos (Jue, f'm "i,'lude
de ord('ns especiaes, forão ministrados mais circumstanciadamento acerca de cerlos
assumptos de mór importancii.l, e recorrendo aos registros e archivo llesta ]'epartição, creio ter conseguido (Iuanto foi possivel para que seja relevada com inlllllgencia a imperfeição deste trabalho.
&1

Dlreetorla.

Passando pal'a ella, com pequena modificação, os encargos que pertencião á ex-rf'partição

geral das terras publicas, ficou todayia privada de dous I.'mpregados habilitados nos trabalhos

de engenharia civil e lopographicos, como os (Iue esta possuia. Reduzida, pois, a oito sómente,
dos quaes alguns th"CI'ão impedimentos prolongados, posto que justificados, e sl.'m aquelles auxiliares, não podia d('ixar de soffrer até cl.'rto ponto o sen'iço, sf.'gundo tive a honra de ('xptlr a
V. Ex,
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-2Ac.cresce que, llela organisação dada a esta direcloria, tornou-se mais embara~osa a distribUIção dos serviços, que naquella repartição estavão a cargo das duas secções dislinctas em
que era didivida, pelos ('mpregados de uma só sec~'ão, tendo alguns dell('s de ser chamados ao
d('~('mpenho dos trabalhos communs a todas a~ directurias, nos termos do al'I. 8° do regulamento organico, b('m como a coadjuvarem o director no (IUO respeita o cumprimento das altribuiçõ('s e devel'es especificados no art. 94 do l'('gulamento cilado.
Altendendo-se ao que dispõe ('sto mesmo artigo, combinado com as aflribuiçoes e incumhencias dos chefes de secção, definidos no art. 17, se reconlwcerá que com aquella unica secção,
() portanto com um só chefe, não será facil ao direclor conseguir que o serviço concernente a
fantos e tão Yal'iados objectos se faça com a nCt'essaria c1ar('za, methodo e promplidão, como
fora para desejar.
Resulta dos inconvenientes apontados que maior somma de cuidados e trabalho pesa sobre ()
chefe da direcloria, immediatamenle responsavcl pela pontualidade e completa expedição dos
negocios a ella alTectos, e que, forçado a distrabir-se frequentemente das funcções que lhe são
privativas, tem de lutar com dilliculdadas que ás vezes não podem ser superadas pelo mais
ilecidido zelo e constantc dedicação.
Taes são os embaraços praticos que tenho obscl'\'ado e exp('rimentado no desempenho do
meu cargo. Consignando-os no presento l'('latorio, não obstante os hay('r levado já ao conhecimento de V. Ex., sou impellido pela necessidade de expôr, com toda a franqueza, os motivos
por que julgo indispensaH'l, para melhor ordem e regularidade do serviço nesta directoria, 1ue
seja ella dividida 0111 duas secções, como se dá a respeito da 1- e 28 directorias; e que se he
annele, pelo menos, um emprrgado versado nos conhecimentos de engenharia, ao qual possão srr
confiados os mappas e memoriaes de medições, bem como outros trabalhos concernentes á especialidade desta profissão.
Cumpre todavia declarar que bastante serviço se eITectuou POI' esta directoria, devido este
resultado, não só ao zelo, intelligencia e assiduidade com que me coadjuvárão alguns dos empregados desta repartição, que no decurso do anno têm sido sobrecalT<,gados de maior e mais
eITectivo trabalbo, segundo hei informado particularmente a V. Ex., como tambem ao Yalioso
auxilio do commissario arbitro do Governo, para a liquidar-ão da companhia l\lucury. o qual, com
a melhor "ontade e reconhecida intelligencia se ha prestado ao exame de varios papeis c
questões importantes, ministrando-me informações e pareceres judiciosos.
Concluh'ei dizendo que, á excepção de um e outro negocio ainda pendente, acha-se o serviço
desta dir('cloria em regular andamento, inclusive a escripturação nos linos-da enh'ada ('
sahida de pape.is- da contabilidade- e dos registros, a qual fica em dia; e hem assim os
assentamentos no Jino do ponto dos empregados, a cujo respeito trato de obse1'\"31' com toda a
possh'el elacção as prescripções do regulamento.

Repa..'I~ e.tpeelaN.

Além das delegacias, de cuja exlincção deu conta o relatorio passado, forão por aviso de
7 de Junho de 1861 suspensas as funcçõe.s das do Pará, Pe,rnambuco, A~agôa~, e.l\lato-Çrosso,
c igualmente os yencimenlos dos respectIvos empregados, ficando as pl'esulenClas lDcumbldas do
exel'cicio daquellas funcções.
.
. .
..
As !'epartições especiaes, ora ~xlsle!ltes, são as creadas nas pr~"mClas do Espll'llo-Santo,
S. Paulo, Santa Calbarina, l'arana, e S. Pedro. Seu pessoal e vencImentos constão do quadro
annexo.
O motiro da consenação destas cinco delegacias pro"ém da necessidade mais immediata de
sua ~ooperação ~ bem dos s.eniços, de medição. de terras e de colonisação nas resp~ct~ns 'provinclUs, onde eXistem colomas do Governo, destmadas a formarem centros de att!'acçao a cmlgra~~ão estrangeil'a, c nas quaes mais se têm pronunciado as pretensOes á compra de trrras
publicas.
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TERRAS PUBLICAS.
Te...... devoluta•.

Poucas forão as presidcllcias c rcpartiçõcs especiacs quc remettêrão os lllappas e dCl'ão as
informaçõcs ácerca do oecorrido sohre este ramo de sel'\'iço, e portanto deixo de apl'esenlar agora
um mappa geral de todas as terras devolutas, compromeltendo-mc a fazê-lo no relatorio (Iue
tiver de scr apresentado a V, Ex. no anno vindouro.

AMAZONAS,

1'01' não ter a pl'esidencia desta provincia mandado os mappas e mais informações deixo de
occupar-me das terras que existem nas freguezias de S. João do Crato, no Rio Branco e no
)fadcira.
As tcrras do Cl'ato são propl'ias para criação de gado, visto como tem sido pedidas por titulo de
compra para este lim.

CEARA'

As terras devolutas desta provincia eslão situadas uas comarcas da capital, Impcratriz e
Baturité.
Na f,a das comarcas ha 1ü,100,000 braças quadradas na freguezia do Maranguape; 5,000,000
na de Aquiraz e mais 5,000,000 na de S, José,
:\"a 2. a -27 .000,000 lia freguczia da Imperatriz.
E ·-finalmente na 3,- 324,000,000 na de Duturité e 9.000,000 na de S, Francisco das Chagas,
O climª é saudavel, o tel'l'ono UI'cnoso, a produção canna de. assucar e ceroaes.

ESPI RITO-SANTO·

As terras desta provincia Ilemorão nas comarcas da Victoria, Santa Cruz, Uapemirim e S.
Matheus.
:Sa eomal'ca lia Vicloria ha as seguinles terras devolulas: na freguezia de Vianna 25 leguas,
na do Queimado 12 a U; no aldciamenlo Imperial AO'onsino 4.0 a 50, na da Serra ao, e na de
Xova-.\lmeida 16.
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comarca de Santa Cruz, 34. lia freguezia de Linhares,
comarca de Itapimerim, 12 lia de Cachocil'a, 15 na de Alegre, 12 na de ncne\Cnt"
e U na de Guarapary,
Xa comarca de S. Matheus, 30 na fl'eguezia de 8, ~Iathcus e 39 na da Barra,
Todas as terras ácima refel"idas dão a superficie de 300 lcguas quadradas,
O t('ITreno em sua totalidade é arenoso e argiloso; o clima salubre, a ('ullura café, eannas,
1\ cereaes,

sAo

PAULO,

Ao que disse no I'elatorio do anno passado nada de mais posso, agora, aeel'escenlar por.

(I ue combinão os mappas Yindos desta proYincia com os (lue forão recebidos para a composição
I

o dito relatorio,

PARANÁ,

Tele o Go\'erno conhecimento de (Iue, nesta provincia e I)erto da colonia de Assunguy, halia uma porção de terreno devoluto conhecido pelo nome do Campo-Ucanha,
Pedidas informações á presidencia, declarou esta que o campo em (Iuestão, sendo devoluto, .lcIta-se occupado por inYasores; á vista do que ordenou-se que fossem legitimadas
todas as posses existentes no dito campo, e (lue se considerasse dcvoluto todo o terreno
oceupado por intrusos,
!'iada mais constando sobre oslo ramo de scrvir-o publico, alem do que deixo exposto, aguardo
DO\'as informações,

•
M I NAS-GERAES,

DOlllorão nu comarca do OUI'O PI'eto, Indaiá, 80rl'o, lliradca\'a, Gelfuilinhollha, l'Ul'llhybuna, Rio PUI'do e Pal'aná as tcrl'as devolutas desta prm'incia,
Na La destas comarcas Ita 130 a 14.0 alqueires de cmupo na frogllczia de Congonhas lI(.
Campo.
l'ía 2.- 3 sertões (Iue terão 2 leguas pouco mais ou menos.
Na 3,· muitas leguas cuja extensão ignora-se,
Na ,~,11 30 ou 'O sesmarias nas fl'egllezias do Joannisia e Prata,
Na Õ,n 2 leguas na freguezia de 8. João Baptisla e 15 na do Salto GI'ande.
No 6. n 3 leO"u8s na de 8, João,
Na 7,11 finafmente, 181eguas na do Desemboque.
Os lel'renos acima são proprios para a cultura do trigo,
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de terra. puhUcu.

Commissõe.! de enger'/ttiros.
Os serviços das medições de terras devolutas têm sofi'rido modificações, assim como tem sido
reduzido o pessoal respectivo.
E- assim que a inspectoria geral de medições da provincia do Espirilo-Santo deixou de existir
em virtude do novo conlt'acto, celebrado em !ã de Oitubro do anno passado com o engenheiro
Ernesto Diniz Streel que passou a servil' como encal'regado em chefe de todos os trabalhos de sua
profissão que rôrem precisos. e da \'erificação e fiscalisação dos execulados por quaesquer outros
nugenheiros ou agrimensores, conforme foi explicado por aviso de 7 de Oilubro do anno
passado.
A da Jll'Ovincia de S. Paulo. que havia sido confiada ao major Candido Januario dos Passos,
foi cxtincta por decreto de ! de Novemhro do ai no passado. continuando este a ser empregado
lambem na qualidade de engenheiro em cbefe.
Tondo assim cc~sado todas as inspectorias geraos. dous fins se conseguirão, a saber: a reduccla
do [)('8soal e das despezas necessarias ao custeio das medições; e a economia do tempo que' se
consumia com organisar o serviço das turmas de agrimensores e com as interrupções provenientes
da eslacão chu\·osa. etc,
Deu':se. portanto. durante o anno decorrido lodo o possivel desenvol,imenlo e execução á resolução, anlcriormente tomada. de III'eferir a medição de simples perimctros de territorios .
. E5te sFtema tr.m sido toda\'ia posto em pratira. sem prejuizo das regras geraes estabelecidas nfio
~o a r('sJlPill1 da direc~fio lie N. S. e L. O. que se devo dar ás linhas de medi~ão, sempre que cir,~umstancias especiaes e 11 posição topograpbica dos terrenos o J>Crmittirem, como das obser\'ações
astronolliicas, geotlesicas, da verificação da agulha, da organisaçãO dos mappas. memoriaes. etc.
Os trabalhos, rOI·tanto, (!as medições das terras devolutas acbão-se confiados a meras commissões
cf ... ('ngenheiros geral's ou especiacs, auxiliados com um até dous agrimensores ajudantes, ou a simpl{':;
;'grimensores, conforme as necessiliades, natureza e conveniencias dos serviços a executar.
Essas commissõcs têm por objecto :
1. o Medir r.(lI'imetros de terras bem situadas, proximas aos povoados. ao litoral e estradas
f'(>J'8ts, c apropriadas á colonisação. ou das qu(', estando nestas circumstancias, mas não podendo
tiesd(' jn s('r (Iestinadas â l'olonisação, vão sendo invadidas por intrusos, que as devastão cortando
rnadflil'IIs lie lei, afim do que mais facilmente se possa pÔr cobro á violação do dominio publico, P.
tornar eO'ectiva as penas da lei contra os criminosos.
2. o Medir terras dcvolutas com destino a serem "cndidas a particulares que as pretendem, ou
possão pretender.
3." Merlir e demarcai' lotes de terras para serem distribuidas nas colonias do Governo Imperi,,1
a immigrantes que venbAo nella eslabelecer-se.
.
Executar outros trabalho!\, laes como de medições para legitimar ou revalidar as terras possuídas. e cOlltiguas ás devolutas, de abertura de estradas, caminhos e mais serviços necessarios
110 desenvolvimento e bem-eslar das mesmilS colollias.
5.° Finalmente, proceder á verificação, medição ou avivenlação e demarcação das terras originariamente concedidas a alguns aldeiaruentos de indios, e que têm sido indevidamente occupadas por
indi\'iduos, sob diversos pretextos. e por moth'os reprovados.
A l'anlag('m immediata do taes commissões não póde ser contestada. e a simples enunciação dos
trabalhos re~pectivos bastará para demonstrar a sua importancia e necessidade.
,.D

MATO-GROSSO.

Os engenbeiros em serviço neita provinda são Pedro Dias Paes Leme e Luiz Francisco Padilha,
mencionados no ultimo relatorio.
O primeiro foi encarregado, por aviso de 3 de Março de 1858, de executar trabalbos de mediçlk!!
e outros preparatorios. para a venda de terras.
3
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-'6 Pouco lenho a dizcl' a respeito desta commissão, e apeDas consta que no mez de Julho, em virtude
de ordem de t 9 de Fevereiro emanada da presidencia, de conformidade com as do Governo, tinha
o dito engenbeh'o medido e demarcado lotes de terras de 200 braças de frente, com outras tantas
de fundo na bocaina da serra de S, Jel'onymo. para serem distribuidas por venda pelos colonos que
tenciona mandar alli cstabelecer, como ensaio de um nucleo colonial. proximo da capital, servindo
ao mesmo tempo de animação á agricultura, outr'ora florescente nessa paragem,
Aguardão-se ultel'iords inrormaçcJes que melhor orientem esta dirt)ctoria sobl'e o resultado desses
trabalhos.
O segundo engenheit'o, acima nomeado, posto á di-posição da presidencia por aviso de 7 de
Março de 1860, para lIer nomeado juiz commissario o pl'oceder á legitimação e revalidação de posses
e sesmarias, não tem feito trabalhos que correspondão ao fim indicado,
Por deliberação de V. Ex, lem oste engenheiro de ser exonerado de uma tal commissão. deixando
pOI' isso de perceber a gratificação que lhe havia sido arbill'ada.
S. PEDRO.

St>gundo a exposição feita no relatorio do anno proximo passado, tendo vagado a inspecloria gel'al
de medições pela exoneração concedida ao coronel Jacob Conrad(1 de Nieme~er, a pediiW seu, foi
comrnelLido este cargo, hoje extincLo, ao major Candido Junual'io dos [assos, em virtude do
Decreto de 23 de Janeiro de f 86t.
Essa inspectoria geral nunca existi0 em toda a sua realidade por 1110 fallecer o pessoal determinado pelo respectivo regulamento, Ultimamente. quando fei exLint:ta por decreto de :2 de Novembro de 1861, esse pessoal consistia no inspector, um agl'imcnsOl' e dous uscl'eventes, um dos
quaes se acbava exclusivamente empregado em passar a limpo os DleOlOl'iaes de medi~,ões de terras.
cuja compra foi requerida.
Sendo necessari9 nesta provinda um engenhei,ro que esteja incumbido de medições de terl'as
e exploração de estl'adas e rios, tem sido conservado alli aquelle major no exercicio de semelhante
commissão,
Este engenbeit'o, sempre zeloso no cumprimento de suas obrigações, sendo enc8l'l'egado pela
administração da provincia de exames para uma estl'ada de rodagem entre as colonias de Santa
Cruz e Mont'Alvel'De, I'calisou a abel'tul'a de picarias e trabalhos de nivelamento na extensão de
4t,387 braças, Do sel'Viço effectuado fOl'fio organisadas as competentes plantas, e bem assim os
memol"iaes das medições das tell'as I'equel'idas por compra, Mais amplos resultados teria conscguido,
se a sua actividade não houvesse deparado embaraços, durante os mezcs de Maio, Junho e Julho
do anno proximo passado. occasionarlos pelo rigol' da cstação, e em pal'te pelas duvidas concernentes
a creditos, postas pela thesoUl'al'ia da fazenda,
Em Novembro ultimo occupou-se no reconhecimellto de uJUa picada que do lugar onde li arroio
Carl'cra conflue com o I'io Taqual'y se encaminha aos campos da Vacaria, districto da lagoa Vm'melha, A navegação deste rio acha-se impedida pOl' numerosas cachoeiras, superaveis, aliás, )lor meio
de canaes, visto serem em geral de pedl'8s soltas,
Tanto que se yença esta difficuldade, haverá commoda communicação para cima da serra;
fJol'quanto o tel'reno all'avessado pela picada é em sua maior pal'te muito chão, offerecendo em
alguns pontos apenas declives sua,'es, A sua extensão de oito leguas e um quarto foi reconhecida
em poucos dias. I'cgulando os trabalhos, lurmo médio, l,UOJ braças diarias.
Este engenheiro não recebe bra~~agem de medi~'ões, porcebendo gratificação fixa pelos trabalhos
que executar,
SANTA CATHARI NA

Os engenheiros que se achão nesta provincia em com missão deste ministel'io, pela dit'ectol'ia
a meu cargo, são os seguintes: Frederico Belmonte Bl'aukenhuns, Carlos Felippe Garçon Riviere.,
D, Eugenio Fl'ederico de Locio Scilbtz, e Denno de Fl'akenbcrg Ludwgsdorr.
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CommissiJo Braukenhuns.
Por portaria de 3 de Dezembro do anno proximo passado, e aviso de 6 do mesmo mez dirigido ao
presidente da provincia, foi encarregado o engenheiro Frederico Belmonte Braukenhuns de proceder
como engenheiro do Governo a lodos os trabalhos de medições, estradas e outros, especialmente
examinar e verificar os serviços executados por quaesquer outros engenheiros e agrim"nsores,
que por contracto com a adminislração e conta do Governo Imperial estiverem ou mrem empregados
em commissões concernenles ã sua profissão,
_
No pouco tempo decorrido dessa data até o presente consla que fui lambem incumbido de
e~aminar as medições effectuadas pelo engenheiro Riviel'e. Ullimamente cstavão a seu curgo a
planta e orçamenlo das estradas de Lages e da Colonia Theresopolis.

d,

Commissllo Rim'ere,
Por contraclo de 23 de Fevereiro do anno proximo passado fui cncmregado o engenheiro Carlos
.'elippe Gart:..on Riviere de mediI' perimelros de lerrilorios alé o numero de quatro entrc os rios
Biguassú e Tijucas Grandes, onde constava exislil'em lerras devolutas de primeira qualidade,
proximas á capital c mui proprias para á colonisação.
Passando a ex('cular esta commissão em pl'incipio de Maio, fez o reconhecimento daquelles
lerrenos, e informou a presidencia que el'ão quasi lodas possuidas, uão existindo ahi terras devolutas
bastantes para a formação de um terrilorio.
Dirigio-se depois a explorar os lerrcno~ que demorão elllt'c o Itajahy-mirim e o Ribeit'io do Braço,
amuenle I\e Tijucas Grandes. e deu parte á mesma presidencia, em to de Junho, de que nessas
paragens havia extensão bastante para ser com "anlagem desUnada á colonisação.
A' vista desles esclarecimentos o ex-presidenle autorisou o rerel'ido engenheiro, por portarias de
13 daquelle mez e 13 de Agosto" a medir alli um territ6rio, com -recommendação de se appt'oximar
o mais possivel ao da colonla Itajaby, em direcção ao N. e N. E,
Terminando esse trabalho em o mez de Selembl'o, I'ecebeu lli viere, com a portaria de t3 de
Oilubro, as instrucções em ,-iJ'lude das q.uaes se deveria regular na divisão e demarcação de
nma porrão de lerdol'io medido, levantando a planta dos ribeh'ões comprehendidos no esparo
indicado, e traçando 11('110 os caminhos Cl}loniaes que parecessem COD\'enienles.
De conformidade com essa ordem do ex-presidente estava concluida até 15 de Dezembro ultimo
a planta dos ribeir1les de Aguas (;Iaras, Limeira, Cedl'o .e Creker, e flca'-ào demarcados 36 loles de
7.í,000 braças quadradas cada um nas margens daquelles dous ribeirões e em terras que se diz
serem de excellenle qualidade.
_.
Os 36 lotes comprehendcm uma área de 2.700,000 braças quadradas.
Quanto levo exposto consta do memorial e documentos remeltidos a esta directoria pelo referido
engenheiro, o qual lambem informou que ainda linha de fazer picadas para terminar a direcção
dos camlnhos coloniaos, e outra para aoet'tum de uma eslrada de communicação entre os primeiros
lotes medidos no ribeirão de Aguas Claras e 9 lerrilorio do Hajaby, calculando-se a sua, extensão
em cerca de 2,000 braças.
Contava o mesmo engenbeit·o ter de continuar a medição c demarcação de loles coloniaes, levanlar
a planta das picadas feitas e abril' no"as picadas para outros caminhos coloniaes.
Cabe notar que, informado o aclual presidente da mencionada circumstancia de não haver entre
os rios Biguassú e l'ijucas Grandes terras devolutas onde so pudesse effectuar os trabalhos designados
no contraclo de 27 de Fecereil'o, declarou, por portaria de 11 de Dezembro, que ficava suspensa
a elecução do mesmo con\racto em lodas ·as suas condições, não se julgando aulorisado a mandar
raser medições, demarcações, descripções e outros serviços em paragens diversas das expressamente
alli designadas.
Inteirado desta deliberação 'transmillida por copia a esle ministel'io, tem V, Ex. resolvido declara-Ia
.procedente, não só para a suspensão da cxecuçflO do dUo conlraclo, como para que se declare
deite desligados o Governo Imperial e o roferido engenheiro, visto como, pela propria jnfol'mação
desle, não existe naquellas paragens leITas de"olutas cum a superficie neccssaria para a formação
de um terrilorio.
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pelo el-pl'csidenle I'clativamente a semell\3nte~ trahalhos em localidade difTcrenle, sem 3t1torisação
expressa do Governo Imperial, Braha de V, Ex, de resolver que nesle ~cnlido se expeça um
a\'i80 Ú pl'csidcncia. exigindu infurmações cil'cumslanciadas sobre os trabalhos já executados, e
sobre llS coniiidel'açõcs feitas por aqueHe engenheiro úrerca das vanlagens das terras devolutas
entre os l'ios Itajahy- rnh';m e Tijucas Grandes e da cOllslrucção d(~ estradas a bem da colonisação
nessas paragens, afim de resoher opportunamente o que parecer mais aem·lado.
O serviço feito pelo engenheh'o Hivicrc roi. por ordem da presidencia, examinado e verificado
pelo engenheiro Sebastião de Souza e ~Jello, que o achou regular. Portanto, mandou-se em
Dezembro de 18tH pagar a Rivii.we 2:800~, importallcia da medição e demarcação de 30,000
braças lineares, e em Janeiro ultimo :;:800~, relath'os a 60.oo0,bracas. Cuslou, termo médio, cada
'.
•
braça 9• t)" 11 1il~ I'CJil.

Commisstio do ctlgenheiro D, Eugenio [i'rederico (te Locio Scilbt:.

o 1° tenente de engenheiros, D. Eugenio Fredel'ico de Locio Scilbilz, enviado, por a,'iso de 7 de
Março do anDQ pcnultimo, para servir na provincia de Santa Catbarina, como juiz commissario, por
, nomearão da presidencia, na fórma da lei, procedeu de ordem desla aos trabalhos de revalidação e
le~ilimarão de posses e sesmarias toS municipios da Laguna e S. losr, Desde Novembro de 1861
ate as ultilllas dalas le\'e interrupções por motivos diversos, e conseguio medir 3,"2,089 braças.
Em lugar eompetellte darei conta um pouco mais circumstanciada dos trabalhos de legitimação e
I'e\alida{'ão a ral'gl) deslr engenheiro.
PARANÁ,

Commissões do engenheiro Osc/t.
i'io ultimo I'elatorio fi .. rnl'll~'ão de haver este engenheiro concluido a medição de urnJ)eriml't!'(j
dt' lt'rritorio no Assunguy. em srguinwnto dos Irez ahi já medidos. demarcados, dividi os e deseriplos. DUl'ante o allno ~letoIT!d() ellectuou elle a medição de mais quatro periml.'tros de lerritorioR
lias lerras devolutas conltguas aquelles,
Regressando á capiLal, ondr chegou no dia 19 de Julho, e encontrando ahi varios officilles
drsla directOl'ia, tendo por fim ohtCl' informações completas dos trabalhos feitos. e despezas reRpflcli\'as, participou. em data de 21 do dito mez, que se occupava da composição Ilos memol'iaes e
lllappas especiaes de cada um dos referidos perimelros. achando-se então já adiantados os
dos 10, 2- e 3° destes.
Explicando por essa occasião o excesso de despezas que lhe fôra observado, allegou "arios
motivos para justificar o algarismo de 18:953~758, lotai despendido com a medição de lU,OOO
braças lineal'e~, cuslando cada braça 166,'2 r!!., ou 150,1, feita a dedução de 1:793~t80 em que
imporlárão varios ser"iços de concertos de caminhos, de derrubadas, conducções, etr.
De ordem de V, Ex. communiquei a este engenheiro que nas futuras medições cumpria-lhe
I~sfor~~ar-sf.' para que o preço dellas se reduza á laxa normal.
Em virtude de ordew desla dil'ecloria rernelleu tambem o engenheiro Osch um mappa contendo
não só os (rez territorio3 medidos, demarcados e divididos em secções, como dos perimetroll dos
cinco territorios de que acabo de fazer menção, Nesse mappa se acha indicada a respectiva posição
topographica em relação ao litoral e á capital.
Levantada igualmente por elle a planla da estrada entre a dita capital e o nucleo colonial do
Assunguy, e do ramal projeclado rle communicação para a e.slrada da G)'a~iosa, e d~pois de
examinada nesta directoria. passou para a segunda, por onde hOJe corre o senlço respechvo.
Tbeodol'o Osch occupou-se ainda o anno passado com a medição e demarcação de um quarto
de territorio com divisão de loles no municipio de Guarapuava e lugar denominado Goyo-En, afim
de serem lendido!! a nacionaes que desejão alli eslab('lecer-s<" como direi quando tralar da venda
de terras.
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pelo mesmo engenheiro, nomeado pelo presidente da provincia para senil' de juiz commist;trio.

Commissilo do engenheiro Chandler.

Os trabalhos confiados a este engenheiro, relativamente á estrada da Graciosa, a que me referi
no relatorio do anno passado, proseguirão até a remessa da planta respeçliva, comprehendendo as
diO'erentes linhas de direcção da capital ao litoral da provIDcia do l'araná, afim de se resolvrr
qual dellas oO'ereceria maiores vantagens á construcção definiti\'a de uma estrada principal.
Prrtencendo, porém, este serviço propriamente á 211 direclol'ia, a ena ficárão aO'ectos os papeis,
exames e questões pendentes, ficando desde o mez de Agosto ultimo desligado das obrigações
conlrahidas perante a directoria a meu cargo, conforme lhe declarei em officio de 14 do
dUo mez.
Anteriormente, em virtude do aviso de 18 de Julho,. havia este mesmo engenheiro eO'ectuado a
medição de '0 prazos de 62,500 braças quadradas na colonia do Assunguy para estabelecimento
de no\'os colonos.
Dt'u promptamenle conta deste trabalho, e com hastante economia.
S. PAULO·

Co»uni,sllo do engenheiro Raymundo de Pentlaforle Alves Sacramento Black.

Esta eommissão. que teve origem no aviso de 28 de Noven..bro de 1860, destina-se a dous fins
de summa necessidade. Primeiramente cumpria medir, demarcar e discriminar as terras devolutas situadas na vizinhança da capital da provincia, ou em outros districtos, cuja concessão, a
titulo de compra, foi requerida por diversas pessoas. Em segundo lugar, era preciso proceder-se
á medição e demarcação de tf'rras devolutas que jazem entre ltallecerica, Cutia e Una, assaz
accommodadas á forOlaçllo de um centro colonial, quando se julgar opportuno estabelecê-lo e
conjunctamente facilitar aos particulares a sua acquisição por preços vantajosos á faz(:'nda publica,
d(:' conformidade com as regras instituidas.
Destes trabalhos foi incumbido o engenheiro Raymundo de Pennaforte Alves do Sacramento
Black. ))Or aviso de 6 de Agosto de 1861.
Entrando este engenheiro no exercieio de suas funcções deparou difficuldades taes no serviço
que tinha de eO'ecluar no termo da capital, que o presidente da provincia, a cujo conhecimento
forão sujeitas diversas duvidas suscitadas acerca de terras alli situadas. julgou conveniente ordenar
quo não proseguisse emquanto não tivesse colhido os esclal'ccimentos necessarios para resolvê-las.
Xão devendo o engenbeiro ficar em inacção, seguio, depois do consultar a presidencia, para
ltapecirica, afim de se applicar ao cumprimento da outra parte cle sua commissão.
AIIi reconheceu que vasta superficie do lerl'3S e matas, pertencentes ao dominio publico, está
invadida e devastada por intrusos, havendo sido abusos taes commettidos posteriormente á publicação da lei de 18 de Setembro de 1850, e datando muitos de dous annos a esta parte. Para
pclr cobro a semelbantes tropelias solicitou as providencias apropriadas.
Ultimamente antepoz-se-Ibe um obstaculo, que consistio nas copiosas chuvas. quo o obrigárlio
a interromper o trabalho encetado. Cedendo á força desta circumstancia. despedio o referido engenheiro os trabalhadores quo o acompanhavão, para nllo receberem diarias inutilmente, seflundo
participou em ofticio de 10 de Janeiro findo. E' de espe~ar que melhorando a estação conlinúe na
sua tarefa com o mesmo zelo de que tem dado provas.
4
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CUnlmissito do ellgenheiro J lllio G"OI",

Encarregado por aviso de 19 de Novembro de 1860 de ex<,cutar a obra da <,slrada que I<'nl dI!
facilHar a communicação do litoral com o terl'itorio JUNlido e demarcado no municipio de Cananéa.
segundo mencionou o relatorio do auno pa~sado, leve tambem a incumbencia de e~colll<'r a melhO!:
localidade para o assento do projeclada nueleo colonial no dito lert'ilorio, e de executar os
,'especlivos serviços preparatorios.
De um e de outros Lrabalhos dou conta no arligo-Colonias-, tratando do p,'ojerLado nucleo de
Cananéa, por serem connelos com a I'ealisação desse estabelecimento.

M I NAS-GERAES,

Comm;ssiJo

--

Schlobach,

Tendo sido, pelo contl'aeto do t o de Março do anno passado. transfel'idos para o (iovcl'llo
Imperial os eslaoelecimentos coloniaes do valle do Mucury, e não obstante haver o mesmo Governo
confiado a respectiva direcção ao barão O'Bym, que, além de ouLros predicados, reune a qualidade
de engenheiro, reconheceu-se quo este não podia acudir a todas as exigencias da administração
colonial, inclusi\'C os de abertura de caminhos, medição e preparo de loles para no\'os colonos.
e outros trabalhos indispensa\'eis e urgentes, e cuidar ao mesmo tempo dos r<'paros e melhoramentos das estradas existentes. de explorações e aberturas de outras, cuja necessidade se fosse
apI'esen tando .
. POI' este motivo, pois, foi nomeado em 16 de Oitubro do anno findo o engenheiro Robel'to
Schlobach, que já hl!.via sido alli empr<,gado pela companhia, para sel'vir na qualidade de engenheit'o do Gov<,rno, subordinado todavia á dlrecção do mencionado O'Dyrn,
Por a\'iso de 23 de Janeiro. e em virtude de ordens posteriores. acha-sc el\e encm'regado
de elTectuar as obras mais urgentes nas estradas que precisem de melhoramentos, alim de
facilitar o transito dos viajantes e o transporte de productos, assim como outras que reclJ mem os
Nlificios de propriedade national.
Com a nomeação de Scblobach cessou a commissfio de João Mamêde Junior, que acompanhára
o commissario arbitro do Go\'erno Imperial encarl'egado da liquidação da companhia do
Mucury.
Sobre os trabalhos desle engenheiro nada direi aqui. porque delles se faz menção, tanlo no
que adiante exponho, rclalivamente ás colonias do Mucury, como no relatorio do commissario
al'bitro do Governo.

Commissão do engenheiro 11orn.
t:ll<'gando ao conhecimento de y, Ex. que este ensenbeiro tinha sido conlt'ucludo na
Allemanha p<,la companhia do Mucury, para servir ahl por espaço de quatro annos mediante a retribuiçãO annnal de 2,200 thalers, foi examinada a questão nesta direcloria, c
á vista dos esclarecimentos obtidos se declarou, pOI' aviso de 16 de Novembro do anno
findo, que continuasse o dito Hom a senil' segundo as condições do mesmo contracto, pOl' conta
do Governo Imperial, ficando todavia limitado a executar as obras que lhe fossem opporlunamente design~das,
Desde logo se determinou pOl' esla directoria, de ordem de V, Ex., que o director das colonias
do MUCUl'Y o encarregasse de alguns reparos nas estradas e da medição das terras devolutas
('uja cOJn\)ra fosse requerida,
Agual'< fio-se informações ácel'ca dos trabalhos que actualmente <'Xecuta.
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ESPI RITO-SANTO.

Yarias com missões de engenheiros existião nesta provincia na data do ultimo relatorio, os
(Iuaes prestão os serviços de sua profissão, pOl' contratos ou por adminisl1'açiio, segundo fora alli
explicado.
Esses engenheiros erão os seguintes: Ernesto Diniz Street, Pedro Claudio Soido, llanoel
Feliciano lluniz Freire, Leopoldo Augusto Diocleciano de Mello Cunha e Alllelio Pralon.
Hoje sómente existe empregado directamente pOl' esta e 2a directorias o primeiro dos acima
nomeàdos, o qual se acha revestido da qualidade de engenheiro em chf.>fe na provincia. Rescn-ando a exposição dos trabalhos deste para o ultimo lugar passarei a fallar dos que forão dispensados das commissões de que se achavão encarregados.
Xada direi dos engenheh'os que servem debaixo das ordens do presidente e ao s('rviço da
provincia.
.
O capitão Pedl'o Claudio Soido, engenbeil'o ao serviço da lll'ovincia. continuou ainda por
algum tempo a executar a medição de um reslo de prazos na colonia Santa Leopoldina, depois
do que voltou ao desempenho especial darluelle serviço. sob as ordens immediatas da presidencia, que o tem empregado em medições de tel"l'as publicas, para serem vendidas a particulares,
havendo-o nomeado ultimamente para serYir de juiz commissario no municipio de Santa CnJZ.
O to tenente Muni7. Freire, depois da remessa do relatorio ácerca de sua commissão nas
terras do extincto aldeiamento Imperial AlTonsino, e da competente planta e memoriaes (Iue
fordo exigidos. foi exonerado, e recolheu-se a esta corte, dando-se por finda aquella commissão,
O engenbeiro. Mello Cunha, enviado á provincia do Espil'ito-Santo, e posto á disposição da
presidencia por aviso de to de Agosto de 1860, altenta a afluencia que então havia de trabalhos
a executar, segundo rol'a pondCl'ado por esta autol'idade, concluio a commissão de verificai' a
medição dos prazos dos primeiros colonos suissos estabelecidos na colonia Santa J.eopoldina,
apresentou um rt'latorio eircumstanciado e consciencioso sobre o estado da questão dos referidos
colonos e em geral da colonia, e passou a ser empregado pelo aetual presidente na medição de
terras devolutas pedidas a titulo de compra nas proximidades daquelle estabelecimento,
Como, porém, estivessem satisfeitos por elle os serviços que fazião o objeclo principal de sua
com missão, junto á mencionada colonia, onde sel'yio lambem por algum tempo de diretol' intel'ino
determinou V, Ex., em aviso de , de Setembro de 1861 que se désse a mesma por acaballa, fazendo suspender os vencimentos que por ella pel'cebia,
Cumprida esta ordem, continuou a permanecei' na provincia, por carecei' o presidente de seu
presUmo.
.
Acha-se actualmente, segundo consta de informações recentes, nomeado juiz commissario
para o municipio de Benevente,
O engenheiro ))ralon, que na data do precedente relatorio se achava de pal'tida para a pl'O,-incia, afim de desempenhar outros serviços que interessavão o desevolvimento da colonia de
Santa Leopoldina. onde estivera anteriormente empregado, nio cht'gou a celebrar com o presidente contracto algum, não obstantea autol'isação a este conferida para tal fim pt'lo aviso de
15 de Março do anno passado; visto como pelos avisos posteriort's de 2 e t3 de ~faio Sf' declarou que a commissão desse engenheiro fica,'a limitada aos trabalhos de t'xploração, planla e
orçam('ntos para a construcção da t'sll'ada de communicação ('otre a referida colonia e o porto
de Mangarahy,
,
Em observancia destas ordens determinou o presidente que fossem estes trabalhos (lxecutados
por administração, remeUendo com officio de 23 de Julho o respectivo relatorio, plantas e ol'çamt'nto, e por officio de 21 de Setembro submetteu tambem á approvação deste ministerio não só
a conta das despezas feitas com taes serviços, como o projecto de contracto ou proposta do t'ngf'nheiro Pralon para a construcção definitiva da estrada mencionada,
Todos estes trabalhos e papeis respectivos passarão para a 2a diretoria com o relatorio e parecer do engenheiro Ernesto Diniz Street, e ultimas informaçõt's do presidente que t'rio necessarias para adevida evolução,
Xada mais me competindo dizer sobre este objecto, e achando-se desligado Amelio Pl'alon do
'l\ladro dos empregados subordinados á direetoria a meu cal'gO, resta-me unicamente dizer qut'
se ('sperão informaçõt's e esclarecimentos da presidencia da provincia para se pôr um I('rmo á
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questão antiga e pendente da indemnisaçAo que pretende este engenheiro pela cOl1strucção de
um barracão e alguns outros hClbalhos antigosats quaes nAo havião precedido ordens do Governo
Imperial. Estes esclarecimentos forão exigidos por aviso de 3do corrente.

BAHIA.

No relatorio do anno proximo passado tive a honra de expor a V. Ex. que para completar as
providencias necessarias afim de se pór cobro á invasão e devastação das terras e matas pertencentes ao dominio publico, fora nomeado o 1° tenente de engenheiros Luiz Antonio de Souza
Pitanga, a quem deu-se o encargo de medir perimetroS"de t('rritorios e terrenos devolutos em
que se achassem encravadas }lOSSeS e sesmarias ou concessões, e conjunctamente discriminar
estas e as terras de propriedade particular das que pertencem ao Estado, }('gitimando e re"alidando as que estviessem nos casos da lei, e remeltendo ás autoridades competentes os intrusos e
devastadoros de terras nacionaes.
Para que esta com missão tivesse o exilo desejado recommendou-se, em a,'iso de 21 de l\larço
do anno proximo passado, á presidencia que nomeasse o mesmo engenheiro para servir como
juiz commissario nos lugares, onde houvesse de exercer a missão de que fõra incumbido.
O 1. 0 tenente Pitanga, chegando á Bahia, solicitou do Governo provincial as ordens necessarias
e a designação dos pontos em que teria de executar o trabalho que lhe fõra commettido; mas até
a data de 21 de Junho teve de permanecer inactivo naquella capital esperando as determinações
do vice-presidente que então administrava a provincia, demora certamente, prejudicial, pois
no entanto prosoguião os desmandos a quo o Governo Imperial quizel'a, quanto antes, proler, quando
em termos tão terminantes ordenára ás autoridades competentes quo atalhassem ao damno publico
sem dilação e mettessem em processo os individuos que houvessem infringido as disposições de lei
concernentes ao assump!o.
Inteirado deste facto, levei-o ao conhecimento de V. EI., que servio-se mandar, por avisode 8 de
Julho, que o vice-presidende executasse as ordens anteriores, removendo os embaraços que havião
obstado á ida do engenheiro para os lugares em que Unha de cumprir com o que lhe fôra determinado,
e designando, sem perda de tempo, o districm onde seu trabalho devesse ter começo.
Removidos, finalmente, esses embaraços, e fic.ando fóra de duvida o firme proposito em
que estava o Governo Imperial de reprimir o criminoso procedim6oto dos invasores e deyastadores do dominio publico, seguio o engenheiro Pitanga para o sul da provincia, dirigindo-se
á villa do Prado, em cujo municipio, em observancia de despachos da presidencia, teve de
proceder a medições de terras.
Como p~ aviso de 29 de Agosto de 1860 se autorisãra a presidencia para vender as terras
devolutas cuja comllra fora requerida, não excedendo cada concessão de um quarto de legua
quadrada, e sendo observadas as demais ordens estabelecidas ácerca de semelhante assumpto,
apresentárão-se desde logo numerosos' pretendentes á acquisição de terras situadas daquelle
lado da provincia, e precisamente nas localidades onde os abusos mencionados tinhão sido
eommetlidos .
•O espirito da especulação e ganancia por meios reprovados soccorreu-se a este meio legal
para l'ealisar os seus costumados commetlimenlos. A' somhra dessa autorisação aquclles que
tinhão Pl'ovocado conhCl si o rigor das leis pela devastação das matas continuárão na postergação das ordens existentes.- Esses individuos, que havião pedido terras a titulo de compra,
mal as virão medidas c demarcadas, nem curárão de pagar a competente importancia
e solicitar os titulos de propriedade, e investirilo ás matas em cuja destruição põe mira a
.
sua cobiça.
A participaçãO enviada pelo engenheiro Pitanga deu occasião ás providencias que V. Ex.
tomou, energícas e promptas como as circumstancias exigião. Constão ellas do aviso de
U de Feveveiro ultimo, em que, reproduzindo o que anteriormente ha sido preceituado,
ol'denou que aos indivíduos que tem praticado os abusos denunciados se marcasse praso para
solicitarem os titulos das terras, cuja compra requcrêrão, já medidas e demarcadas, e pa-
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e fazendo-se publico que serão processados criminalmente os que imitarem esses intrusos
nos seus máos feitos.
Resta-me accrescentar ainda que nllo tem sido presentes a esta directoria o mappa e os
memoriaes dos trabalhos eft'ectuailos por este zeloso empregado, por motivos assaz plausiveis
já apreciados por V. Ex.
Opportunamente darei a V. Ex. informações acerca dos resultados obtidos e das despezas
etfectuadas.
ALAGOAS.

Commissilo do engenheiro Bolter8letl.
Para esta provincia foi enviado, com aviso de 30 de Março de 1860, o engenheiro Carlos BoI!ersten com recommendação de medir perimetros de territorios, começaRdo este serviço nas
localidades em que as terras publicas correm mais perigo de ser invadidas.
Este engenheiro deu principio aos seus trabalhos pela mediçllo da sesmaria dos in di os
do t'rucú: estão quasi concluidos, segundo participou em omcio de 30 de Dezembro
ultimo.
As explicações por elle dadas a esta direétoria não parecêrão assaz procedentes para justificar a demora havida no andamento desse serviço.
Determinou, pois, V. Ex., por aviso de 12 do corrente, que informasse o presidente sobre
as alleg'tlções constantes da correspondencia daquelle empregado, .e outrosim que. concluído que
fosse o mencionado trabalho, declal'asse suspensa uma tal com missão, juntamente com os seus
,'encimentos, até que, apresentadas as competentes plantas e os momoriaes, fossem tomadas as
contas das despezas na thesouraria respectiva.
Por esta directoria se ha igualmente providenciado na conformidade daquelle aviso. a fim
de que o engenheiro a que me refiro cumpra com o seu dever.
PERNAM SUCO·

A respeito da commissão de que flira encarregado o 10 tenente Henrique José da Silva Quintanilha só tenho a accrescentar ao que foi dito no precedente relato rio que o Governo trata de
enviar para esta provincia outro engenheiro incumbido de aviventar os rumos e proceder
a fiPllições e demal'cações nas sesmarias dos indios das Aldêas da Escada, Panema e Barreiros. sC'!tundo se acha explicado na parte relativa á catechese .
•
CEARÁ.

Commisstio do engenheiroAntonio Gonçalve8 Jtula Araujo.
Este engenheiro, no desempenho da commissão, de que foi encarregado, de discriminar
os terrenos devolutos dos de propriedade particular na primeira sesmaria dos indios de ~Ie:
cejana. medio, até 28 de Fevereiro de 1861, braças lineares 31,200, cujo dispendio OI'ÇOU em
!:258~'30 I's., custando cada braça 72,77 rs.; e dessa data até 20 de Dezembro do mesmo
anno 73.917, que importárão em 6:48':tb168, custando cada braça 88 rs.
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Nessa despeza se cumprehende o trabalho feito em 68 posses de indios pobros, que estavão no caso de gozarem do favor concedido pela lei. Para igual fim ~xistem em poder do
engenheiro 180 requerimentos de indios que se achão nas condições daquelles outros.
O engenheiro Justa Araujo deparou de primeiro obslaculos ao desempenho de sua CODlmissão, da parte de um padre que se dizia procurador dos indios, e de outros individuos
interessados em que os trabalhos de que está incumbido sejão interrompidos; mas 1aes
diOiculdades se vão aplanando, UDla vez (\ue os possuidores já se convencem de que essa
commissão tem de produzir proveitosos resu lados.

PARA.
Não tendo chegado ao conhecimento desta directoria o resultado dos trabalhos do engenheiro
Bl'Uno Cabral de Gouvea, commissionado para medir terras devolutas proximas á capital da provincia, dividindo-as logo em lotes para serem vendidas em hasta publica, tem V. Ex. deliberado declarar suspensa a mesma commissão, afim de que a presidencia mande por qualquer
outro engenheiro executar aquelles trabalhos, comtanto que o custo de cada braça não exceda a
80 rs.

Concessilo de terras.

Havendo participado a presidencia da provincia do Pará em omeio dó" de Maio de 1861 lei' creado
uma escola pratico-lheorica de agricultura. e sendo necessario abrir uma esll'ada que por terra a
ligue á capital da provincia. pedio ao Governo tmpel'ial a concessão das terras devolutas que existem
á margem da refel'ida estJ'ada, por conta das seis leguas em quadro concedidas a cada provincia pela
lei n. 1SU de 28 de Oitubro de 18'8,
A' vista desse pedido detel'minou V. Ex" por aviso de 5 de Agosto, que o presidente mandasse primeiramente medh' e demarcar essas terras, enviando ao Governo Imperial a planta e de)cripção das
mesmas.

Venda de terras devoluta•.

A execução da lei n, 601 de 18 de Setembro de 1~50, a que o Governo )mperial se tem ap~
pllllado com lanto esmel'O, está dando cada anno mais vantajosos fruclos, eS(hlcialmente em relação á venda de terras pertencentes ao dominio publico.
Vai-se felizmente enraizando llO animo dos babitantes das divcl'Sas provincias a cOllvicl}âo de que
muitos e excellentes resultados se original'ão dessa lei; e, portanto, obscl'Vandu suas salutares
disposições, já de bom grado buscãu legalisar a posse das terras que occupão, proporcionando a
sua extensão aos I'ooursos de que se Jlodem ajud3l' para sua cultura, ou procuram adquirit' as
que lhes são mistcr Jlor meio de compl'a, Se ainda alguns mal intencionados invadem terrenos
nacionaes, a r('.gra geral é l'equercl'-se a sua concessão a titulo de venda,
O Governo conlinúa a dai' impulso tl semelhante disposição, facilitando, quanto em si caLe, "
acquisição de telTaS accommodadas á lavoura, já quanto ao preço, já quanto aos pagamentos,
já quanto á sua medição e demarcação,
E' de e~pílJ'ar que nos annos subsequentes os pedidos para compra de tel'l'as, já numel'OSOS,
se multipliquem, e desta arte se forme um ramo avultado de receita pal'a o tbesouro nacional.
As vendas realisadas llas diversas províncias, conforme as informações recebidas, são as (IUl'
vão abaixo mencionãdas,
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Por aviso de 22 de Junho do anno findo foi d'3terminado ao presidente desta provincia qu<,
vendesse o territorio comprehendido l1a ci rcumscripçAo da ellincta ,"illa de Arronches.
Tendo-se de executar esta ordem, oppôz-se o in.qpector da tbcsourJria da fazenda sob pretexto
de que essas lerras eslavlio a cargo do ministerio da fazenda.
Snjeita a duvida ao Governo Imperial, foi solvida pelo niso de 3 do Setembro dirigido áquell('
ministerio, mandando observar a ordem anterior á vista do § 8 do artigo 11 da lei n. 1114 de
27 de Setembro de 1850.
Das terras' medidas em Mecejana tem-se vendido f ,310.800 braças quadradas. na imporlancia
de 78'~200 rs., constando mais por informações da presidencia que acMo-se medidas ',1 13,3!.)!)
braças quadradas de terrenos devolutos para lerem o mesmo destino.

ALAGOAS.

Pedio o administrador desta provincia faculdade para mandar proceder á medição e demarcação de
lotes de 2ãO braças em quadro, 00 dislriclo da colooia militar Leopoldina, afim de veodé-Ios a prazo a
nacionaes que quizessem alli estabelecer-se.
O Governo, certo de que desta medida ba de resultar proveito para a população, concedeu a <lulo·
risação solicitada.
Alé esta data ainda IiC Dão receMrão informações ácerea do resultado.

BAH IA.

Aulol'isou-sc a presidencia parJ vender ao Dr. Manoel Esleves Olt,lDi e oulros, a José Gazzin1iel.
"Martinianno da Rocha e Silva, e ao conselheiro José Feliciano Castilho, terrdS devolutas.
As que forão pedidas pelos supplicantes demorão no ~Iucury. O seu preço foi prefixado, pelo êlviso
de 29 de lIio,'embro ultimo, em 2 réis a bra~.a quadrada.
Como ajuda não estavão medidas e demarcadas, é provavel que haja alguma demora em efT ectuar-sl'
as \·enda~.
No sul da provincia tem"se medido muitas terras para serem vendidaR a particulares qu(' as tem
pedido, o que se não tem reaUsado pelos motivas já expostos em oul1'o lugar.

ESPI RITO-SANTO·

Durante o allno passado poucas forão as vendas realisadas nesta pruvincia, cOllsislindu uma na
alienação de dous lotes no lugar denominado -Roda d' Agua -a José de Almeida Trancoso. e !'PlI
filho Jgnat:io de Almeida Trancoso. á razão de um real a braça; e a outra em lugar não sabido pUI"
serem obscuras as informaçOes recebidas.
Asupel'ficic em braças quadradas diS lerras vendidas P. de 10,191,363. sendo o prpço das "cndal7 :6i3,n,52!.

Exislem demarcados e promptos para serem vendidos dhersos lotes; para alguns
apresentado compradores, mas ainda não se pód(' dar como realisada a alienação
terrenos.
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o juiz commissario dos municipios de Cantagallo e Macabé sujeitou ao conhecimento do Governo um omcio do subdelegado de policia da freguezia da Conceição das Duas-Barras, participando-lhe a existencia de uma porção de lerreDOS devolutos annexos ás terras de sua fazenda
denominada Boa-Vista.
Do officio do subdelegado c6lIige-se que Josó Gomes de Moura acha-se de posse dos terrenos em 'tuestao, tanto que nelles tem feito derrubadas e exercido outros actos possesso rios.
A presidencia a quem foi mandado informar o dito officio declarou que ordenára ao cbeCe
de policia que rccommendasse ao subdelegado a fiel observancia da lei n. 601 de de 18 de
Setembro de 1850 e do regulamento de 30 de Janeiro ácerca dos invasores de terras, e bem
assim que fizesse sentir ao referido Moura a necessidade de legitimar as terras que está devastando e se suppõe estarem naquelle caso.
O cbefe de policia transmitlio a informaçao prestada pelo delegado de policia. da qual COI)Sta estar-se instaurando o competente processo, e promeneu dane dar opportunamente conhecimento
ao Governo.
S. PAULO·

Tendo sido a presidencia autorisada pelo Governo para mandar medir o demarcar terras devolutas existentes nesta provincia, apresentárão-se, ató o fim do anno de 1860, 126 requerimentos
de pretendentes á compra de terrenos ~ituados nas diversas freguezias; mas, encetados os trabalhos de medição, alguns moradores dos suburbios da capital, da freguezia de Santa Iphigenia e
a camara municipal da cidado de S. Paulo representárão contra a alienaçiio de campos e val'zeas
adjacentes, allegando que erão de uso commum desde tempos remoLos. A pl'esidencia, julgando
dignas de consideração as reclamações aprosentadas, ordenou que taes trabalhos fossem interrompidos e sobre este assumpto consultou o Governo.
Já tinha interposto o seu parecer o eng~nbeiro encarregado daquelle trabalho, José Porfirio
de Lima. o qual entendeu que, não havendo sido esses terrenos comprebendidos enlre os
do logradouro publico quando forão designados pela administração provincial, deviã') ser tidos
como devolutos, até porque os proprios representantes os havião reputado taes quando requerêrão
havel-os por compra, e quando pedião a preferencia no caso de se realisar a sua venda.
Sobre este assumpto foi ouvido o consultor deste minislerio. e á vista do seu parecer determino ..
V. Ex,. por aviso do t 9 de Junho, que á vista das informações prestadas pelo delegado das ter ..
ras e pelo engenheiro que começou a medir os terrenos em queslcio. da deRignação que se diz
ter sido feito pola camara munic:pal da capital de terrenos devolutos para log1'3douro publico. e de
quaosquer outros esclal'ecimentos que possa colher a tal respeito. decidisse a presidencia como
fosse mais acertado.
O engenheiro Blak, encarr('gado de executar a.~ ordens que recebesse da presidencia a tal respeito,
dt1pois de começar os competentes trabalhos. teve ordem da mesma presidencia para não continuar, vist'J como ainda esta vão por solver algumas das duvidas que se havião levantado.
Esperão-se. pois. os esclarecimentos que aquella autoridade estava colh endo pal'a que fique definitivamente decidida esta qnestão.
MINAS-GERAES.

Foi a presidencia aulorisada para vender terras devolutas nesta pl'ovincia.
Apenas apresentou-se um requerimento de Antonio José Coelho, que pende da informação da presidencia.
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Pela delegacia das terras publicas realisou-se, no anno passado, a venda de 20 lotes de terras
na imporlancia de 2:569ift1818, sendo a área re~pectiva de 1,176,024 braças quadl'adas, e o preço
em geral de 2 réis a l>raça e em poucos lotes de 3 réis.
Pela delegacia passárão-se 3 litulos de venda, no total de 1:130,"'000, correspondente á área de
565,000 braças quadradas.
.
Se se realisarem no anno corrente as concessões requeridas, o que depende da vontade dos que
as pedirão, pois só falta o competente pagamento. estando satisfeitas todas as precisas formalidades c diligencias. poderá a tbesourat'ia do fazenda realisar a receita de H:OOO~OOO, correspondente á área de 7,166,970 braças quadradas.
Os compradores inclinâo-se a preferir os terrenos situados nos municipios da Laguna e Ilajahy,

PARANÁ,

A prçsidencia solicitou aulorisação para vender lotes no quarto N, E. do territorio do Assun·
gul' a quem se quizesse estabelecei' alli,
O Governo assentio ao pedido, convencido da vantagem que resulta de facilitar a colonisação
naquella localidade.
Tambem 3nnuio a (Iue se vendesse terras exisLentes no Goyo-En. termo da comarca de Guarapuava, pretendidas por Francisco Fel'reira Caldas e outros.
As vendas realisadas na provincia derão a quantia de 7 :367 iftI5U, importancia de 5,845,84.7
braças quadradas,
O preço foi: 1. i23.3i7 a 3 réis aos 'colonos e nacionaes estabelecidos no Assunguy, i ,.5.50,000
a 112 real e as restantes a t real.
.

S. PEDRO·

Muitos requeriment()s de pessoas que pretendem adquirir terrenos devolutos existentes nesta
pro\'incia forão endel'eçados ao Governo Imperial.
A quasi todos, por terem as melbores informações da administração provincial, deu-se o deferimento conveniente.
Assim. a uma companhia de que fazem parte José Manoel Felizardo, José Innocencio Pereira e
Felizardo José Rodrigues Furtado forão concedidas qualt'o leguas no termo de Taquary; a Joaquim Francisco Dutra Junior, a Francisco Baptista da Silva Pereira, a Baplista Fialbo & Comp .•
a Manoel Fialho de Vargas filho, á casa commercial de Monteiro & Irmãos, a José Ignacio Teileira Junior, a Augusto Baptista Pereira o outros, duas leguas a cada um, a Holtzwetlig & Comp.
uma legua. e a Manoel Agostinho do Nascimento um quarto de legua, Sobem estas diversas concessões a 19 leguas e um quarto.
O preço estipulado em geral é de um real a braça; em poucos casos tem descido a meio
real.
Outras alienações de propriedade nacional têm sido feitas, em virtude de OI'dens anteriores,
pela presidencia da provincia, a diversos, sendo 37 lotes no valor de 15:S75:tbOOO em terras situadas nos municipios de S. Leopoldo e Taquary, e formando o lotaI de 22,500,000 braças
quadradas. Os preros forão de 1 real. f 11', 2,2 11', e por e'lcepção do 15 rs. em um lole de
',77~ braças quadradas em Feitoria Velha e S. Leopoldo.
6
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Das con('.('ssões feitas pelo GO\,('rDO ImJlcrial a José Manoel Felizardo, José Innocencio Pe.
I'cil'a ... e F?lizal'do J,osé Rodrigues Furlado já sc realisou a quantia de 13 :250.jpOOO, a qual, unida á
de 1óJ:87õ;mOOO, da um total afl"ccauauo de 29: t:2á~OOO,
A caDlara ~n\lnicipal da ,"illa do Passo Fundo, fazendo sentir o Go\'cl'no. em um omcio. o
t'stado precal'lo de uma hoa parle da populaçf:o daquellc tcrmo, pedio que fossem eoncedidas
g...at~ilamen~e da!as de lrrras ás f:unilias pobl'c~ que alli .cxi~tem, e designou as terras que demOl'ao !WOXlmas a estrada do Maio l:aslelhano e llmcuo de l"ossa SenllOl'a, sobre a projeclada estrada de Taquary,
•
Ordenou y, Ex, que a pI'csidencia desta provincia inrol'masse ácerca da possibilidade de
fundaNe naquellas paragens uma colonia de nacionaes, á semelhança do quc se tem resohido
para outras provincias. vendendo-se terras pelo preço mini mo c com prazo de dnco annos a
contar do fim do segunuo para o respectivo pagamento, e mais que () inrol'masse qual o numero
dc pessoas, pOllCO mais ou menos, que se apresentarão para tal fim, c a cxtensão do Lel'l'eno que
sera neccssaI'io resel'\'ar-se para uma colonia,
A~nda l~flO são chegadas as inrol'mações flue sobre os pontos mencionados forão exigidos da
}lresldellcHl,

Posses e sesmarias, ou outras concessões sujeitas
á legilimaçao ou revalidaçao.
I'oslo que, li vista das informações rccebidas até esta dala, se não possa annuncial' a regulal'idade
desejavcl neste ral.O de scniç.o, dal'oi conta todavia de um grande numero de legitimações e ro\'alidações roalisadas em algumas pl'o\'incias,
Jtl f C não obsena a mesma I'cpugnancia que havia da parle dos po~sciros o scsmcit'os cm rcconheccrem as ,'antagcns que l11es oO'erecem as disposi~ões da lei das terras afim de lbcs garantil' a JlI'Opriedado das tonas a que têm direito,
E' lias províncias de S, Pcdro, Santa Call1arina, })araná c Espil'ilo-Santo, que umlllaior numel'o de
processos atlesta a obsen'ancia daqucllas form31idadcs, pOl'que os seus habitantes se ,'ào compenetrando da utilidade que dahi lhes provém,
Em outras provincias. porém, lula-se ainda com os obstaculos consignados nos retatorios anleriol'cs,
os qunes procedem pela mÓI' parle da diOiculdadc de ('ncontrar-se pessoas habilitadas para desempcnharem as funcções de juize3 commissU\'io3, c ainda mais da falta quasi absoluta dc agrimensores c
('scrÍ\'ães,
Continuando a haver pel'sevel'ança na expedição das convenientes ordens do go"Cl'llO, o procurando-se obter pelos meios llossivois individuos que se prestem ilquellcs serviços mediante os ,'encimenlus marcados pells presidencias, conforme o disposto na lei e rcgulamento das ICITas publicas, não
ilan'rá motivo para desespcral' dos salulal'es efft~\ilos de suas dispusições, em todas as pl'o\'incias do
imprrio,

PROVI NelA DE S, PEDRO.

Dos 11l3ppaS c mcmoriaesrellleLliJos a esta J'epll'liçflO "erifica-se ICI'em-se legitimadl.l 55 posscs com
lima supcl'ficic uc 26,7 &6, 931 IJl'aças (!uadradas, cxi:ilindo pOl' lcgitimal' muitas oulrus,
(,olllpl'chcndcndo uma extellsão dc 202,2~8,185 bl'aças quadradas, pouco mais ou mcnos,
lleyulilhrão-:sc 1Osr,~mul'ias Clllll 95,682,S56 hl'a~as quadradas, ficdudo sujeita a esla fOI'walidadl'
unia supcl'licir de j63,869,909 lmlças,
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tencntc de engenheil'Os Eugenio Frederico de Locio e Scilblz, nomeado pOl' aviso de 7 de
do anuo penullimo pal'a servir nesta provincia como juiz commissal'io, procedeu, de ordem da
prcsideocia, aos ll'abalhos de re\'ulidaçào e legitimação de posses c sesmarias nos municipios de
Laguna c S, José.
Depois de "at'ios obslaculos quo lhe entorpecêrão o exel'cicio de suas funcc;ões, deu começo a estas
fUllcções naquelle municipio em fins de No\'embro de 1860, No espaço de onze mezes realisou ahi a
revalidaç.ão de 16 concessões provinciaes, e a legitimação de 17 posses; havendo lambem pl"Ocedido á
mediç,ão e demarcação de 3 concessões mais, cujos concessionarios pro\'árão ter cumprido com as condições preceituadas na lei já cilada,
O tolal da supel"ficie compl'ehendida nas medi~~ões das mencionadas posses e concessões devidamente
leg:lIisadas eleva-se a 26,772.009 braças quadl'adas.
Terminada a sua larera em Laguna, passou, por ordem da mesma prcsidencia ao municipio de S, José,
com recQmmendacão de ahi se dcmol'ar sele mezes.
Em Janeiro proximo lindo tinha effeiluado duas I'ovalidações e Ires legitimações, (Iuederã') em resullado a mcdição de uma área de 3,4.72,089 braças quadradas,
O juiz commissiJl'io, a que me I'elh'o, solicita expedi~}ào de ordens afim de que, dentro dos prazos determinados para este ramo de sel'\'iço, seja marcado um espaço razoavel pal'a a recep~,ão dos requerimentos dos posseiros o <:onC6ssionm'ios, ficando o resto do tempo para o andamento do pl"OCCSSO e suas
formalidades. com o que se c\'ital'á a repelida prorogação dos prazos e a negligencia daquelles que e~·
perão a ultima hora para apresentarem em juizo os seus requerimentos,
lia com effeito conveniencia na medida proposla pal'a que se não fação amiudadas prorogações de
prazos; mas essc fim so conseguirá se, mm'cado pela pl'csidencia um prazo sufficiente, mandar annundar aquelle juiz co:nmissario o espaço de tempo que lhe parecei' in1hponsavel para a apresentação
dos requerimcnlos,
Mar~'O

•

PARANÁ.

Segundo as participações feitas pelo engenheiro Th'.lodol'o Osch, cujos tmbalhos Il('~ta provincia se
lt'\m limitado nestes ultimos lempos aos de juiz commissario, lcgitimárão-se 11 posses, contendo uma
extensão de t t ,873,388 ul"ilças do superficie quadrada,
Além deslas, consta terem sido legitimadas mais 8 posses encravadas no 2,0 lerritorio do Assungu y,
cujos processos se effeituÍlrão pOl' conla do governo, na conformidade do a\'iso de 10 de Abril de j 858,
por pertencel'em as ditas posses a pessoas pobres,
Com estas legitimações acha-se o mesmo lerl'ilorio completamente discl'iminado, e póde o governo,
sem receio de ferir interessos particulares, dispÔr de todo o terreno ainda não vendido,
Con5ta, finalmcnte, de infol"lllac:ões ultimamente I'ocebidt'ls, que existem em mão daquelle juiz commissario 23 l'cqucl'imenlos de po:;seiros pertencentes ao tel'mo da capilal da provincia, solicitando as formaidadcs da legilimaçf:o.
~esta pro\'incia, portanto, como nas duas antCl'iol'es, se observa que o serviço das legitimações c
I'e\"alida<:ões durante o allllO decorl'ido apresentou resultados satisractorios, e quo jil se hão con\'encido
os seus hahitantes da utilidado da lei ~Iue o proscreveu.
S. PAULO.

Mo tendo até esta data recebido as lleccs3ill'ias informações áccrca do andamento que tem lido o
das legitimações e I'evalidaçõcs a cargo dos juizes commissarios nomeados pal'a os ditTercnles
Ulunicipios pela pl'l'sidencia, apenas posso assegurar a Y. Ex, que, a julgar pclos precedentes do engenheiru ci\'il RaYlllundo de Pcn!lnfol'te Alves Sacramenlo B1ak, algum beneficio se de\'c cspel'31' de
sua coulIuis5ftO nesta provincia,
~el'\"it:o

Digitized

byGoogle

-20Encarregado de medir perimetros de terras devolutas para os lados de Itapecel'ica, Culia e Una, discriminando-as ao mesmo tempo das possui das por particulares que estiverem indevidamente occupadas ou sujeitas áquellas formalidades, consta quejá deu começo ás funcções de juiz commissario,
de que fôra investido pela presidencia.
Durante o reconhecimento e investigações a que já procedeu naquellas paragens de que deu conta
a esta directoria, veio no conhecimento de que existem intrusos nas referidas terras da nação, bem
como varios !losseiros no caso de se legitimarem.
Desde logo tratou de cumprir com o seu dever, annunciando que ia procedCl' á competente discriminação, para que se decidissem os interessados a se apresentarem em tempo opporluno. Espero
receber informações salisfactorias ácerca de suas diligencias e trabalhos no tocaute a este
ramo de serviço.

GOYAZ.
A' vista de um mappa demonstrativo e das informações que chegárão ultimamente, consta que se
tem verificado a existencia de 282 posses e oito sesmarias sujeitas á legitimação e revalidação; mas
nada se diz ácerca da realisação de um só processo relativo a eslas formalidades da lei. Convirá
cbamar a attenção do presidente desta provincia para a conveniencia de acUvar este sef\'iço, dando
deJle conta mais circumstanciada.

MINAS-GERAES.

Nos diversos municipios desta provincia lJa no posses sujeitas á legitimação, das quaes fOI'ào
legitimadas q~atro em Philadelphia, comprehendendo uma supp.rficie quadrada de 87,54.0,807 braças,
pertencentes a companhia do Mucury.
O juiz commissario que procedeu a estas formalidades é o que ha mais tempo rôra nomeado Jlara
o município de Minas-Novas; mas, existindo hoje em Philadelphia o engenheit·o Schlobach de quem
já fiz menção em outro lugar, e reconhecida a conveniencia de ser elle revestido daquella qualidade
neste termo, onde se deve com a possivel brevidade discriminar as terras devolutas âas do dominio
particular, ou das posses legítimav~is, expedio-se aviso á presidencia fazendo-lhe sentir a necessidade desta medida.
Para que este ramo de serviço possa ter a devida execução em muitos outros municipios, lorna-se
indispensavel que seja a mesma presidencia babilitada com a presença de alguns agrimensores, pelo
menos, segundo tem reclamado.

ESPI RITO-SANTO·

Legitimárão-se aqui 35 posses, e revalidárão-se seis sesmarias, apresentando aquellas uma área
de 4.521,023 braças quadradas. e estas a de 3,275,976 braças igualmente quadradas.
Entretanto, os mappas e memoriaes relativos á legitimaçãO e revalidação no municipio da capital,
onde se efi'eituou a maior pal'le destes trabalhos, têm sido organisados sem as necessarias formalidades e a devida exacção, o que revela falta de agrimensores habilitados.
Pela sua imperfeição não foi possivel apreciar a regularidade do serviçlJ feito, dando isso lugar a
serem devolvidos aquelles trabalhos para serem corrigidos.
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E' do crer que d'ora ávante melhore esse estado de cousas, já em virtude da deliberação.
tomada por V. Ex., de ordenar que este, bem como outros serviços de medições, sejão examinados
e "erificados pelo engenheiro em chero Ernesto Diniz Streel, do que anteriormente fiz menção, já
porquo consta terem sido pelo presidente nomeados juizes commissarios )lara os impol·tantes municipios de llenevcute e Santa Crnz os habeis engenheiros Pedro Claudio Soido e Leopoldo Augusto
Diocleciano de Mello e Cunha.

CEARA.

Na comarca da Fortaleza e municipios da capital, Maranguape, Aquiraz e Cascavel, existem
600 posses com uma área approximada de t 08,000,000 de braças quadradas.
Destas. porém, apenas se legUimárão, nos termos do regulamento de 30 de Janeiro de
185(, as posses pertencentes aos indios, em numero de 73, comprehendendo uma superficie
quadrada de 9,236,7Si braças.
Consta, das informaçges recebidas, que varias sesmarias existem na comarca da Fortaleza, mas
não no caso de serem revalidadas; declaração esta que exige explicação dos motivos que a justifiquem.
Por falta de dados nada se pôde por ora dizer áeerca das posses e sesmarias no resto da pro'Vincia; sendo, porém, certo que a presidencia prorogou, por portaria de 5 de Março do anno
passado, o prazo marcado para as repectivas legitimações e revalidações.

AMAZONAS.

Segundo as informações prestadas, foi calculada em t ,008 leguas a área das posses e sesmarias
sujeitas tquellas formalidades, correspondentes ás 2,722 registradas nos diversos municipios.
Dentro dos prazos marcados para os processos de medições ninguem se apresentou a solicilar
este beneficio da lei de 18 de Setembro de 1850.

Continuão em vigor as recommendações do Governo para a organisação do mappa geral do registro
das terras possuidas.
Sendo incompletos os esclarecimentos ministrados pelas diversas repartições especiaes sobre este
ramo de serviço, todavia, pelo que collige-se das informações e mappas, se póde avaliar que se
presentemente o Eslado tem tirado interesse das multas impostas a posseiros remissos, esse interesse
com o correr do tempo ha de ser maior quando o serviço do registro se fizer com mais regularidade
e promplidão nas provincias, mórmente pelo que respeita á cobrança das ditas multas.
A falta em que havião incorrido ditTerentes ,'igarios, deixando de remeller os livros de registros
de suas parochias, foi supprida pelos remissos, tanto que pequeno deve ser o numero de viga rios
a quem forno applicadas as penas do art. 105 do regulamento de 10 de Junho de 1859.
7
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- 22Notando-se que algumas presidencias sãt> faceis em rele,-ar de multas, sem motivos juslificaveis,
a individuos multados, recommendou-se-Ihes muito escrupulo no julgamento dos recursos, como
tambem se ordenou que remettessem a este ministerio relações dos iodividulJs relevados das ditas
multas, afim de que o Governo, em vista dos motivos allegados, pudesse avalia,' do uso que se tem
feito daquella faculdade,
POI' esta ultima providencia já havia a directlJl'ia reclamado. tanto que depois que pl'ovidenciouse sobre tal assumpto, alguns esclarecimentos mais se tem podido obter, posto que incompletos.
Passando a tratar do que colligc-se das infol'mações e mappas, verá V, Ex, qual o trabalho feito,
e bem assim que, â excepção elas provincias do Pará, Maranhão, Parahyba, Pernambuco, Alagôas,
Minas-Geraes e S. Pedro, .quasi todas as outras del'ão informações salisfaclorias sobre o registro
de terras.

AMAZONAS.

Ha nesta pro"incia 2,722 posses registradas; as multas em que incorrêrão 187 posseiros st>mmão
6:925;,tt); nenhuma arrecadação se tem realisado.

Deixou de enviar o livro de registro sómente o vigario da rreguezia de Teft'é, da comarca de
Solimões.
O ,'egistt'o geral não tem tido andamento, achando-se em branco e apenas numel'ado e
rubricado o livro respectivo, " qual acha-se hoje a cargo da presidencia, pela extincção da resp('ctiva delegacia,

PlAUHY,

Sl'gundo o mappa respecUvo sobe a 24,1 n as posses registt'adas, como a 4.37 o numero de
posseiros multados,
A importancia das multas é de t6:550~,

CEARA,

Pouca c~u~~ póde-so accrescentar ao que foi dito no ullimo relatorio, quanto ao registro de terras
nesta rrovlDcla.
Registrárfio-se 31,842 posses, sendo multado! 456 posseiros.
A impol'tancia das multas foi de 26:925~,
Por despacho da thesouraria do 1u de Agosto do anno proximo findo forão relevados da multa de
150~ Joaquir.n Lourenço da França e Silva e Rufino Pontes do Aguiar, em razão de devei' recabiJ'
a falia do registro de uma posse de terras indivisa em Joaquim Ribeiro da Silva que por eS8se
motivo foi competentemenlc multado.

Digitized

byGoogle

-23BAHIA.

A presidencia desta provincia apenas remeUell uma relação dos vigarios que deixárão de mandar
á repal·tição especial das terras os livros de registro de·terras de suas parochias, pelo que tem de

renovar-se á presidencia as recommendações anteriores, para que proceda contra os remiss(.s
na conCormidade da lei.
O numero das possses registradas foi de '0,257, o o dos posseiros multados de 13,175, avultando
as mulUas em '63:775:tP.

SERGIPE.

Registrárão-se 12.745 posses nas 28 freguezias desta provincia.
Forão multados 258 posseiros. importando as multas na quantia do 13:675\11>. sendo de multas
arrecadadas a quantia de 2:225:tP, e das não arrecadadas a de 11:350:tP.
.
Os multados no 1° pl'azo forão 175; no 2° 6i; no 3° 22. e dopois deste ultimo um no valol' de
t:050~.

ESPI RITO-SANTO.

Pela delegacia das terras desta provincia Coi remetlido o 2° volume do registro geral das terras,
cuja escripturação se acha em andamento.
Registrárão-se i,608 posses o forão multados 53 posseiros, importando as multas na quantia de
1 :9i5;rp.
M I NAS-GERAES.

ComquantG desta provincia nada viessse, todavia póde-se assegurar que tem-se feito registros,
e imposto aos posseiros remissos as penas do art. t 05 do regulamento já citado, porque muitos
individuos têm recorrido ao Governo Imperial supplicando a graça de serem-lhes restituidas as
multas que pagárão .•
Os requerimentos dos supplicantes forão transmittidos á presidencia para deferil-os conrol'me Cosse
de justiça e equidade.
S. PAULO.

Os vigarios das diversas parochias remeUêrão os liVl'OS competentes, dos quaes consta o registro
de 32,692 posses.
Forão multados 1, ~88 posseiros, importando om 131 :500:tPOOO as multas aos mesmos impostas.
Pela pl'osidencia forão relevados do pagamenlo de multas 379 posseiros, a saber: 2U do 1° prazo,
59 do 1° e 2°, t do 2° o 3°, 75 do 1°, 2" c 3°, tudo na imporlancia de 23:875~OOO
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Desta provincia nada consta senão que o registro geral acha-se em andamento, razão )lor que não
forão remellidos os mappas e informações exigidas.
O delegado da repartição especial das terras deelara que o pequeno pessoal da repartição não
permitte que o serviço desta ande em dia, porque grande é o trabalho que pesa sobre os empregados.
AguardA0-se as informações que aquelle empregado promette enviar com a possivel brevidade,
constando todavia que sobe a !O,OOO o numero dos registros effecluados, c a importancia das multas
• a 17:275il'bOOO.

PARANÁ,

O numero das posses registradas sobe já a 12,897.
A importancia das multas foi de 2t:205~OOO, sendo 175il'b de multas arrecadadas, e 2f:030.r;;
das não arrecadadas.
Os registros nesta provincia são em sua totalidade mal feitos, não bavendo clareza nem quanto
á extensão das terras, nem quanto aos limites e outras circumstancias, para poder conhecer se são
posses, sesmaria! ou outras concessôes do governo geral ou provincial.
Forão relevados das multas em que havião incorrido, na importancia de ':95(\~000, 3 posseiros
da freguezia da Palmeira e 3 da de S. José dos Pinhaes.
Não tem sid6 possivel até o presente organisar-se o registro geral por continuar a repartição respectiva a registrar posses, sendo avultado o numero das que estão sujeitas a esta formalidade,

GOYAZ.

Achão-se registradas 7,5U posses.
Sómellte um vigario deixou de enviar os livros de registro.

MATO-GROSSO.

Registrárão-se f ,!51 posses e forão multados 88 posseiros.
A importancia das multas é de 3:250il'bOOO.
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EMIGRAÇÃO.
"OH

Sobre este assumpto de tão elendo alcance para os futuros destinos do paiz, th'c a honJ'a
de ex pender no ali no passado nrias considerações ácerca do estado em que se acha vão certas
difficuldades ualuraes, obstaculos mais ou menos passageiros, o algumas questões de mais importancia que se têm anteposto ao movimento progressivo da emigração para o Imperio.
Não me demorarei, pois, em repetir o que ficou consignado no anterior relatorio a respeito de uma
certa ordem de idéas o de factos, cuja existencia, gel'almente sabida, já deve ter produzido em todos os
animos desprevenidos a convicção de que o graude empenho em atll'abir a nossos portos, e encaminhar para os nossos campos fecundos, para as nossas ricas florestas, colonos uteis e laboriosos,
se conseguil'á com a acção gradual do tempo, com a pel'severanlo o robustii vOútade, o com os
sinc~ros esforços do Go\'erno e dos Brasileiros, a par de um reOectido e conveniente emprego
de sacrificios pccuniarios, do que não podemos ainda prescindir.
Taes são os elementos de reconhecida emcacia. em que devemos depositar nossas csperanças no
presente, e que. bem aproveitadas e dil'igidas, nos darão no fuluro sazonados fl'uctos.
Modificar, pois, as difliculdades existentes, remover opportunamente os obstaculos oecurrentes,
e combater pela imprensa o por factos bem significativos as hostilidades o injustas accusaçôes de
mal intencionados advel'sal'ios, é a principal, posto que ardua tarefa, quo se tem procurado desempenhar. mediante a adopção de medidas, e emprego de meios maIs ou menos conducentes ao
fim desejado.
Temos com effcito ganho muito terreno, e a favoravel reacção que se operava na Europa, relativamente á emigra~.ão para o Brasil, conforme annunciou o relalOrio do anno passado, fôra adquirindo
mais força durante o espaço decorrido até hoje.
O principio adoptado de preparar convenientemente opaiz para garantir e melhor regular o futuro dos emigrantes espontaneos. que desejarem vir estabelecer-so na lavoura, como proprietarios.
comprando terras ao Governo, vai produzindo seus salutares effeitos.
Fortificados e convenientemente desenvolvidos os nucleos coloniaes. afim de se tornarem verdadeiros
centros de aLtracção, para enes se forão encaminhando os emigrantes vindos por intermedio da casa
Steimmann & C.• de Antuerpia; sendo-Ihes liberalisados os favores promeltidos. Satisfeitos com a
recepção que tiverão. e confiando inteiramente na protec{'Ao do Gove1'Oo Imperial. lêm elles, assim
como os anteriormente estabelecidos nas colonias do Estado, dirigido cartas a seus parentes o conhecidos. dando-lhes noticias de seu bem-estar e do Jisongeiro futuro que aguardão para si e para
suas familias.
Sendo este um dos meios mais poderosos de fazer penetrar no seio das classes propensas a emigrar
a convicção de que o Brasil lhes otI'erece condições de prosperidade, tem sido o Governo solicito
em providenciar, por esta directoria. a prompta remessa a seus destinos de uma correspondencia
que já começa a produzir seus beneficos resultados.
As instrucções de 18 de Novembro de 1858, quo estabelecêrão no art. 1° regras e favores a bem
dos emigrantes que vierem á sua custa para comprarem terras nas colonias do Governo, sob as
condições da pequena propriedade, não correspondêrão como se esperava ás boas intenções com que
forão annunciadas, nem ao favoravel acolhimento que tiverão da parte dos governos e dos bomens
sensatos da Europa.
Raros forão os emigrantes que se aprosentárão entre nós a quererem prevalecer-se das vantagens
oferecidas nessas instru(lÇÕes ; entretanto que continuavão a chegar os colonos enviados pela referida
casa expedidora do Antuerpia.
Semelhante facto parece explicar-se pela falta de convites mais immedialos e de intormediarios acUvos, que lhes proporcionem em expedições regulares 3S precisas facilidades para se transportarem
até o Imperio, obtendo preços mais baratos para 8S emigrantes e suas bagagens; o que não acontece
a uma ou outra (amilia que se apresenta isoladamente a tratar de sua passagem,
8
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o conll'<lclo celebrado com Steimmann & C. estava a terminar com algumas remessas mais, (\ue
furão autorisadas; e offereccl'ão·se elIes as continuar a expedições para o BI'al'il.
;\' proposta apresentada fizerão-se notaveis modificações, e em data de .9 de Outubro do 1861
fixarão-se com aquella casa commercial as bases o condições do novas expedlç,jes, obrigando-se ella a
transpol'lal' no espaço de um anno 2,000 emigrantes agl'icolas. recebendo unicamente uma commissão
ou gl'atificação do 50 francos pOl' individuo maior de 2 e menor de ':;0 annos, I'eduzindo-so assim á
met?de o dispendio que fazia o thesouro em virtude da convenção anterior,
~este no\'o contraclo prcestabelcecráo-se as condições de apresentarem as familias que emigrarem
cerl1ficado do bom procedimento e d~ aptidão pam os trabalhos agl'icolas; do ser o seu transporte
eITecluado em navios apropriados, o de maneira que o numel'o de passageiros não exceda de :WO
mensalmente; de não ficai' li Governo obrigado por rórma alguma a cumpI'i!' promessas feitas por
Steimm:lDn & C., além das determinadas no contracto, do que de"CI'áõ estes dar' pel'feito conhecimento
aos emlgl'antes,
Forão ainda estipuladas oull'as clausulas e condições, inclusive a de incorrerem os expedhlores em
multas por infl'ac{'ão do qualquer das obrigações por elles conlrahidas.
Como os emigrantes, transpol'tados em vil'tude dessas eSlipularões, são considerados espontaneo!l,
nenhuma divid.a conlrahem para com o Governo; e pOl'lanto, chegando ao Rio de Janeiro, ou a algum
oulro porto do Impcrio, pl'ecedendo nesle st'gunrlo caso autOl'isação e~pecial, poderáõ seguir o destino
(Iue lhes aprouver, livre e desembaraçadamente.
Se porém quizerem elles estabelecer-se em algumas das colonias do Estado, e assim o declitrem na
Em'opa aiiles do embarque, ou dentro d.e 21 hol'3s depois do sua chegada, SCl'ão recebidos, alimentados e tralad03 graluitamente na hospedaria da ilha do Dom Jesus até serem lJ'ansferidos, á sua escolha e sem dispendio proprio, para qualquel' dos nucleos exblenles nas proYincias do EspiriloSanto, Minas-Geraos, Santa Catharina e Paranií,
Ahi, a cadJ familia se "endel'á um lute de terras de .25,000 braças quadl'adas, medidas e demal'cadas, com casa pl'ovisoria, c del'l'ubada do f ,000 braças quadl'adas, sendo o preço de tres réis
por hl'aça lambem quadrada, pago no prazo de seis annos, em prestações iguaes, a começar
2° anno do estabelecimento, Os liIhos maiores poderáõ adquiri!' iguaes lotes, sob as mesmas condições,
so os respectivos chefes de familias o req uerel'em.
Aos colonos se adianlaráõ instrumentos agricolas, sementes, c, se precisarem, sustento por espaço
de seis mezes, cessando antes desse tempo semelhante auxilio so não se occuparcm na cultur'a do
suas terrdS,
Findos dous annos poder-se-hão naturalisal', gozando então de isenção do serviço do exercito,
Ao passo que por esta fórma so porporcionárão meios de faceis tl'ansportes, e se fixárão gal'anlias
e favores aos emigl'antes para a livre escolha do seu destino, c bem-estar de seu estabelecimento, resolveu o Governo generaliar esses beneficios, autorisando os consulados da Belgica e de
HambUl'go a contl'3clar cada um delles até 2,000 individuos, com uma ou mais casas expedidoras,
c com as mrsmas clausulas e condições constantes daquello ultimo contracto celebl'ado com
Steimmann & C,
t:onsta que para ,) dito fim varias propostas já se tem apresentado, e ó de esperar quo a I'sta
hora novas expedi~'ões se e:itejiio pI'eparando; e se os referidos consulados tiver~m feito uso de toda
a faculdade concedida, teremos 6,000 emigrantes a partir para o Impel'io no espaço de um anno,
pouco mais ou menos, confiado, nas promessas do Governo Imperial, e nas vantagens renes que neltas
se cncerrão.
Assim, portanto, os parentes e amigos dos colonos já existentes, e estabelecidos vantajosamente
nos nucleos coloniaes a cUl'go do Govel'Do, poderáõ, accedendo aos convites que estes Ihl's dirigem
em suas cartas, com mais facilidade e opportunamente transportar-so para o Brasil.
Ainda mais: esses compromissos tomados pelo Governo constituem aclualmcnte as bases ató certo
ponlo pel'lnanentes, quo 10m do J'egular a recepção e estahelecimento do todos os emigrantes
espontaDeo~, que aqui se apresentarem, a não preferirem solicitar os favores garantidos nas instmcções de t8 de Novembro acima citadas, comprando as terras com dinheiro á vista, ou a prazo
confOl'me as clausulas estipuladas no art. 1. o
Determinou V, Ex. (Iue a maior publicidade fosse dada áquellas bases, o assim se cumpri0,
expedindo-se circulares ás legações e consulados brasil :iros nos di\'ersos paizes donde' possão vil'
emigrantes: o segundo as boas disposições que em gel'3ltJm estes manifestado a respeito do Brasil,
principalmente em favol' tias colonias pel'tencentes ao Go\'erno Impl'rial, é do crer quo não e~t('ja
longe a época em quo uma c:)lTonte de emigração não intel'rompida se dirija para 05 noss05
portos.
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Além das medidas que ficão mencionadas, varias outras providencias se derão. afim de que os
emigrantes esponlaneos, chegados ao Rio de Janeiro, recolhidos á hospedaria da Ilha do Bom Jesus,
e antes de seguirem a seus deslinos, na fórma dita, gozem da maior somma de liberdade possivel.
\'indo á cidade para communicar com seus consules c palricios, e regressando para ani, onde
Jloderão lambem ser visitados c aconselhados por aquelles agentes ofliciaes, ou por seus amigos,
ácerca de seus interesses,
Neste sentido, c para o dito fim, tem a Associação Central feito llfixar na referida hospedaria, que
rlla dirige e mantem, os competentes annuncios em diversas Iinguas e impressos, de modo que fiquem
os seus hospedes bem inteirados das fmnquezas que lhes são facultadas, c bem assim dos favores e
gal'anlias 'lue o Governo lhes olferece em suas colonias,
Dahi, logo que tem manifestado seus desejos ácerca do desUno que mais lhes apraz, são transportados com a maxima possivel brevidade para as provincias c colonias de sua escolha d'entre as
merncionadas nas condições olfel'ecidas pelo Go,'el'no,
Chegados a este ultimo deillino, são recehidos e tratadoS! conforme as promessas feitas, e da mesma
sorlo estabelecidos nos respectivos nucleos, sob os cuidados e pl'otecção de directores zelosos e
dedicados; e se são laboriosos, sobrios e economicos, tornão-so felizes em pouco tempo, vi"em satisfeitos, e noUcião para a Europa o seu bem-estar,
Segundo as informações l'ecebidas até as ultimas datas, tem-se tornado alli quasi geral a
convicç.[1O de que os emigrantes, que vierem estabelecer-se nas colonias do Governo ImpeI'ial encontraráõ pl'otecção desvelada, e gozaráõ de garantias e favores suflicientes para se torlIarem prsprietarios, e alcan~arclll um futuro mais seguro e prospero do que o lhes olferere o
paiz natal.
Em uma palaHa, todos fazem justiça ás boas intenções do Go,-erno, á sinceridade de
seus actos, e ao acerto de algumas medidas mais francas, e adoptadas a um melhor syslema
de promover a colonisação pelo principio da pequena propriedade, sem onerar a condicão
dos colonos com o adiantamento de auxilios dispellsa,-eis,
. '
.\0 mesmo tempo uma melhor apreciação dos factos, e um juizo mais imparcial e desprevenido
ácerca da opinião do paiz, e da hospitalidade brasileim, destruirão certos preconceitos e aprehcnsões, que assaz pI'ejudica\'ão a causa da emigração para o Imperio,
Os proprios gOlemos de alguns Estados da Europa, e com especialidade os da Prussia e
de Portugal, que tem contrariado as boas disllosições e tendencias de seus subdilos a se dirigirem para o nosso paiz, mostl'ão-se actua mente menos rigorosos ou exigentes,
Annuncia-se a proxima vinda de um agente diplomatico prussiano a esta corte, e é de
esperar que, trazendo instrucções bene,'olas, justiceiras e conciliadoras da parte de seu golCfllO, nos orrereça opportunidado de por tel'mo a certos pontos de desintclligencia e desconfiança; que facilmento se desvaneceráõ com o reconhecimento da verdade, e com o desejo
sincero de pl'Omover o intel'esse commum a ambos os paizes, relatilamente á sorte dos emigrantes daquella naciona1idadc,
Ha tambem fundadas esperanças, de que dentro em pouco tempo terão desapparecido os
preconceitos que hão mothado algumas medidas de reslricção oppostas pelos go,'erno portuguez á sahida de seus subdilos para o Brasil, mórmente quanto aos colonos oriundo dai!
Ilhas.
Embaraços taes contrarião intel'esses reciprocos e creando um estado de desconfiança anormal entro po,-osirmãos, não podem ser duradouros,
O Governo Imperial, semJu'c solicito em pro\"idenciar sobre este assumpto, trata de regular
as condições dos contractos de salario e parceria, afim de melhor garantir a sorte daquelles
que vierem para o Imperio com animo de se empregarem nos h'abalhos das fazendas, das diversas industrias e do serviço domestico,
Quanto ás medidas que dependerem do corpo legislativo. deve-se espel'ar que sejão
adoptadas as que parecerem mais urgentes e importantes, como aconteceu com as que se
achão hoje consignadas nos decI'elos de 10 de Setembro de 1860 e de 11 lambem de Setembro
de 1861. ácerca dos direitos ci\"is e politicos do~ filhos de estrangeiros nascidos no Dnlsil, e
da legal!dade civil dos cazamentos de pessoas que não professão a religião catholica,
O regulamento que tem de determinar a execução desta ultima medida não tartlarà muito
a ser publicado de modo á remover quaesquer escrupulos, e prevenções em assumpto desta
ordem; assim como não \lúde ser mais objecto' do duvida, ou desconfiança na Emopa, quo
a mais perfeita tolerancia religiosa, tal qual proclamou a constituirão polifica do Estado, é
obser\"ada nas colonias existentes,
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Os pastores acatholicos que se têm dirigido para esses estabelecimentos mediante auxilios
do Governo, e as recommendaçGes deste no sentido de serem respeitadas todas as crenças,
constituem mais uma prova das boas intençGes com que se promove a emigração para o Imperio.

O movimento geral da emigração para os diversos portos do globo solIreu consideravel diminuição no decurso do anno de 1861, principalmente quanto á sua tendencia para os Estados-Unidos. cujas circumstancias anormaes, fazendo desapparecer os elementos de paz e prosperidade que altrahião para elles grandes massas de emigrantes, têm I)roduzido no animo
destes uma reacção tal que muitos dos que tomarão esse destino têm regressado ao paiz
natal.
Com efJeito, do se~uinte quadro da emigração effectuada por via de Hamburgo, Bremen,
Antuerpia, Havre e Llverpoor, durante o anno de 1860, comparado com o de 1861, se obsen a
que partirão :
Em 1861

Em 18t>0
De Hamburgo
De Bremen
De Antuerpia
Do Davre. .
De Liverpool .

.
.

·
.
·
·
.

16,215.
21,9(7.
2,50.t.
2.,186.
80,565.

.

emigrante~
~

»
~

98,085

Ul,i!7

Differença para menos.

U,36l
17,597
2.tf7
8,981
55,029

U,332

. .

Os destinos que tomárão estes emigrados forão os seguintes'

Para os Estados-Unidos
» Canadá . . .
,. Austraulia . . . .
» Buenos-Ayres . . .
,. Cabo da Boa-Esperança.
») Chile . . . .
» Diversos portos.
,. Brasil. . . .

Em 1860.

Em 1861.

H9,957.
4,367.
2,573.

72,750
3,120·
H,328

282

7U.
538.

252.
13.967.
3,019.

U2,U7

•

981
71
7,046
2,507
98,085

Houve portanto na emigração de 4864 para os Estados-Unidos uma diminuição de 47,207 individuos, e para o Brasil a de 512, havendo igu~lmente participado do decrescimento. ~e~al
Buenos-Ayres, Chile c outros. O Canadá, Austraha e Cabo da Boa Esperança, porém, tnerao
algum augmento.
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29 Dos 2•.507 emigrantes vindos para o Bra:õiil durante o anno passado. seguirão:
Para o Rio de Janeiro.

Por Hambm'go, •
» Antuerpia,

50

689
--739

Para o Rio firande do SuL» Hamburgo,
» Antuerpill
» Bremen ,

2~3

54.8
·137

--908
Para Santa Catharina.
Para Santos. , . ,
Para Bahia. , • •

»
»
»

Hamburgo.
»
»

5381
2"23
,

99

,

Total

2,507

Total por Hamburgo •
I)
»Antuerpia..
»
»Bremen..

1,t33

t,237
t37

Estes dados estatísticos, fornecidos pelo consulado geral do Brasil nas Cidades Ansealicas,
não comprl'hendendo os emigrantes e colonos de Portugal, Italia e outros paizes, nem mencionando alguns colonos que consta a I'sta direcloria terem-se dirigido aos nossos portos, apenas
poderá constituir uma parte do qua<lro geral.
Pela cslalistica. pOl'ém, dos emigrantes ou estrangeiros entrados durante o anno de I86t com
animo de residirem no Imperio, o algarismo rl'spectivo eleva-se a 12,7-'..7, segundo o mappa anneIO, cuja exactidão todavia não posso garantir; por{lue, tendo-me de cingir ás informações
ministradas pelos canaes administrativos e policiaes, além de não chegarem a tempo todas as
I(ue crão esperadas, ha motivos para crel' que algumas das recebidas não estão completas.
Comquanto nesse mappa avulte o numero dos Porluguezes, é certo que podel'ia elle ter sido
muito maior. so não houvessem continuado os obstaculos que encontrarão da parte do seu go'·erno. como fic·a dito.

DI'.... de E"l8raDw.

CO..

o rl'gulamento do te de lfaio de t858 continua a produzir seus etreitos salutares, e a commissão
por elIe creada nesta cidade para velar sobre a sorte dos emigrantes, visitando os navios em
que sao transportados, e sujeitando-os a julgamento quando se i:lão os casos previstos no mesmo
regulamento, não se tem descuidado do cumprimento de seus deveres.
DuraDte o anno passado entrárão 117 navios, trazendo a seu bordo 6,801 passageiros. Todos
os que esta vão no caso de serem considerados navios de emigrantes forão visitados pelos respectivos membros de semana, os quaes têm desempenhado pontualmente as fUDeções penosas e importantes de que estão incumbidos.
9
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- 30Segundo as informações constantes das participações mensaes, posso asscgurar que todos siio
escrupulosos nos exames a que pl'Ocedem, jú quanto á lotação dos navios, combinada com o numero
de passageiros, e com a respectiva capacidade do que lI'ata o l'cgulamento, já quanto ao tratamento a bOl'do e mais circumslancias ahi mencionadas,
A certeza de que nenhum navio escapa ás in\'estigações. exames, e mesmo aos processos competentes, nos casos de infracção devidamente comprovada, tem posto de sobre a\"iso os commandallles.
capitães ou mestres d~s embarcações de cmigl'antes, gozando estes pOl'tanto das garantias da lei,
No decuI'50 do anno findo duas vezes se reunio a com missão por se haverem dado a bordo os
factos que passo a expôr.
Os capitães das barcas portuguezas Resfaurar170 e Cruz V forão accusados pelos membros visitantes de semana de não pl'estarem aUenção ás rectamações dos passageiros reJativamente ao
máo tratamento de que se queixavão, djzendo que a alimentação era pouco saudavel, de má qualidade, e sem o necessario asesio.
A' ,"bla dos documentAs que forão apresentados á commissão de exame, e da declaração de
muitos passageiros em abono dos capitães, resultou a impl'ocedenda das queixas daquelles contra
estes, mórmente quanto á barca Cru: V, as {Iuaes forão desmentidas por gl'ande parte dos signatarios, menores de 16 annos, declal'ando estes haverem sido seduzidos por promessas de dinheiro,
Tem-se reconhecido na pralica que o I'egulamento do fO. de Maio de 1858 necessita de morlilicaç"ões tendentes a facilitar ainda mais, e a melhorar o serviço ahi decretado, harmollisando-se algumas de suas disposições com as dos regulamentos semelhantes em vigorem oulros paizes.
O Govel'llo Imperial trata de pl'Orer a esta necessidade. e o fará brevemente, existindo jil trabalhos feitos para serem tomados opportunamento em consideração,
A commissáo de emigrantes perdeu um do seus prestimosos membros, o ex-auditor da marinha,
pOl' haver sido promovido a desembargador, Zeloso e infatigavel no desempenho dos deveres então a seu cargo o SI'. desembargador José Baptista Lisboa, deixou honrosos procedentes
e gratas recordações cabendo-me o dever e ao mesmo tempo prnzcl' de consignar aqui esta lCl'd.l(le,
l'or offieios de 21 o 22 do ~o\"em"ro do anno proximo passado. eID yiJ:tudc de ordens tio Go,'01'110 Impcl'ial, foi recommcndado aos commissarios de semana que, por occasião de procederem
aos exames e indagações exigidas pelo citado ,'egulamento do "l° de Maio, tiwssem todo o éuidado em bom certilil'al'-se do tratamento dado aos colonos a bordo dos navios durante a viagem,
fazendo lanar um iermo, assignado por "12 passageiros, no caso em que nflO houvesse redama{'ão alguma contra o capitão; e outr,)~im que patenteassem aos rC('l~m, chegados os fa\'ores e vantagens offcrecidas aos «(lIe vierem cspon taneamente deliberados a comprai' t(,I'I'as nas eolonias do
(i()ycrno, fazendo sentir ao mesmo tempo áquelles que desejarem tomal' qualquer outro dl'~tino.
(lue lhes SCI'Ú Iiwe desl'mbarcar e estabelecer-se como lhes aprouver,
Pal'a mais facilitar ,; ::.bservancia de tão important('s providencias dish'ibui pelos eommissarios
,"isilantcs o impresso contendo as l'esllcc!ivas disposições em po\'tuguez c a.llemão, as quaes se
achào eOllsignadas como bases do contracto de 19 de Oilubl'o del8G I cclcb\'3do com a casa comIlIrrcial de Stcinmann & C. de Antuerpia.
Ha\cn'Jo igualmente resohido o Governo Impel'ial que os ('migmntes ou colonos, chegados a
f'stc porto durante a cstarão calmosa, não se demorem a bordo dos navios que os transportarem,
dei as convenientes provÍllenrias }lara que os mesmos commissarios promoverem o desembarque, dentro de ~8 h0\'38, dos que não tiverem destino certo, sendooR mais conduzidos á hospedaria da Ilha do Dom .Jesus, onde serão convenientemente tl'Utados, mediante os preços estabelecidos na respectiva tabella,
Sl'gundo a delibel'Ução tomada devão ticar scicntos os capitães. mestres ou quem suas vezes
liZ<'rcm, OhSOl'\'81' aquelle \ll'eceito, sob pena de sercm os passageiros Ic\'ados á mencionada ilha
pOl' intel'mellio da Associação Central de Colonisação, c alli tmtados e alojados Ú cllsta de fluem
eompctir, Nesta conformidade expedio-se aviso ao presidente da mesma associação,
Felizmente a estação tem conido sem a menor no,'idade; o estado sanHario do porto não soffreu
aItCl'i1\'fiO notavel c até mesmo a febre amal'ella, que nos primeiros annlS de sua invasão causára
gJ'Ulldc susto, foi declinando sensivelmente nos annos posteriores a ponto de no corrente anno,
as:;illl como llO dc f 86 t, nfLO dar lllgal' ao menor receio, nem á effcclivillade de medidas sanitarias, e apenas as dI' m('ra p\'e\"cn~ão,
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COLONISAÇÃO.
Já tivc occasião dc referir-me ás instruccões de t8 de Novembro de t858, quando tralei da
emigração espontanea, a que são applicaveis as disposiçõcs do art. iO, que teve por fim promo'-er e facilitar o estabelecimento de colonos proprietarios.
Tambem já mencionei o proposito em que está o Governo Imperial de concentrar a sua alten~'ão c as forças dos cofres publicos no desenvolvimento e completa organisacão das colonias já
existentes, (leixando para mais tarde a Cl'eação de outras que )lareção convenientes.
(~umpre-me actualmente expôr as providencias que hão sido dadas para se chegar a esse resultado, o que farei em termos genericos reservando as informações minuciosas ácerca de cadaestabelecimento para quando me occupar das colonias em particular.
Tem ellas sido providas de administrações intelligentes zelosas o economicas, de padres catholicos
e pastores de outl'as crenças religiosas, de mestres de escola, de medicos, e de engenheiros, cruno
se pódo ver do mappa annexo, contendo o quadro do respectivo peasoal. E comquanto ahi se
observe que não se acha este completo á respeito de todas ellas, todavia irão sendo opportunamente enviados para algwnas os empregados que lhes fallão.
Nas colonias cujos directores têm as precisas habilitações para servirem lambem de engenheiros acbão-se reunidas as funcções respecth'as; c só por excepção, nos casos em que os dircetores
tcm a seu cargo uma administração mais complicada, e maior som ma de trabalhos, é que sc
recllrre a engenheiros es~cciaes, incumuidos do trabalhos determinado3, e-de alguma importancia.
Os meios de communicação indispensa"eis, a abertura de caminhos coloniaes, as medições dos
praws com IIS competentes trabalhos preparalorios, n{jm do sorem distribuidos sem demora aos colonos, segundo as regras estabelecidas, o finalmento a consll'ucção dos edificios e estabelecimentos coloniaes mais urgentes, são objectos a que se ha prestado principal atlenção,
O adiantamento das dia.'ias ou alimentos durante os primeiros seis mezes da installação dos colonos,
auxilio reconhecido como necessario emquanlo estes, (Jelo ~ru tl'3balbo, não possão prover aos meios
do subsistencia, ia degenerando em abuso com as continuada.. jll'orogações a que davão lugarexigencias
lIlenos justilica"eis, ou informações benignas áccrca do newssidades apparentes.
Foi necessario portanto subordinar a concessão do um tal auxilio a certas regras mais positivas e
Illrlhol' definidas, nuo só para evita.' liberalidades onol'osas aos (;ofl'es publicos, como para não animar
a ociosidade com a esperança de interminaveis supprimentos. fazendo· se bem sentir aos colonos que o
Go\"crno só coadju'ia aos que t"abalbarelll e pl'Ocedel'cm bem.
Polo a\'iso circula.' de 19 de Setembro de 1861 dirigido aos presidentes das provincias, onde existem
colonias do Governo, foi regulada esta materia, determinando-se:
f. ° Que dS dial'ias serão sómente distribuidas por espaço de seis mezes aos colonos que não tiverem
meios proprioil de proverem ao seu sustento, e quando não houver trabalhos por conta do Governo
ou de particulm'C's em que sc emprí'guem a sala rio ou a jornal.
2. o Que ha\"!'ndo sC'niços cllluniaes a executar, sejão dados alternadamente e de preferencia aos
recem-chegados, ou aos mais necessitados deste auxilio, de modl' que lhes fique reservado tempo suffidente para t\"atm'em de suas lavoUl'as:
3_° Que passado aquellc p"azo, só por equidade, em ci"cumstancias muito especiaes e extraordinaria~, se continue com as diarias, no todo ou em parte, em fayor de uma ou outra familia inteiramente
impossibilitada de sustentar-se pot' meio do tJ'abalho proprio na lavoura e craicão de animaes domesticos, na cara, pesca e outras industrias honestas, ou 110S serviços e obras da colonia, de particulares
c outroil.
Lo (Jue aos indolentes, vadios c "iciosos, que despresarem qualquer trabalho ou meio honesto de
pl'I)\'crem á sua subsistcllcia, !.'e suspcnd3 o dito auxilio, quer dentro do prazo marcado, quer fÓl'a
tldle, n:illlhes sendu admiltido invocarem em seu favo.' o principio da equidade.
Pro'iidenciol1 igualmente V. Ex .• por aviso de t 8 do cilado mez de Setembro do anno passado,
para que haja toda a clareza e regularidade na escripturação das contas correntes dos colonos no to-
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cante aos adiantamentos das passagens, dim'ias e supprimentos Ceitos pelo Go\'ürno, exigindo dai
presidencias informações circumstanciadas relativamente a este ramo de serviço, acompanhadas
das relações dos que têm recebido diarias por mais de seis mezes, ou por mais de um anno, com
declaração especificada dos motivos e ordens que a isso têm dado lugar.
Tambem por esta directoria se expedirão recommendações'aos empregados a ella subordinados.
tanto no sentido indicado, como no intuito de obter esclarecimentos sobre o estado das dividas
dos colonos provenientes dos adiantamentos feitos, e do CJue já se tem começado a arrecadar.
De algumas colonias já ,-icrão estas informaçcles, que vão mencionadas nos lugaros competentes. Pelo que respeita á do Santa Isabel na provincia do Espírito-Santo, Já estaria de posse
esta directoria dos dados precisos, se não fôra uma questão pendente quanto as dh'idas dos antigos colonos.
No artigo que se segue, no qual trato de cada uma uas colonias em particular, exponho circumstanciadamonte tudo quanto me pareceu conveniente notar a respeito dos nucleos coloniaes existentes, tanto das mantidas á custa do Estado, como das auxiliadas por conta de emprezas, e tambem de algumas mui poucas, a cargo de particulares.
Ahi verá igualmente V. Ex. que se tem cuidado das colonias de nacionaes, cujo movimento,
sendo mais moroso por sua natureza, e pelas facilidades dos habitantes do paiz em se estabeieeerem mais livremente, e conforme seus habitos, receberá cpportunamente o necessario impulso.
O Governo Imperial lem tomado em séria consideração esle assumpto, afim de usar CORvenientemente da aulorisação conrel'ida pelo corpo legislativo, no art ... t § 26 da lei n. ti -li de 27
de Setembro de 1860.
Da mesma fórma não perde ellt.l de vista a faculdade, contida no dito uligo, de crear novos
nucleos nas vizinlIan<:.as das vias Cerreas. Para realisar este fecundo pensamento, aguarda V. Ex.
sómente occasião mais azada.
Resia-me sómente declarar, ante~ de concluir o presento artigo, que poucos I'csultlldos forão obtidos no decurso do anno que findou, em execução do disposto no aI·t. 2.° das instrucçõcs de 18
de NO"embro de 1858, tendo por objecto prover a grande lavoura de alguns meios, e de facilidades
de obter braços livres, e colonos laboriosos e mOI'igCl'ados, que so disponhão a trabalhar pelo
regimcn das parcerias, salarios, ou mediante outros ajustes com os particulares.
Havendo expirado o prazo de tres annos fixado naquellas instrucções para que, por intermedin
da Associoção Central de Colonisação, fossem apresentadas as encommendas de colonos, e paga a
importancia das passagens gratuitas, garantidas pelo Governo, licárão por satisfazer muitos pedidos
em consequencia dos embaraços relativos á emigração portugueza.
Sobre consu1ta do presidente daquella Associação, foi declarado por aviso de 30 de NOl'embro
ultimo. que deverá considerar findo o mencionado prazo quanto á aceitação do novas encommendas. sem prejuizo dasjá foitas e não realisadas.
Quasi exclusivamente limitada hoje a senir de intermediaria entre os fazendeiros e lavradores,
e os colonos da classe a que ora me refiro, continua a mesma Associação a manter saLisfactoriamente
a hospedaria de emigrantes por elIa estabeleeida na ilha do Bom Jesus, tendo sido UIÜ importante
auxiliar do Governo relativamente aos colonos alli recolhidos, e destinados a diversos destinos.
Actualmente presta elIa estes serviços sem exigir no,-os sacrificios dos cofres publicos para
occorrer ás suas despezas e cumprir os compromissos por eBa contrahidos, sendo mui lisongeiras as suas circumstancias, pois que se acha recomposto o seu capital, e elta habilitada a reembolsar o Governo dos adiantamentos que lhe hão sido feitos na fórma do seu contracto, ficando
ainda um saldo em seu favor.
Quanto finalmente á colonisação promovida directamente pelos fazendeiros e outros particulares
para trabalharem de parceria, ou a salario em suas propriedades rurnes, foi eBa quasi nulla
no ultimo anno.
A' excepção de 223 colonos que, segundo consta, seguirão para a provincia de S. Paulo, ficàrão
malIogradas duas expedições vindas do Norte da Europa, sendo uma por conta do gentil homem Antonio Nicoláo l'iogueira Valle da Gama, na província do Rio de Janeiro, e outra para a colonia do
Rio-Pardo, na provincia da Bahia. Os colonos pertencentes a ambas vinbão trabalhar mediante
contractos de parceria.
Os que aqui chcgárão,contractados emno me daquelle digno fazendeiro, manifeslárão desde logo
desejos de se estabelecerem como propriel.arios, e recusárão-se ao cumprimento das condições
dos seus engajamentos. A' vista do que, por annuencia do emprezario, desgostoso deste proceder,
forão emiados para a provincia de Santa Catharina, onde se estabelecêrão nas colonias do Go-
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-- 33 -\'erno alli existentes juntamente com os que anteriormente já tinhão seguido o mesmo destino.
depois de desligados de seus compromissos nas fazendas não só daquelle proprietario, como ilas
do conde de Baependy e do fazendeiro Braz Carneiro Belens. boje falleciõo.
As colonias de parceria. portanto, creadas na provincia do Rio de Janeiro, com colonos do Norte
da Europa, devem-se considerar extinctas, e por isso não as incluo no numero das particulares,
de que adiante faço menção.
.
Tambem nada digo a respeito das colonias regidas por contractos de semelhante natureza na
provincia de S" Paulo, não só porque me falião informaçoes recentes, como principalmente porque,
depois da visita quo a eUas fez o digno Enviado Eltraordinario da Confederação HelTetica, e do
seu importante e consciencioso relatorio, annexo ao desta directoria em o anDQ passado. ocioso
seria accrescentar que parecem boje sanados os motivos de queixas, e terminadas as questões que
a respeito dellas se havião levantado.
A.lgumas ultimas providencias tomadas pelo Governo Im'perial á visla daquelle documento. e dos
exam{'s feitos anteriormente pelo seu commissario, acabarão de restabelecer a confiança ácerca
da colonisação na provincia a que me refiro.
Antes de concluir o presente artigo não posso deixar de commemorar os benefieos resultados
que produzirão, assim na Suissa, como em todos os estados da Europa, os luminosos, circumstandados. e sobl'etudo imparciaes relatorios do Sr" Barão de Tschudi.
Suas informações ácerca das colonias Das provincias de S. Paulo, Espírito-Santo, Santa Catharina e S. Pedro do Sul, revelão um caracter distincto, um juizo esclarecido e consciencioso.
O testemunho pois contido nos referidos documentos, qne tiver'dO a maior publicidade possivel
foi aceito com plena satisfação do lIlustrado governo da Suissa, e com manifesta e geral adbesão em muitos dos Estados onde mais aUenção m{'rece a grande questão da emigração.
O seguinte artigo, destinado ás colonias,mostrará que não é embalde que uma reacção favoravel
jie ha operado em nosso favor, c justilicará o fundamento com que se deposita aclualmente a
mais Iisongeira esperança llas colonias pertencentes ao Estado.

~olonias

do Governo.

ESPI RITO-SANTO.

Santa lsabel.

Esta colonia, dirigida pelo engenheiro Adalberlo Jabn, continua em seu movimento de progresso e prosperidade. dando a espel"ança de ser para o futuro um dos eslabelecimenlos mais
Borecentes' entre os que existem mantidos á custa do tbesouro.
A sua população eleva-se ao numero de 701 pessoas, das quaes são:

Homens.
Mulheres.
Adultos"
Menores"
Catbolicos "
Protestantes.

..

. 371
331
--70!
ai7

375

--702
289 "

ua

--702

to
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-.3lt Do 30 de Junho de 1860 a 31 de Dezembro de 1861 aecrescêrão aos colonos existentes 80
individuos.
O estado sanilario poderia ser melhor, se não fosse, a secca dos annos anteriores, a qual,
de mais a mais. damnificou as plantações e motivou a necessidade de continuação de diaria!l
aos colonos recem-chegados.
Todos os colollos se acllão estabelecidos em seus prazos.
O director 'Iueixou S6 do procedimento do Missionario Capuchinho Fr. l'edm UegaJado o
reclamou a sua sub,tiluição por um sacerdote brasileiro, (IUO melbor proveja ao pasto espiritual dos balJitante:i eatbolicos. O Governo, prestando a devida aUeBção a esle objeclo, tem deliberado da maneira mais ooBveuiente.
Aquelle funccionario, jlllgando incolDmoda a situação tia actual capella destinada ao servi~~o espiritual da communidade ovangelica, propôz a fundac:,ão de outra casa de oração. no cl'ulro
cl>lonial.
O ensino primario está a cargo do pastor prote~tante pa.-a os da sua \:rença, e ao colouo
Gaspal' Singer para os catholicos.
.
Continuárão com regularidade o~ trabalhos concernentes á viação da colonia.
~lais de 10 leguas de "stradas e caminho~ flJ!'ii) abertils de 30 do Junho de 1~60 a :H de
Dezembro de US61, comprcbendelldo cincoeota pontilhões dQ pedra ou madeil·a. Forão medidas
47 ,900 braças lineares, fizerão-se derrubadas abrangendo a ilrea de 60.000 braças quaJradas.
tres barracões, diversas casas, reparos de estradas, c outros trabalhos. A somma despendida
nestas obl'as subio a réis 35:3.\6~UO no espaço do 18 mezes contados de ao do Junho
de 1860.
As despezas efTectuadas na colonia forão:
Desde 30 de J unho do 1860 a 30 de J unbo dt 1861 :
, . U:37J;r,017
Diarias aos colonos recem-chegados. • . •
Transportes de colonos o instrumentos de la,·oul'a.
&70~!HO
Medil'Ões. , , . .
2:608t1tl5CO
l'repãração de 60 prazos,
3: 750.tb000
Tres barracões. . . , ,
1:.iãã~180
Estradas, caminhos. poutes, etc •.
16:3~i.jp3!O
Pontilhões. . . , , .
6i0~950
Desde 30 de Junho de 1861 a 31 de Dezembro:
Diarias aos colonos recem-ebegados . , . ,
i:8i6.:t>390
Tmosporle de colonos, instrumentos de lavourcl.
279';;8,10
Medições. . , , ,
268~500
Estradas. ponhlhões. etc. . . . , .
JO:240~970
Compra de terreno e casa pal'a medico.
2:50ll~OOO
Conclusão da casa da directol"ia. , .
637.tb660
Condusão da casa do plstor protestante.
i79t1tlHO
57:!63~607

O Mal das diarias 17 :2i7 .jp i07, tom de ser a seu tempo re5lituido á Fazenda ~aciollaJ.
A' vista dcJstos alO'uisUlos. custou a pl'ep;lração du cada prazo 62.jt)jOO rs" a llleJi'.:ão e
dewarcaçãll de cada brclç;l Ihlear 601/2 I'S., o cada IJraça de eslradJ (iucl'Hh'e a de3peza com
pontes \) ponLilllõus) 908 rs., ou cadJ legua 2:726\1P';:H.
Quanto á necessidado da communicação da colonia para o IlUl'tode Guarapary. a que se rcf,}ri,) o I'clatorio alllerior, 0If"rdc6-s6-me diler 'Iue, segundo infOl'ma o engenheiro Sl\'cel, eo!;arrcgado pela presidencía do explorar as diversas vias p'lI·a traniiLo entre a província \le ~tiIlJ.i
e 03 tres P,>I1t03 do litoral tia do Eipirilo-Santo, a saber: Vicloria, Guarapal'y e llapemíriw.
parece pr~filri vol a 'lU\) vc;n ao so~ua,jo dtHle3 pJrto:;, p.lSS:lD'Jo po~ esta colonia, pOI· isso
Ilue, ai Jm do outras rJZÓJ3, o t'm'U:lO Ó o mais apr"pri110 parJ a conslrucção de UOla estrada,
H terrai devolut·u alti silu.ldas, pela Stlil fertilidadc, prc3lão-so opUmameoto á colo!lisação. c
.• "sim pr.JvOCJI'JÕ a concorl'enci'\ de compra,lorc3, atteude!1l'lo-se a 'lue o porto de Gual'apary,
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lendo ancoradouro vasto c seguro., chamará a si a na\'egação de cabotagem e de longo ea.r~o.
Os illconveAienre~, porém, apontados pelo mesmo engenheiro. consistem nas dificuldades
que essa estrada deparará na sahida da serra de G\larapary, '1u3s1ão que sómeille SCI-á rcsolvida
após mais amplos c acurado~ estudos.
Provisoriamente servirá para as COIllID\luic;ações da coJllllia a estrada que '..aI Itr a Vianna.

Slmla

Leopoldina.

Este iUlpcrtau\c estahelecimento, SOill Ler ahlJa altingid6 o [HALO lIe prGsperidadc descjil\'cl,
6ferece comw(je oIementl)s o c~ndiçàc~ (Iue, cOll\"(mienlclllento aproveitados, poderáõ para. o
futuro as~gllrar-Ihe I,) desCl~volvintento liue ha IM-istel' IMr,l o bClu-eslif dos eolonos c apl'o..-citamelllo d6 avultado dispeudiIJ OCcaSiOlliluU ..or clle até " presente.
])i\'(~rS3s causilll tem al'tuado para que os rcsonados não Jlajão alé agora corrcsponditlo aos
mei6s applicados. A expericncia. () cst ..do dessas caosas, a o'h3erva«:,;)o das diversas circumslandas oecolienles feita nos I,roprios lagares pele zelfMo adminislraoor da rroviRCia do Espil'ito~anto, convencem de (fUe, em sendo removidos 6S 'Obstaculos, aliás sUl'era\'eis, Iltre so tôm anto1had'o. se conseglirá,·<te) cabo de IMUC6S atlRos, firmar aUi um celltro <I" {lOllu1acão iRdustriosa,
grandemenle util ao paiz.
Os t'al'.tos têm cremonsll~IlJ~ 'IDe li eolon:a dI) S:lllta Lcopflldina vai-se 8I'ropic(i,uilD'Jo ao lermo
tio tlrimeir~ -e mais lIenoso periúdo -de sua existencia, e qlle hrcvel1'lente., enk'antlo n6 segundo, j:l
(~~pressada tias difficu(dildes 411.1.e têm ~n{OI'pecidlt e delllol'alio o seu aCCfcsccntlOlellto, alcanl.'JI'à
as condi'.'ues fteeessarias pard, desassonlbrddalDenle, caminhaI' nas veredas do "rogressi"~ melhor'ia,
O,; des\"e!os do GoveruG Imperial. inct!ssa\'elmente CQ\'iJadtill, V.iio tendo p o -cxiw desejado; c ClInlll
a sua acli\'idacle e cOIl~lancia não 3f1'efecen1-, ha 'bent rllndada~ ospel'3nças de chegar-sll hrllvc;nente
á Ppoca em que se cijl14eroo copiosos rr'uetos dcssOl seilra Flet Jabol'iosamento pl'epal'3da.
Reunindo as inrol'inações que forão pl'osenlcB ae~ta tlirecturia, vou expur li V. Ex, qUJnt lIllicialmente COl\sta. a res[teito da colonia de Santa Leopoldilta.
Esta colonla~ fundada 3 cerca de 9 leguas da capitat da I'rovincia, entre os ries )langarahy e Slnla
Maria, se acba divi-tida em 'duas partes disliactas: uma, ialitllladll a Colonia Velha ou <.Ie Santa
Maria. lima Jegua ao oorLe do -porto da Cacboeira do JosÍl Claudio c situada em IOrreno montanhosoe pouco ferlit, orlde se estanelecê!'ão os SUiSS9S lransferidas do Ubatuba c algumas familias
sa,onias; a outra, conhecida com 0 name de Colonia Nova. a oeste daquello .porto, e dislancia de
cerca do tl'es ll'guas, dOlaila tio comlições mais 'vantajosas para a pl'6dueção ,agricota.
As SBas cOlllmunicaçãe3 -com a cidade da VictUI'ill, mercado.) fiara li -sabida de seus produclos,
se fazem pal'le por lerrel., furte pelo rio Santa Maria ilL~ o porto da Cachoeira. Os dircrsos pontos
,Ia colonia se eommuBicãe entro si por ditTerelltes picadas e por duas estradas. a de Bl'agança e a do
I' ·!'lo da Cacheeil'(1., que cortaudg ten'cuo assaz accidentado e não lendo .si.Jo feitas com o preciso
cuidado, ainda não oO'crecem transito facil.
Está ,por escolher-se o lugar mais acc61l1modado pal'a t) assent1 tio ulDa povoação ul'bana, Cumpre
faze-lo em um ponto mais contrai da colonia, ollda tenllão a sua residcncia o re~pcctivo directo!' c
mais empregados, e se edifiquem uma capeDa, uma casa 60 oração e outras para enfermaria, pill'a
detenção e hospedagem provisoria.
As causas Jll'incipacs que lêm COllcol'rido para quo a colonia de Santa Leopoldina e::-leja a lular
com as dificuldades CJue ainda empecem a sua prospel'idadc se reduzem ás spguintes :
1. o Defeito dos colonos; 2° m:í e~colha do flrinteiro local para assento da colonia; :lo. medição
imperfeita dos primeiros prazos e sua pouca fertilidade; io. preparação demorada dos prazos; ijO,
admini~lrações pouco dUl'adouras e -sem 'Pratica do-lrabalho agl'icola.
E' umarerdaJe tlUO 03 agentes encal'fcg-ados de contractar e enviar colono~ para o Dr'asi! não se
bou\"erão com o preciso ·cuidado para o desempenho de suas obl'igações. Seguio-se dabi que muitos
emigrantes \'ierão imbuidos em idéas erroneas a respeito do paiz, persuadidos de que sem trabalho
a1cançarião os comlllodos e v, n!agens ·da vida, ou, habituados a vhel' Rosgl'andes centros do poroa{'.ão, não tinhão propcnsãopal'a a la\"oura.
l)
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-- 36 -Esta cuusa de atl'uso foi uggravada pela ignorancia dos processos usados na agricultul'a do pajz e
pelu pouca fertilidade de alguns prazos, inconveniente este que se podet'á remover trocando por outt'os
onde os colonos dep3l'em mais vantajosas condições, Assim já se tem procedido. seguindo-se da
tr'ansferencia dos antigos para os novos prazos a necessidade do se continuar pOl' mais algum tempo a
concessão de diarias,
Colonos ha que têm recebido este auxilio por espaço de 18 e mezes, sem que, no entanto.
cUl'assem do beneficio de fuas terras; e assim, ao cabo desse longo periodo, se achão, como nos
primeiros dias do seu estabelecimento, necessitados de iguaes soccorros. Este mal, se procede da
indolencia e preguiça. tambem tem sido fomentado por alguns administradores que ha lido o estabelecimento. pouco vigilantes e pouco instruidos dos verdadeiros interesses dos colonos e da
eolonia,
A estes inconvenientes accresce a desvantagem da sit~ação em que demora o estabelecimento,
Foi em verdade pouco acertada a localidade escolhida para a fundaçao deste nuclel colonial, que com
pouco trabalho e em bre\'o periodo so teria tornado um dislricto agricola opulento em outras que
se achaYlio nas condições de I'apido desenvolvimento. como a da Gnarapary.
Por motivos que não cabe aqui averiguar os primeiros prazos dislribuidos aos colonos forio medidos imperfeitamente, de sorte que nem todos recebêrão lotes suOieientcs,
Este incomoeniente, sobre o Ilual em parte se tratou de providenciar, como se ponderou no uUimo
relatorio, é boje de fa"n remedio, porque são poucos os prazos que esUio por completar. sendo além
disso livre aos colonos a escolha de outros posleriol'lnente medidos e demarcados, e em melbor
localidade,
Não estando os pl'azos preparados convenientemente para recebê-los. os emigrantes, cbegando em
maior numero, liverão de demol'ar-se na cidade da Victoria ou no porto da Cachoeira. recebendo
no entanto o subsidio e conlrabindo para com o Governo dividas que se têm augmenlado progressivamente,
Muito tem concorrido para que a colonia de Santa Leopoldina não haja progredido a bl'evidade e
interinidade de suas administrações,
Sem fallar nos ploiOlciros administradores que ella teve até Agosto de 1859, forão Domeados
posteriormente os seguintes directol'es:
1." MI', d'lIliers, que mezes depois pedio sua demissão,
20 o Barão Pfull, nomeado a 23 de Janeiro de 1860, e rallccido em Julho do mesmo anno,
3,0 Barão de Wé:mbullel', demillido por assim convir ao bem-eslal' (~a colonia e ao senoiço
publico o
!," Francisco Rudio, actual direclor. nomeado provisoriamente em 13 de Agosl de 1861.
As vagas deixadas por aquelles derão lugal' a interinidades prejudiciaes,
Esta instabilidade de administração já de si era damnosa; e ainda mais o foi pelo facto de
não tel'em quasi lodos a experiellcia e pratica precisas de trabalhos agricolas, e por conseguinte
não poderem dirigir com as illstrucçôes e conselhos neces~rios os colonos que não linhão da lavoura
do paiz conhecimento ou uso algum.
A' conta desses dit·ectores se devo lançar a pouca prudencia com que se houvel'ão ,os colonos
applicando-se ao serviço d~ jornaleiros de preferencia ao da lavoura, na qual nãoo_deparar50 o~ recursos necessarios, (IUando foi suspenso o trabalho nas estradas, em que recebrao salarlo, 'lOdo,
porta: to, então acal'e('cr de novo dos auxilios do Governo,
Tambem á falta do bons conselhos dos dircctore~ se devia o máo costume em que estaviío os
colonos de abandonarem a:; suas occupações frequentes vezes para h'em á cidade sob o pretexto
do comprar mantimentos e oulros objectos,
Para que desapparecesse esse pl'elelto a presidencia conscntio que fossem alugados alguns barracões existentes no porto da Cachoeira a negociantes que ahi estabelecêrão cas~s. on.de os colo1I0S encontrão as mercadorias de que precisão a Pl·eço razoavel. A mesma prosldencm lembra a
eoo\'eniencia de se comprar nesse lugar 300 a '00 braças em quadro, para o fim de formar-se
lima povoação que alimente relações commel'ciaes com a colonia. e assim fomente a união entre os
gmi~I'antes e os ~acionaes,
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o numero total do estabelecimento em

13 de Dezembro de 1861 era 1,06õ almas, a saber:

•

Familias

.

Prussianos •
Hollandezes .
Suissos
Hessianos ·
Tvrolezes
Sáxonios.
I.uxemburguezes
Badenses
Holsteinenses
Hanoverianos
Oldemburguezes
Nassauenses. .
Bavaros.
.
Macklemburguezes.
Belgas .
Francezes
Inglezes.
.

·
·

.

· 93

•

·· '20O

.
.

.

Pessoas

.

96.
9l

• 23
· 27
17

·

14

5

84
70
68
ti

12

2
3
2
1
2
3
2
1
1

.

· 396
· 184

11
7
6
li
10

8
3
2
1,065

256

Xeste numero estão comprebendidos 80 nascidos no Brazil.
Catholicos. . 356.
Pro\estantes . 711

Homens. . 555
Mulheres . 510

Adultos. . 6.91
Menores . õ76.

1,065

1,065

1,065

Sendo casados 6.04, viuvos 19, viuvas 26, solteiros e solteiras adultos 6.2.
Fallecêrãoem 1861 18, e nascêrão 29.
Achão-se occupados 266. prazos.
Nesta colonia sente-se grandemente a falta de gadQ vaccum; apenas existem aqui 6 vaccas, 1
boi e 2 bezerros. Faltão aos colonos meios para se dedicarem a este genero de criaçao, que muito
lhes aproveitaria, porque, além de habilita-los ao fabrico de manteiga e queijo, que poderião exportar, muito contribuiria para melhoria de suas terras fornecendo os estrumes indispensaveis.
Prospera, porém, a criação de gado suino o das aves.
A moralidade dos colonos é salisfactoria. Não consta quo no anno proximo passado se commetlessem crimes contra a pessoa ou propriedade.
Apenas se mencionáo alguns casos de embriaguez.
Reclamáo com urgencia a presença de um pastor protestante mais de 700 almas que existem
neste estabelecimento. e da mesma sorte sente-se necessidade de uma escola bem dirigida.
O obituario demonstra que é optimo o estado sanital'io da colooia; pois fallecêrão sómente 18
pessoas, e destas succumoirão quatro em consequencia de causas accidentaes, e alguns outros por
não viverem com as necessarias cautelas.
•
Segundo as ultimas informações a colonia de Santa Leopoldina vai apresentando um melhor
aspecto ; o espirito de seus habitantes pela maior parte se tem tranquillisado; em outros começa a observar-se disposições ao trabalho. Em geral mostrão-se eUes mais satisfeitos, e já poucos são os que manifeslão desejos de mudança, convencidos de que sem deixarem o estabelecimento
podem nelle encontrar terras sofTri "eis, que se lhes facultão em troca de outras inferiores.
tt
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o estabelecimento do Rio No'io, que, encerrando em si tantos elementos de prosperidade, augurára desde sua fundação tão brilhante porvil", foi contrariado em seu desenvolvimento por diversas
causas, cuja acção niJo pôde "er impedida ou superada pela boa vontade do major Caetano Dias da
Silva, seu director, Prestou-lhe o Governo alguns auxillos para ajuda-lo a vencer essas difficuldades ;
não forão, porém, suflicientes, e as circumstancias más em que se achava a Associação Colonial
conlinuárão a .lcluar em damno da sua empreza,
OfTerecêrão-se então dous alvitres, ou a continuação de soccorros e subsidios pecuniarios, ou
a rescisão dos 'contractos existentes e a lransferencia da colonia ao Governo com todas as suas terras,
bemfeilorias e outros haveres da companhia.
Feito o estudo destas duas questões com a precisa madureza, pela maneira que ficou exposta no
relatorio do anno proximo passado, assentou o Governo que mais conveniente seria o segundo desses
alvitres; e, tendo chegado a um accordo definitivo com o referido director, appro\'ou, por aviso
de 7 de Oilubro do anno proximo passado, o conLracto para a I'escisão dos anteriores e para transmissão da propriedade do estabelecimento do Rio Novo,
Accordou-se nesse contl'acto que fica pertencendo ao Gl)verno aquolla colonia com todas as suas
terrcls, bem feitorias e direitos inharentes á sua propriedade, cessando quaesquer obrigações contrahidas pelo.; colonos para com a Associação, a cujo cargo se acha lodo o seu passivo, comprometlendo-se
o Governo a (lagar a quanlia que ror definitivamente fixada apoz os competentes elames e avaliações
feitos por dons arbitros, cujas duvidas serão decididas por tel'coiro, que será o presidente da pro\'incia,
ou quem clle ddsignar, declarando-se e reconhecendo-se desdo logo como divida da Associação a
quantia de 67:6!5:tJ; recebidos do Governo pela Associação om pl'eslações, sob ditferenles titulos,
entregando-se, por conta da somma lotai sujeita á liquidação, ao major Caetano Dias da Silva,
60:000it/), e lendo do ser o restanle pago em duas prestações iguaes, aos prazos de tres e seis
mezes.
Segundo o inventario apl'esentado pelo dil'ector, os bens da Associação, sujeitos á estima~o dos
a!'bitros, na fórma dila, ol'çavão em 256:950itP,
Cumprindo -se, pois, o que roi accordado, os arbitros nomeados, Adalbc.'lo Jahll, engenheiro
director da colonia de Santa Isabel, por parte do Governo Imperial. e o fazendeiro Antonio da Silva.
Povoa, por parle da Associaç.'io, se apresentárão no Rio Novo, Feitos todos os precisos exames. tanto
na cstlripturação da Associação, como IlO~ diver~os haveres seus, descriptos no mencionado inventario, passá"ãO os arbitros á respectiva avaliação c concordárão quo o total de taos haveres
se eleva a 192:0U~0{3. Desta somma se tem de deduzir aquella divida de 67:625it/). e a quantia
ultimamente adiantada de 60:000.j'p; 0, portanLo, ainda lIa de o Governo pagar por saldo
6i:379it/)Oi3.

Tanto que o Governo e a Associação, representada por esse director, clIegárão a um accordo.
passou o estabelecimento do Rio Novo a ser regido como pl'opriedade nacional; o por aviso de
21 de Oitubro ultimo foi nome;tdo seu director o engenheiro Carlos Krauss, em cuja pessoa
concorrem as qualidades necessarias ao desempenho da tarefa, certamente penosa, de reorganisar
uma colonia como aquella, habilita-la a satisfazer aos fins de sua fundaçAo e a compensar os dispendios do Estado.
Em chegando ao Rio Novo, o director curou do explorar o primeiro lerrilorio que por ordem o
conta do Governo (Ol'a medido para a Associação, e preparar lotes para os colonos que sobreviessem;
e reconheceu quo sobre esse tru-ritorio se tem lo\'antado duvidas suscitadas pOl' individuos que intHulão-se possllidol'es de diversas posses, quando, ha mais de dous annos, essas posses ficárão consideradas Ilullas e iIlegaes, por sentença passada em julgado,
Sendo a prelençiJo desses intrusos de todo o ponto absurda, sobre cl'iminosa, determinou-se, por
aviso do 11 do corl'enle, que ti vessom execução as ordens anleriores emanadas do Governo para que
esse lOl'reno fOSSJ quanto antes dosoccupado. Por conseguinte, taos duvidas devem ter-se des,'anocido,
e poderá a colunia, sem mais obstaculo, entrar no gozo do primeiro territorio, bem como do segundo,.
onde se (em de discriminar do dominio publico algumas possos legaes alJi existeutes.
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- 39Parecendo insufficiefttes estes dous territorios ao desenvolvimento de um eslabel8Cim~nto como
o do Rio Novo. que tanto promette ser para o futuro, convem ql1e por nenhum preço sejão vendidas as terras devolutas que lhes são adjacentes; e, neste sentido, foi elpedido o aviso de 7
lambem do corrente,
Ainda não pôde o director formar juizo definitivo a respeito da localidade em que se deve assentar
o centro da colonia; no entanto, parece que merecerá a preferencia o lugar denominado de Santo
Antonio. (Iue, vantajosamente situado, já fôra escolhido para esse fim pela Associaçil.O Central,
que neste proposUo fizera convergil' para aqueUe centro todos os tralhos do estabelecimento,
Em todo o caso cumpre levaJ' a etreilo sem demora a formação da povoação que deverá ser
a séde da freguezia que se terá de crear alli, e mais tarde da villa que daqutlllo nucleo de populaçao
se ba de originar.
Calcula-se que a futura povoação occupará 500,000 braças quadradas de terreno, comprehendendo casa para escola, capella calbolica (devendo ser a casa de oração na extremidade
Dorle do territorio, onde se achão estabelecidos os colonos proteslantes), quartel e prisão. edilicios
estes quo são ol·ç.ados approl.imadamente em U:i20i]'j)000,
Tem de se procedo r sem dilaç~o á construcção dos caminhos comprehendidos no primeiro territorio, cuja despeza é calculada pelo dil'ectol' em S!:970.j't)000, Tambem se cuidará de
concluir a estrada, que deve communicar a colonia com l'iuma e a Cachoeira de lLapemirim.
O dit'cctol' indica,lmtre os melhoramentos indispensaveis, o estabelecimento de uma barca
de passagem sobre o Rio ~ovo, estrada do Páo do Alho e Limão, que será mantida mediante uma tala om beneficio do individuo que se encarregar de dar passagem aos viajantes. Será
o meio para que os animaes das pessoas que pOl' essa estrada lrilnsitão não se el.ponhão ao perigo
de atravessarem o rio Da distancia de 150 bracas,
O Rio No\'o é por ora navegavel sómente por canõas ou pequenos bal'cos por causa de suas multiplicadas "oltas; mas sê-lo-lia por embarcações de grande lotação se fôr canalisado por meio de
barcas de excavação a vapor, Como actualmenle se póde transportal' productos até o porto de Piúma,
grande vantagem seriÍ para a colonia a chegada dos vapol'es da companhia Espirito.sanLo naquelle
porto.
Como este serviço já foi antevisto DI) contl'8clo celebrado com a mesma companhia, tem de
expedir-se as ordens competentes para dotar deste beneficio aquella localidade.
Os anligos colonos do estabelecimento falem reclamações a respeito dos prazos que lhes
fOliio dados, e cuja medição não pôde realisar-se com a precisa exacção, Tem-se de examinar
a proccdencia dessas reclamações pam aUender-lhcs do modo mais conveniente,
A lavoura ~fTecliva dos colonos consiste no milho, feijão, arroz, mandioca e café, sondo
occupada em plantações uma supel'ficie, pouco mais ou menos, de 500,000 braças quadrauas.
não incluidos os feitos por conla da Associação. Sómente a colheita rio feijão será esc·assa; a
de arrOl, milho e mandioca abastecerá o consumo, Existem 150,000 cafezeiros, que dal'ão
cerca de 3,000 arrobas na proxima sarra.
Os COIODOS, lutando até agora com obstaculos de varia especie, não têm podido cuidar
da cria~..jo de gado; mas d'ora ávante o farão, sendo auxiliados pelo Governo e aproveitando para
esle fim alguns prazos que não são apropl'iados á cultura, fambem está precisando de auxilios do Estado o desenvolvimento industrial e commercial da colonia: Ó objecto a que opportunamente se lerá de applicar a devida altenção,
As difficuldades em que tem vivido a colonia não p61'miUirão formal' estabelecimentos fabris.
1'01' isso apenas ha um moinho movido por agua e arranjos para fabrico de farinha,
Devendo·se estabelecer em Rio-Novo simultaneamente colonos nacionaes e estrangeiros, prúpõe
o direclor que para a distribuição de lotes do terras áquelles não seja necessario dil'igirem-se
elles ao Governo Imperial; parecentlo-Ihe bastante aulOl'isal'-se a dit'ectoria a entrcg-al' os terrenos,
dando depois conta ao presidente da provincia,
Sendo do toda a conveniencia esta medida, para facilitar aos nacionaes o ingresso e estabelecimento na colonia, forão elpedidas as ordens que se julgárãonecessarias,
Providl'ncias tambem se tomárão a respeito d03 fóros, que 03 colonos ficárão devendo á
Associação Colonial, e que tem de pagar ao Governo em virtude do conlracLo de 7 de Oilubro proximo passado, bem como a respeito das bem feitorias que exislião no estabelecimento e
da colheita de café que se tem de apul'ar nas plantações que fizOl'a a mesma Associação
pelo systema de parceria,
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o ox-director da colonia, desejoso de promover o seu desenvolvimento quanto cabe em suas
forcas, tenciona fundar em Rio-~ovo llivC\'sos llstabeleeimcnlos commel'ciacs e fabris.
llavia na colonia oulra necessidade, que por sua urgencia devia ser provida sem demora, e
era a nomeação de um capelliio, afim de serem satisfeitas opportunamente as I"eclamaç'ies de
pasto espiritual que se apresenlão da parte dos colonos catholicos. E lanto mais urgente era,
quanto existem muitos casamentos por fazer, muitas uniões por legalisar perante os altares e
muitos meninos precisando do Sacramento do baplismo.
Já se deu a providencia reclamada, e um sacerdote oxiste alli actualmente.
Tambem os colonos quo professão o culto protestante forão aUendidos pelo Governo ImpE'rial
para a satisfação de suas necessidades espirituaes. Para este fim tevo de ser enviado a Rio-l\iovo
o pastor J. B. POuger.
Da no estabelecimento um motivo de queixa a que já se tralou de dar romedio.
O terreno do Rio-Novo é em alguns pontos abundante de jacarandá. Os especuladores, desde que
o rio deu facilidade ao transporte de madeira, cnlrárão em ajustes com os colonos que tinhao esse
produclo natural em seus lotes, e, aproveitando-se de sua inexpcriencia, etTectuárão compras lesivas.
Além disto. sendo alguns prazos desprovidos do arvores dessa especie. resulta dahi descontentamento
naquelles a quem couberão em sorte. Para atalhar a um e outro inconveniente propôz o director que
d'ora ávante esses Cl)ntractos se não effeetuassem sem prévio conhecimento delle, e que na dislribuiçAo que se houver de fazer seja reservada toda a madeira preciosa, que se "enderá por conta do
Governo para ter a sua imporlancia a applicaçAo que convier. Esta medida, a seu ver, trara ainda fi
vantagem de evitar que se apresentem pedidos de lotes 8t'm o intento de desfruclar as madeiras que
alli existem e depois abandona-los.
O aviso citado de 7 do corrente já determinou sobre este assumpto o qu;; era conveniente ordenar-se.
O numero total de colonos existentes em Rio Novo é U8, sendo :

Homens .
Mulheres .

254

1"

--'28
231

Adultos
Menores

197

Casados . . . . . .
Solteiros, inclusive viuvos .

--U8

108

320

--428

Calholieos.
Protestantes
Pagõcs.

307

109
12

--'28
Segundo as nacionalidades dividem-se em
Brazileiros.
Portuguezes
Suissos .
Anemies •
Inglezes • •
Francezes. •
Belgas. .
Hollandezes
Chins .

110

.. .

8'
99
38
2
12
36

35
U
--'28
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Neste numero incluem-se duas faromas suissascom~rebemfendo 11 peuoal, emais 39 individuos
que se passárão de Santa Leopoldina e cbegárlo á colonia no dia ! de Fevereiro. Estes ultimos se
occupão em preparar os prazos que devem ser occupados pelas famUias que abi deixàrlo~ e que
opportunamente reunir -se-hão aOI seus cbefes.
A' elcepção dos colonos que trabalhavão de parceria com a Associação e dos que vierão de
Santa Leopoldina, todos os demais se achão estabelecidos nos respectivos lotes. o pela mór parte os têm
cultivado.
I)epois que o actual direclor foi empossado em suas funcções despendeu-se:
667~939
1:226~8f8

Medições e preparo dos prazos ruraes.
Gralifica~oes dos empregados.
. . .
Somma.

. . •

.

1 :898:tP7õ"l

proJeMe de .... .,.1••1. de nael.DAN ...........1. . d. UIaiIo,
á .....~e_ de a .• Deee.

Tendo entrado em execução o contraclo celebrado pela presidencia do Espírito-Sauto a 11 de
Fevereiro do anno proximo passado, de <lue fiz men<;ão no relatorio anleriClr, forão os respectivos
trabalhos a cargo do agrimensor Delecarliense Drummond Alencar Araripe suspensos a 28 de Maio
do mesmo anDO, por terem nessa occasião adoecido o mesmo agrimensor e diversos opera rios
que o coadjova'-ão e por ser pessima a estação.
Reconheceu-se então que a localidade não era a mais acc(U1lmodada para a fundação de uma
colonia. c que havia summa difficuldade em conseguir familias nacionaes que fossem estabelecer-se
31li; e portanto decidio V. Ex. que não proseguisse a cemarcação dos lotes, deixando de ter por
ora execução o referido projecto.

BAHIA.

Colonia do Rio Pardo.

Este estabelecimenlo. de cuja fundação tratei no relatorio do anno podmo passado aeba-se exUnelo.
Os emigrantes salonios que, contractados pelo fundador da colonia, forlo alli residir, achárão-se
em situaçio tão miseravel, que conservai-os naquelle lugar seria reduzil-os á desesperaçlo. O Go"erno, inteirado das tristes eircumslancias dessa gente, aulorisou a presidencia da provincia a
mandar transferi-los para esta côrle, donde, á vista do desejo que tinhão mànifestado, forllo transportados para a colonia Blumeneau na provincia de Santa Catharina.

n
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de l'Waeleaae• ..... odl.,..I-. d. Aréa.

Acossadas da secca e da fome quo Oagellár.io o interiol' da provincia da Bahia, mais de 300 familias, em numero superior a 2.000 individuos. demandando o litoral, forão acolher-se no districto da Arêa, na comal'ca de Valença. Constando ao Governo Imperial que esses emigrados não
se occupavão e:n trabalho algum de que tirassem a sua 8ubisistencia, ordenou á administração
provincial, por aviso de iO de Agosto do anno ultimo, que fizesse medir lotes iguaes aos que
se dão ás praças de prol em terms nacionae5 existentes nessa localidade r.ara serem distribuidos ás
familias que desejarem a sua ac~uisiç.1o, pelo preço de meio real a braça quadrada e a prazo
que não excedesse de 5 annos, hcando bypothecadas as bemfeitorias, e não se dando direito á
propriedade dessas terras senão depois de conslruidas as respectivu casas de morada, feitas plantações regulares e sal4ada a importancia dos lotes.
Aguarda-se communicação a respeito do resultado desta ordem.

SANTA CATHARI NA.

Colonia Blumeneau.

Da prosperidade deste. estabelecimento darão idéa os seguintes esclarecimentos colhidos de sua estatislica.
Exislião nesta colonia. a 31 de Dezembl'o de 1861, 218 familias comprehendendo 1,531 individuos .
Sexo masculino
Sexo feminino

•

Maiores
Menores
Casados
Viuvos
Solteiros
Calbolicos
Protestantes

82t

710

--1,.131
837

69.{
--J,531
538
37
956
--1,531
. 162
. 1,369
--1,531

Enlrárão em Janeiro de 1862 mais 7i.
Naturalisados .
Nascllrão .
Fallecêrão. .
Casárto-se. .

76
60
28

17

Dos fallecidos '" morrêrão afogados; dos outros muitos forão vicCimas de uma febre nervosa, que
lrouxerão da viagem.
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Fogos 251, sendo casas permanentes 72, o provisorias 179.
Pr oprietarios 336.
Profissões:
Marceneiros . . . . .
Carpinteiros . . . .
Constructores de engenhos .
Tanoeiros .
Torneiros .
Pedreh'os .
Carniceiros.
Alfaiates .
Sapateiros .
Selleiros .
Funileiros .
Ferreiros . .
Espingardeiros.
Caldeireiros. .
Relojoeiros. .

9
12
~

3
3
9
1
3
5
3
1
3
1
1
t
37

,

Fabricas:
Olarias. .
Fabrica de vinagre
»
), cerveja.
"
"cha ru tos
Padaria.
Serrarias
Moinhos.

1
2

2
1
".

3
2

15

Outros estabelecimentos:

Botica . . . . .
Casas de negocio. .
Hospedarias e tavernas
Engenhos de assucar.
Alambiques. . . .
Engenhos. para farinha

1
5
1)

51

51

i7
160

Superficie cultivada: braças quadradas 1,578,000.
Mandioca .
Foijão . .
Milho . .
Tuberculos

~

75,000
20,000
. 200,000
. 100,000
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Canna .
Café .
Fumo.
Araruta
Pastos. . . . . . . . . .
Terrenos' preparados não plantados.

· 150,000
· 25,000
5,000
2,000
· 600,000
· 4.01,000

Producrtlo-

Assucar.
Cachaca.
Farinha.
Feijlo .
Milho .
Fumo . .
Tuberculos •
Café. .
Araruta.
Leite. .
Manleiga.

- .

7,322 arrobas.
22,OJ3 medidas.
!,59' alqueires.
388
»
24.,650 moios
171 arrobas.
5,100 alqueires.

129 arrobas.

50
"
19,850 medidas.

2U arrobas.

Grande parte da mandioca foi applicada á alimentação de gado; outra porção deixou de ser
aproveitada.

CriaçiJa.
Gadovaccum
» cavallar
Cabrum :
Suino.
Aves

513
61
30
1,097
7,500

Ra U casas destinadas a diversos usos pertencentes ao estabelecimento. Está em conslrucção o
ed i6cio destinado para a escola.

,,'leias de cammunicução.
Fizerão-s'e em t86t:
4.,359 braças de estrada para carros.
7.. t 23 para cavalleiros.
91! de picadas, 13 pontes solidas, 1" provisorias,
boeiros.
Ra 7 barcos de passagem e um guindaste.
Medirlo-se 210,339 braças de~ picadas de frente, 6,177 de linhas lateraes e dOi fundos.
Ra um juizo de pa~ e uma subdelegacia.
Do 1.° de Julho de 1860 a 30 de Junho de 1861 despendêrllo-se 12:927~702, sendo em
diarias 9U~OtO.
Do 1.0 de Julho de 1861 a 31 de Dezembro !5:t65~5i7, sendo em diarias 7:575:tb120.
Ra em caiu t:881:tb660, producto de terras vendidas.
Todos os colonos estio estabelecidos em seus lotes; sómente as familias chegadas em Dezembro
c Janeiro ultimos estão ainda trabalhando em derrubadas e casas provisorias.

2'
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Consistem as dividas dos colonos até 18 de Novembro de 1861 no seguinte:
AdiantamenhJ
Diarias por
• por 2

6:923.tt>500

33:t48~800

13:812-.'1»000

------

Tem-se

53: 88':,'t)300
5:23t:,'t)508

Estão por pagar .

4-8:652~792

Por aviso de 8 de Maio de 1861 determinou-se ao presidente da provincia de Santa Catharina

~~jah~~A~~á~a a particul:;:d~ q:i: a:i:::i~~~50, as terras Si~:::~ ~~r~:~fz~~ seP:~~:;!~~~~i~e~!~
futuro da coloni~:z
Estando
provincia da Bahis!
saJonios que
ciação Central
E;m:ztR'~ctados para um
particular
vincia,
E;lE;E;mos colonos o
transferirem
portanto,
esta cÔl'te, dond45
em numero de
Blumeneau,
com sciencia e assentimento do seu director, que nessa occasião aqui se achava.
Pende da informação da presidencia da provincia a decisão definitiva ácerca dos limites desta
colonia, assumpto sobre o qual já tinhão intervindo esclarecimentos prestados pelu Dr. Blurneneau.
Corno era preciso modifica.· as instrucções pelas quaes se rege este estabelecimentú na parte
concernente ao juro das quantias adiantadas aos colonos, determinou-se, por aviso de 19 de Junho,
que d'ora ávante esse juro, mencionado no 80 do art 2- das mencionadas instrucções, seja de
8 °/0 até
R'4;E;mbolso, não
gffiE;oceder exeCUn'fY4:zTIRR4:zntn R;nntra os mesmos
sem informação
da presidene;jSR
' e;xrressa deste
Existindo ne;
orpbãos,
hhhso&?sses convem
e solicitando o
E;olonia providenehRo
desses me4:züe;%5n,
por aviso de 1d
que a presid45ilih+;]z:h
proveja
uiz de orphãos c ompetenle.
"Ai''','LL''

Santa Isabel e Vargem-Grande.

'4:znaes são catholiE;,e;e;
Existem
colonia 667
e Brazileiros
2hO, Bavaros 11
e Saxonios 95, "'LeJ""""
kenfeldenses 22,
e Hollandezes
Divide-se o
em duas
+;ntigo, fundado em
existem 274individuos, o o novo, que, principiando em Novembro do 1860, recebeu augmento de colonos de
Julho a Setembro do anno proximo passado. e 1em 393 babitan1es.
A parle antiga apresenta mais prosperidade do que a outra; pois vêm-se nella muitas fazendas completas, comprehendendo engenhos, plantações e cria~.ão de animaes domoslicos de toda
a sorte.
A parte nova está em principio: algumas casas forão edificadas já pelos colonos, inclusive a da
directoria, e
. . . . .. ,t~L:~ barracões par",
,.
emi~ra~tes
,
,
S$7nd$7 d$7
a ueceSSlliaÚ$7
uma planta novo eO oRreufilscrlpçao Gesta
effectivamentn
que
lotes para os nSffi4:z4íi3
Isabel, como
por isso que;
nno póde accr4'f~4;f;f
;o":RUo-~e a cargo
dircctOl·es, já
+;e;te respeito.
e4,lonos se tem
proveniente?!
hire;cção das
os prejudlcão. Em 18" forão concedidos lotes com 1,000 braças de fundo e 175 de frente; a alguns.
por causa da c,nfiguração dos terrenos, se assegurou que seus limites serião onde fossem dar. Estes
ultimos liverão de verificar que as !iuas ddtas não têm mais.de 39g braças de fundo.
UU""LLLZLJ'"

J'J'HP7,Ptl
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- h6Os outros, que nlio ~m igual motivo de queixa, achlio-se possui dos de um receio, e vem a ser o de
iOarerem os terrenos que elles têm roteado e cullivado por espaço de dous a quatro annos, reduzidos
a 125,000 braças quadradas; mas as ordens enviadas á presidencia fizerão cessar este temor,
assegurando-se a essa gente laboriosa que não serão perturbados na propriedade de suas posses,
assim como se determinará opportunamente que seja indemnisado o desfalque referido, completando-se as 1,000 braças de fundo nos lotes que os nlio tenhão.
Os colonos empregão-se, além dos trabalhos da lavoura, na abertura de picadas e melhoria dos
caminhos existentes, que já são bem transitaveis.
A área cultivada nesta coloDia é de '1,'00,000 braças quadradas, e é applicada do modo
lieguin18 :

Mandioca
Arroz
Feijão
Milho.
Canna
Café.
Batatas
Pasto .

620,000
380,000
600,000

'120,000

.

800,000
2'0,000

. .
. .

5'0,000

4,000,000

Os productos da colonia deito nos dous ultimos aDnos o seguinte resultado:

EzportllfiJo.
S5:000:tf>000

1860
1861

4õ:800~000

ImportaçiJo .
1860
1861

8:000:tf>000

I!: 400:tf>OOO

Possue o Ducleo f fabrica de cerveja, 1'1 engenhos de farinha, i de assucar, i moinhos e t
olaria.
Durante o aDDO proximo passado nadrão 1i pessoas, fallecêrão 3, e houve 12 casamentos,
sendo I) catholicos.
Os officios slio exercidos por:

. ., .

Ferreiros .
. • • • ,
Sapateiros. t • • • • • • •
Carpinteiros
.••
•.
Pedreiros • • 4 • • • • • • • I • •
Tanoeiro . ,
•••••.
•..
Alfaiates 4 , 4 • , • I • • • • •
Cutileiro • •
• • • • • • •
Pintor. . .
• •
SelJeiro.
• • • • • •

!

'1

,

!

1
3
f

1
1
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Vaccum.
Cavallar.
Suino .

212
!14
S20

Os adiantamentos feitos aos colonos deste estabelecimento alé 31 de Dezembro de 1861 8omml1o
em fO:989~880.
Por aviso de f 7 de Dezembro do anno proximo passado mandou-se concluir as obras da casa
de oração destinada ao culto protestante. Essas obras devem actualmente estar findas. Tambem
por aviso de tO de Oitubro ordenou-se que se procedesse á conclusão da casa destinada á resideneia do direclor.

Therelopolil.

As terras de Theresopolis são banhadas pelos rios CubaUio e Codro: estas ultimas sâo prererlveit:
áqueJlas por abrangerem mais planicies e por sua maior fertilidade.
Uma das necessidades mai~ urgentes desta colonia tem sido uma estrada que, acompanhando a margem direita do rio Cuball1o, a cuja margem demora, linasse os lellS habltantes do indizh'el incommodo de atravessar aquelle rio vinte e quatro vezes para se dirigir de um para outro lado, incomm odo
a que accrescia lambem perigo por occasião de chuvas copiosas. Para prover a semelhante necessidade se tem trabalhado com acU,idade nas obras dessa via de eommunica,,;.ão, que progride rapidamente, e que, auxiliada por algumas pontes reclamadas pO\' divenos riachos, em breve será mais um
meio proporcionado para a prosperidade do estabeledmento,
A cultura dos lotes pertencentes aos emigrantes da primeira turma não é comparavel com a dos
prazos occupados pelos da segunda turma, nem na qualidade, nem na quantidado. Esta é tal, que,
segundo um relatorio enviado pelo presidente da provincia de Santa Catharina, custa crer que no espaço de um anno fosse possivel conseguir tanto. Resulta dahi que esses colonos se achão assaz satisfeitos, proseguindo em sua actiYidade com a maior perseverança.
Explica-se a diferença pelo facto de terem uns os babito8 da agricultura, ao passo que oulros
pertencião á classe dos operarios manufactureiros.
Para estes o subsidio prestado pelo Governo nDo foi incentivo para trabalharem como era
mister afim de que se achassem habilitados a nlio precisarem desse auxilio ao cabo de alguns
m~es.
•
E' de esperar quo, escarmentados pela experiencia e pela necessidade, mudem de proceder, e,
a exemplo dos outros, cuidem dos seus verdadeiros interesses, que dependem de sua diligeDria
e constancia no trabalho.
Nota-se uma circumstancia que torna mais digna de aUenção a ditTerença indicada. Os primeiros colonos chegárão a Theresopolis em Julho do 1860 e os outros em Dezembro, quando não
havia terras demarcadas para lhes serem entregues, sendo por isso detidos nos barracões.
Quando lhes forão entregues os competentes lotes, já era passada a quadra propria das derrubadas. Não obstante, preparárão o terreno, tendo, porém, o desgosto de verem Crustrado o seu
trabalho pela geada. Como não desanimárão ante este revel, os seus esforços Corão posteriormente bem estrelados.
A ultima remessa de colonos para Theresopolis consistio em Si Camilias, que chegárão em
Setembro do anno proximo passado. Já estavão quasi todos estabelecidos nos respec~h'os
prazos.
.
Das 200 familias existentes neste Dueleo, slio protestantes 167, e catholicas 33; do 80lstein
.tO, Hollandezes lS, e da Hesse 10. Contão-se 159 habitações bem construidas, e calculão-se em
'62,000 braças quadradas as derrubadas e plantaçÕes de cereaes. Não se tem descuidado a cria-
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- 68ção dilS aves e do gado suino, e os colonos possuem para o serviço 22 cavaHos e mulas. Ha duas
cngenhocas panl fabricaI' farinha. e estão adiantadas as obl'as de um moinho pOl' agua.
Os mistcrcs mais urgentes são cxcl'cidos com alguma vantagem.
O estabelecimento prccisa de uma casa de oração destinada ao culto protestante e de um editicio para morada do pastor respechvo. que"O Governo enviou para alli, e que por falta deste commodo tem residido provisoriamentc CIo Santa Isabel, onde tambem deve prestar os seus serviços.
Esta colonia, portanto. promette espemnçoso futuro, convencendo já o seu estado acinal de
que o dinheiro despendido e por dl'spender tem ido e terá applicação que ha de redundar em proveito real para os interesses da colonisação e do paiz.
Em 1861 houve iU nascimentos, 20 obitos. e 12 casamentos, sendo 3 catholicos.
Fizerão-se 6,000 braças de caminho de rodagem com 2 pontes e 7,100 de picadas.
A' vista do que ponderou o presidente da pl'ovincia, julgou V. Ex. conveniente, por avisos de
2.3 de Julho proximo passado e 8 de Agosto, approvar a deliberação por elle tomada de SOCfOrl'er
com metade do s,lbsidio por espaço de mais 6 mezes os colonos deste estabelecimento, que estavão nas circumstancias de carecerem absolutamente de semelhante auxilio. Como o mesmo
presidente augmentou a verba concernente a caminhos da colonia, mereceu tambem o assenso
de V. Ex. esta medida.
Os soccorros prestados a esses colonos erio indispensaveis ; porquanto, reduzidos á miseria,
uns por não terem cuidado opportunamente do amanho e plantio <le seus prazos, e outros por
tprem sido desfavol'ecidos das estações, levantavão clamores e queixas contra o respecti\'o director, a cuja conta injustamente lan«:.avão os seus sotTt'imentvs, quando em parte procedião da sua
inercia dumnte muitos dos mezes em que lhes linhão sido prestados os subsidios do Governo.
Sa concessflo destes 80ccorl'OS usou o presidente de um alvitre que Y. Ex approvou por aviso
de 9 de Oilubro do anno p.·oximo passado, mandando que no adiantamento de diarias e distribuição de trabalho se observem o mais llOssivel as regras estabelecidas na circular de 19 do
Setembro do mesmo anno.
Ultimamente, a 12 do corrente, V. Ex. de novo recommendoll que aus colonos menos acth"os o
diligentes se não concedessem aqueUos 6Occorro!l, atim de que procurem no trabalho os meios de
subsistencia, e que se dessem providencias afim de que os emigrantes não fossem demorados
nos harrarões por falia de preparo nos prazos respectivos.
Ordenou igualmente que nos trabalhos que se effeituarem para abertura e melhoramento dos
caminhos o estradas destinadas ao serviço das colonias sejão de preferencia empregados os ('0lones.
Posteriormentr, sendo pedida a 27 de Novembro a continuação do subsidio por mais 3 mezes á
turma dos colonos deste nueleo, mandou·se, por a\'iso de 14. de Dezembro, que se effeiluasse
a concessão. observando-se, porém, o preceituado naquella circular.
Em officio de 5 de Julho passado informou o pr&lidente da provincia que estão já distribuidas
todas as terras proprias á cultura em Theresopolis.
Tendo uma parte dos colonos commeUido actos de insubordinação para com o seu director,
instigados por individuos que linhão interesse em alterar a ordem e lranql1il1idade da colonia.
a presidencia tomou medidas convenientes para sustentar a autoridade daquelle funccionario,
cujo procedimento em nada desdissera com a confiança !(ue. merece.

'li

ltajahy.

Se bem que este estabelecimento fosse fundado a $. de Agosto de 1860, já apresenta progressiva
prosperidade. Os colonos mostrão-se saLisfeitos vendo prosperar as suas plantações de arroz.
feijão, milho, batatas, fumo, mandioca, algodão, café e canna; mas, como os productos ainda
não bastão para sua subsistencia, empregão-se lambem como jornaleiros em trabalhos que se
fazem por conta do Governo.
Estes trabalhos consistem em , caminhos vicinaes, que dão commoda passagem a cavallciros
e prestão-se em alguns pontos à rodagem. Apreselltão nntavel regularidade, sendo para observar-se
a actividade com que têm sido eO'eiluados sob a direcção do respectivo director o Barão de Schneeburgo
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- ,.9 No fim do allno pl'oximo passado el'ão 727 almas, que cOllsliluião 200 fogos.
{03

Homens .
Mulheres.

32'

Catholieos.
AcatlJolicos • •

-727

.

486

,

2U

--727

Maiores •
Menores •

. . Ut

3t6

-727

Nesta colonia existe cullivada uma área de braças quadradas 5(3,000, e por cultivar a de
35,957,000.

Na séde da çolonia ha 28 casas provisorias, 2 padarias e 7 tabernas. Alguns colonos exercem
diversos misteres em seus estabelecimentos, e fabricão charutos com fumo produzido na localidade. e cerveja.
A mais urgente necessidade deste Dueleo é uma estrada quo facilite as communicações com a
villa de ltajahy por terra: pelo rio são muito demoradas e incommodas. Como a obra não será de
grande custo, brevemente se lhe dará principio.
Achando-se por algum tempo impedido por moleslia o director Barão de Schneburg, foi subslituido pelo official da repal'tição especial das terras publicas João A.ndré Cogoy Junior.

Angelina
Este estabelecimento, fundado pela presidencia da provincia com o proposito de dar occupação
util a braços nacionaes desoceupados, teve começo em 10 de Dezembro de 1860.
Jaz enll'e o ribeirão dos ~lulldéos e o rio Garcia, perto da esll'ada de Lages e da freguezia de
S. Pedro de Alcantara.
As instrucções dadas por esta occasião determinárão que a área da colonia fosse de 9,000,000
de braças quadradas divididas em lotes de 62,500, em que serão empossados os colonos em virtude de um litulo rrovisorio passado pela delegacia das terras publicas, do qual conste a
venda por 112 rea a braça quadrada com prazo de , annos, pagamento em prestações a contar
do segundo anno, bypotheca das terras e bemfeitorias até emliolso da fazenda publica.
As despezas do estabelecimento tôm corrido por conta da provincia: até 31 de Dezembro de
1861 se bavião elevado a 5:282t/tll00, tendo sido consignada para as suas primeiras despezas a
quantia de 4:000c'1bOOO pela assembl~a legislativa da provincia na lei n. 513 de 23 de ~farço do
mesmo anno.
Não podendo· a provincia. por suas circumstancias financiaes, continuar a custear a colonia, a
presidencia soccorreu-se ao Governo Imperial para fazer as despezas indispensaveis e pagar o
que se está devendo. Trata-se de dar uma decisão a este respeito.
A população consiste em:
Homens.
Mulheres
Maiores.
Menores.

61
43
-t07
.t7
60
-107

A.cha-se cultivada uma área de 100,000 braças quadradas, sendo as plantações de milho, feijllo,
fomo e batatas.
ti
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PARANÁ.

Colonia There,a.
Estc estabelecimento, dirigido por Gustavo Rumbelesperger, compõe-se de 289 individuos de
um c de outro sexo. "ai em augmento á vista da quantidade de productos exportados; porquanto o anno proximo passado forão satisfeitas as necessidadês do consumo e sahirão da coronia
8,000 molhos de rapadura, 200 medidas de melado, 6,000 medidas de aguardente e 'O arrobas
de assucar. o que mostra que a cultura que mais Oorece é a da canna. l\1as ha tambem plantações de café, tatiaco e cereaes. Julga-se que a proxima colheita de arroz dará para a exportação
3,000 alqueires.
A de milho é orçada em 9,000 alqueires, e a do feijão em 1,100 que não se exporta.
A importancia dos productos vendidos foi 16:ã16~000.
Ha no estabelecimento 1 moinho e atafona, 9 engenhos de canna movidos por animal's, 2
olarias, e '2 fornos de cal.
Trabalha-sc com actividade no melhoramento dos meios de communicação, condição 'lita) de
prosperidade, tanto desta como de outras colonias.
Achão-se reabertas 10 112 leguas de estrada que conduz a Guarapuava, e reparou-se a ((ue vai
á Ponta-Grossa, e tem 18 Il'guas. Compromette-se o director a cITeituar as obras daquella, e a
tornar esta capaz de dar transito a carros, mediante a quantia de 1õ:000~000. Esta proposta
será tomada em consideração pelo GO'lerno.
Ha na colonia uma copiosa fonte de aguas sulfurosas, apropriadas ao curativo de diversas enfermidadcs, e abundancia de carbonato de cal, de que se fabrica cal.
O anno proximo passado exportou-se mais 1,200 alqueires deste producto que em Gaarapuava
foi vendido por 1~õOO rs.
Estas informações forão colhidas no relatorio da delegacia de terras da provincia, á qual ser,-io de base a exposiçãO feita pelo director do estabelecimento.
Â8sunguy.

Acha-se actualmento encarregado da administração deste estabelecimento o engenheiro GlIttlieck Wieland, tendo sido exonerado do mesmo emprego Joaquim Severo Corrêa.
O numero de pessoas aqui existentes é 66, sendo:
Colonos .
Moradores .
Empregados _

3{
23
9

Constituem 11 familias, em ((UC ha 17 adultos do sexo masculino e 23 do sexo feminino. Pertencem ao catholicismo .ta o á communhão protestante 23.
Os colonos, ((ue formão li famili.\s, Jiabitão casas proprias nas terras quc lhes forão destinadas.
Achão-se construidos dous barracões, um do 'O braças de fundo e 3 de largura, dividido em
20 habitações, e outro de " braças de frente e 3 de fundo, onde mora o director e sua familia.
Sendo indispensaveis mais dous barracões em que sejão arranchados provisoriamente os colonos «ue fOrem remettidos para alli, trata-se de construi-los, devendo ter cada um 3 braças de
frente e 26 de comprimento.
A superficie cultivada em redor do estabelecimento consiste em 25,000 braças quadradas
sendo as plantações de milho, arroz, canna e legumt>s.
'
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Além disso os colonos e os moradores em suas proprias terras t~m roças que occupão uma área
de 155,000 braças quadradas, das quaes pertencem a estes ultimos 45,000.
)[erece especial menção o morador Von Osten, que em uma superficie de 5,000 braças quadradas tem reunido quasi todas as plantas proprias do nosso clima e muitas trazidas de paizes
estrangeiros. E' um estabelecimento que assaz promette e que poderá servir de modelo e escola
para os colonos.
Possue a colonia um forno grande para pão, uma olaria para o fabrico de telha e tijolo, e um
monjolo. llais dous estão em construcção, bem como um engenho tocado por agua.
Já ficou feito um cemiterio na situação mais conveniente.
Xenhum dos actuaes habitantes exerce omcio mecanico.
E' satisfactorio o estado moral dos colonos, trabalhando elIes com applicação em seus prazos,
cuja cultura já lhes fornece o necessario asubsistencia; e assim deixa de ser precisa a continuação de subsidio.
O ensino primario, dirigido pelo professor Carlos ~Ioerikofer, vai aproveitando aos meninos
que aprendem a língua allemã e a grammalica portugueza.
Esta colonia não apresenta maior desenvolvimento por terem os emigrantes chegado em estação
mellos propria para os trabalhos preliminares da plantação.
A extrema fertilidade das terras em que está situada a colonia do Assunguy lhe assegura um
ponoir muito prospero. Não está remoto o tempo em que será um grande celleiro onde a provincia se abastecerá. (ma das condições essenciaes para se alcançar este resultado cifra-se em dota-la de meios de communicação t'acil e commoda com a capital e com o marítimo.
A este importante objecto se tem prestado a devida attenção, havendo-se feito já diversos trabalhos prcparatorios que assegurão a essas estradas a melhor direcção e a construcção mais duradoura e ao mesmo tempo mais vantajosa aos cofres publicos.
Entre as necessidades da colonia a que se tem de Pl'over, se comprebende a edificação de urna
igreja para o serviço do culto, visto que a capella mais proxima demora na distancia de 7 leguas.
Tinha-se julgado nacessario um pessoal de 38 operarios para satisfazer a di\"ersas exigencias do
estabelecimento; mas, reconhecendo-se a conveniencia de sua reducção. a presidencia limitou
aquelle numero alO.
Sendo conveniente o estabelecimento de familias de nacionaes no terrilorio de Assunguy, foi, por
ayiso de 3 de Junho do anno proximo passado, autorisada a presidencia a facilitar-lhes, sob as
m~mas condições com que são vendidas a coJonos estrangeiros, a acguisição de terras ao lado e
perto do Dueleo, devendo o seu preço ser regulado peJa sua qualidade, como foi declarado pelo
aviso de 10 de Oitubro.
Explicou-se depois, por aviso de 7 de Novembro, que para os competentes lotes de .. 25,000
braças quadradas devem ser aproveitadas as linhas já traçadas e os marcos existentes em distancia
de 250 braças, collocados entre os marcos maiores que dividem o territorio em secções de liOO
braças por lado.
No proposito de enviar pal'a o Assunguy novos colonos, determinou o Governo que fossemconvenientemente preparados 40 prazos de 62,500 braças quadradas cada um, ordenando, por aviso de
18 de Julho, que o engenheiro Marine Cbandler fosse lncumbido da respectiva medição e demarcação, fic·ando o trabalho das derrubadas e a construcção de casas provisorias a cargo do director do
estabelecimento com a clausula de limitar-se a despeza a 80itJ;000 em cada prazo.
Como importa conceder lotes urbanos para a formação do quadro da freguezia que se tem de
fundar para o fuluro no Assunguy, aguarda-se a remessa da planta respecliva para expedir as
necessarias ordens que devem ser reguladas pela escolha do local mais acommodado.
S. PAULO·

Nucleo colonial em projeclo no territorio de 19uape, especialmente para nac.onaet.
.-

Havia o Governo, como foi referido no relatorio que apresentei ~ anno proximo passado, deliberado
promover neste territorio o estabelecimento de colonos nacionaes e estrangeiros residentes e já
acli~ados .no paiz, que possuissem economias com que proYessem ao menos ás despezas de sua
subslstencla.
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~Ias, feitas as indagações necessarias, o presidente da provincia, a quem foi commetlida a I'oalisação deste projecto, informou que, sendo diminuta li popular-ão dos municipios de Cananéa e
Iguape, e occupando-se parte na pesca e pal'te na planlação do arroz, será difficil formar-se naquelle lugar colonisação nacional e até o estabelecimento de estrangeiros que estejão nas condiÇÕes
mencionadas; porquanto não existem nos municipios indicados. nem nacionaes. nem estrangeiros em
numoro sufficiente para tal fim, e pessoas de fÓl'a não se I'esolvem a abandonar as suas moradas
para se transfm'irem li pontos onde nenhumas relações têm,
Parecendo procedentes estas infol'mações, determinou V, Ex, á presidenda, por aviso de 22 de
Agosto, que mandasse retirar do dito territorio não só o dircctor provisorio, que pal'a alli fIlra
mandado, como quaesquer oulros empregados e trabalhadores que estivessem sob suas ordens,
remeUendo a esle ministerio a conta das despezas effeiluadas desde a nomeação do director até essa
data,
Nessa mesma occasião recommendou-se que por annuncios se convidasse a estabelecerem-se á
sua custa no mencionado districto as pessoas que quizessem comprar terras pelo preco mini mo
da lei.
•

l\'ucleo colonial projecladu no 2° lerl'itorio de ClInllnéa,

o 2° territorio medido e demarcado 110 municipio de Cananéa ofTereco todas as condições desejaveis para o estabelecimento de um nucleo colonial que se desenyolra c prospere rapidamenle;
porque, sobre ser de notavel feJ'tilidade. ó dotado da vantagem de domorar na pl'oximidade de um
porto fl'equentado do vapores o capaz de prestar surgidollro seguro a navios que exijão o maior
calado de agua, Aecresce o predicado do um clima singularmente saudaval, pois o obituario do
ultimo deceonio foi neste municipio de 315 0(0 ao anno, ou f sobre i66, circumstancia '1ue o tem
dispensado da l'rsidencia de um mrdico,
Foi. portanto, bem avisado o Governo Imperial quando projectou a formação de uma colonia
neste te\'l'itol'io, Por meio della receberá aquella pal'to da provincia de S, Paulo grande impulso.
,-isto como a sua agl'icultura c o seu commcl'cio de serra acima tomarão vasto incremento. sendo as
terras vizinhas em larga cxten:;ão de dominio publico e dotadas de extrema ubel'dade, Para alcançar
estes resultados contribuit'ú poderosamente a estrada que se está abrindo para dar communicação com
o lilol'al, a cargo do engenheiro Julio Grothe,
Este funccionario. incumbido de eseolher o lugar mais con\'enienle para a séde do nucleo, declarou
que li preferencia cabe á secção n, 114.. proxima á estrada; ponto de juncção dos dous braços do rio
Hapitangui. que. desobstl'Uido, ó navegavel rOI' callôas, centro do communicaÇÕcs com as outras
secções do territorio, e gozando de outl'as condições necessarias ao destino que se lhe pretende dar,
Motivando a sua preferencia, o engenheiro apresentou á apreciação do Governo o plano que lhe
parece mais vantajoso para a organisação e fOl'mação do nucleo; mas a sua propo~ta. se bem que
digna de attenção, não se compadecia com a intenção, em que está o mesmo Go\"erno, <le admiUir no
nucleo projeclado sómente colonos já existentes, aclimados na provincia e habituados aos processos
agricolas usados no paiz,
Isto mesmo lhe foi communicado em officio desta diJ'ectoria de t de Agosto do anno pl'oximo
passado, em quo se declarou que para a fundação da nova colonia basta que se faça 001 rancho pl'Ovisorio e ligeiro, com vastas accommodações convenientemente arejadas e dispostas, e a derrubada
sufficiente.
Segundo a participação feita por este engenheiro, em seu omcio de t 7 de Oitubro. o serviço
realisado, como preliminar á formação do nucleo, limitou-s6 a 100,000 braças quadradas de derrubadas, e á preparação de um pasto de uso commum á colonia, em tel'l'3S pertencentes a um posseiro
vizinho,
..
Este engenheiro foi igualmente encarregado a f9 de Novembl'o de 1860, por aviso ~xpedido por
este ministerio, segundo foi declarado no precedente relatorio, de proceder ás obras da abertura da
estrada que tem de communicar o litoral do municipio de Cananéa com o centl'o do segundo
terrilorio,
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10:000:tf)OOO, inclusive as de administração; porquanto., devendo essa quantia ser-lhe entregue
pela mesa de rendas de Iguape em prestae,ões mensaes, a primeira prestação foi por elle recebida
sómente em Junho, não obstante haver a thesouraria ela fazenda de S Paulo, cumprindo a ordem
emanada do Govel'DO, mandado a 9 de AbrU que aquella repartição satisfIZesse aos pedidos do
engenheiro na rórma dita.
Este inco,nvenienle seria sanado se em principio de Setembro não fosse susrJcnso •. flOr deliberaç.'io
da thesouraria. o pagamento das prestações, allegando, esta achar-se desprovida de crediLo para
conlinua-lo.
Sei ente destes embaraços, V. Ex. reiterou. &fi} diversos avisos: eBd;ereçados ao ministeri{) da
fazenda e á prt'sidencia da provincia de S. Paulo, o. que se havia dito ácerca lia prompta entrega
das prestações mensat's de 1:OOOitJ) para o adiantalllCnto e I!onclusão da estrada de que trato.
Se não th'cssem sobrevindo estes embaraÇt)S. que V. Ex. procurou reJ1l{)ver, estaria terminada a
commissão do engenheiro Julio Grolhe, e o. mUflk:ipio de Cananéa já teria começado a gozar das
vantagens que devem resultar dessa estrada ~ aão só porque ficariiio facilitados os meios precisos .
para a fundação do nucleo colonial delineado. como tambem porque facilitaria aos seus habitantes
communicação com muitos districtos, assim da provincia de S. Paulo, como da do Paraná, segundo
acima fica dito.
A estrada. partindo de Cananéa. com o rumo de N. 0., e seguindo ao centro do segundulerrilorio,
como já disse. devia ter, segundo uma planta que pl'imeiramente Côra traçada. a eltensão de 6
leguas; mas, feita nova exploração, foi esta reduxida a .( leguas. supprimindo-se numerosas sinuosidades e dirigindo-se o traço o mais possivel pela linha recta.
Até il base do referido territorio, a 2 3" leguas daquella villa. passa por terras possuidas, e
assim proporcionaria transito e commodo transporte aos seus habitantes, 'Iue d'antes só por agua e
com viagem demorada podião ir até alli.
Do centro do terrilorio, a , leguas de Cananéa, se passa, transP9ndo o espaço de uma legua
pouco mais ou menos, aos terrenos banbados pelos rios Pindavinha, Guarabú e Jacupiranga, cujos
moradores fazem communicações com Iguape. gastando cerca de 12 dias na ida e volta, quando por
este eaminbo não terão de andar mais de õ leguas.
Accresce que se tem ultimamente verificado que estes moradores já gozão de facil transito por
serra acima ató Iporanga. Apiaby, Colonia do Assunguy. Paranapanoma e outras povaçôes importantes.
Essa via de commllnicação. como assevera o engenheiro, se tornará excellente com pequeno dispendio. e será preferida para a conducção de productos. visto que se dirige ao mais proximo e mais
vantajoso porto de embarque, e assim economisa tempo c despe~as aos productores c commercianl~.
Vke, pois. quanto proveito resultará desta obra commeUida ao engenheiro Julio Grothe.
Segundo as informações por elle transmiltidas com data de 17 d~ Oitubro do anno proximo passado.
as obras da estrada comoção no Mar de Dentro que otTerAce commodo porto para navios de qualquer
calado de agua. e todas as facilidades para embarque o desembarque.
Dahi parte um picadão de 5 a 6 palmos de largura, cuja extensão deve ser de 10,520
braças. O trabalho etTei,uado, até essa data, consistio em limpar sobre o dito picadão 3,500
braç.as de terreno, em abrir esgotos de õ palmos de largura e 2 a 4 de funao por espaço
de 4,800. braças, no abaulamento de 2,'00 braças e em quatro pontes de madeira.
A despeza realisada até fim de Julho foi de Rs. 3:65.l;fj)698. e em Agosto e Setembro de
as. 3:200;fj)OOO, sendo o total de 6:854;rb698, por conta dos quaes recebeu da mesa de
rendas de Igoape ":OOO~OOO.
Este total elevou-se depois. á vista do que foi declarado em officto deste engenheiro de 10
de Janeiro ultimo ao presidente da provincia de S. Paulo, a cerca de 9:000~OOO, de que
se devem 5:000~OOO por salarios e fornecimentos feitos.
Os estorvos e impedimentos oppóstos, pela maneira referida. ao remate das obras asshn
adiantadas, tiverão o etreito de augmentar as despezas de administração comprehendhlas
no orçamento feito de Rs. 10:000~OOO, prolongando-as além do tempo calculado, que seria
sufficiente se houvesse pontualidade na entrega do dinheiro destinado a este melhoramento.
Portanto dever-se-ha conlar com um accrescimo a esse algarismo para que a obra tenha
a devida execução.

i.

Ui
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E' de crer que taes obstaculos desappareção d'ora ávante, á vista do que foi determinado pelo ministerio da fazenda por aviso de !! do corrente, dirigido ao inspector da thesouraria da fazenda da provinciade S. Paulo, declarando que. á vista dos avisos deste ministerio
de 10 de Oilubro do anno proximo passado e 8 de Janeiro ultimo, fica aberto no corrente
exercicio o credito da importancia do saldo dos tO:OOO~OOO destinados ás despezas desta
estrada.
.
MINAS·GERAES.

Estabelecimentos coloniats do Jlucury.
Depois da transferencia destes estabelecimentos para ô Governo Imperial, em virtude do
eontracto do 1° de )[al'ço do anno passado, têu corrido por esta dil'ectoria todos os serviços e despezas respectivas, com excepção unicamente do que concerne á navegação costeira.
Em execu~~ão do contracto foi nomeado o commissario arbitro por parte do Governo, e expedirão-se as precisas ordens e insh'ucÇÕes para a liquidação da companhia do )fucury.
Na mesma occasião foi cílDtiada a administração daqueHes estabelecimentos coloniaes a Alf.'edo
Barão O' Byron, ao qual o dito commissario (izCl'a entrt'ga da propriedade e mais objectos
da companhia, depois de competentemente avaliados, e á medida que os rec('bia por conta
do Estado.

Predios.
Segundo as ordens de V. Ex. tem-se tratado da conservação dos predios existentes em
diversas localidades, e especialmente em Philadelphia, Santa Clara, e S. José do Porto
Alegre, guardando-se a este respeito o que pareceu mais conveniente, economico e facil
em sua execução.
Dos pl'cdios de Philadelphia um foi reservado para a directoria das colonias, oull'os forãe alugados, e ainda resta algum desoccupado,
Consta que ha pI'etendentes ao ar.uazem de Santa Clara, e ao de S. José de FOI·to
ALegl'e, mas não tem parecido conveniente dispôr destes predios, meslJlo por arrendamento,
antes de verificar-se se delles carecerá o emprezario que tomar a seu car~o a lIavegaçlio
Ouvial do Mucury.
Existindo na villa de S. José uma casa de pouca ou nenhuma utilidade para o Eslado.
t' havendo-se apresentado comprador a ella, se bem que por preço menor do da avaliação,
ordenou V, Ex. á r.residencia da Bahia que mandasse elfeituar a sua venda em praça.
Os diversos edlficios que se acMo no lugar denominado Ribeirão das Pedras estão
desoccupados. á excepção de um delles em (Iue se abrigão algumas praças alli destacadas.
Em varios pontos proximos á esirada de Santa Clara a Philadelphia cdificára a companhia pequenos ranchos. que pelo seu completo estado de rui na nlio só não podem prestar utilidade alguma aos viajantes. como terão brevemente de desapparecer. Apenas se poderá aproveitar
ti gramma plantada junto a elles, e sob proposta do director trata-se de providenciar a
(lslc respeitll.

EstraCÚIS.

Cumprindo cuidar das vias de communicação indispensaveis ao transito dos passageiros
c cargas, e ao desenvolvimento da lavoul'a e commercio no Mucury, foi para alli enviado o engenheiro João Mamede Junior, que acompanhou o com missa rio do Governo, pal's
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ultimo nomeado pua substitui-lo o engenheiro Roberto Schlobach, que recebeu desde
logo as competentes inslt'ucções,
Farei menção neste lugar dos serviços por este effeituados, ou já projectados, pela immediata vantagem que delles resulta aos estabelecimentos coloniaes de que ora me occupo.
Em vil'tude das ditas instrucçõcs, e depois de fazer um reconhecimento geral da estrada
de Santa Clam a Philadelphia, incumbia a Schlobach executar todas os I'eparos, que sendo de
menor custo, el'ão tOOavia urgentes e indispensareis para conservai' o transito,
Este engenheiro tem salisractoriamente correspondido ás miras do Governo, fazendo com iotel·
ligencia e economia diversos trabalhos nas estradas, inclusive a reconstrucção de algumas pontes
(> pontilhões.
Actualmente está ello levantando a planta e nivelamento daquella gl'ande estrada
dll Santa Clara a Philadcfpbia, serviço que deve estar prompto por todo o mez de Abril.
Depois disto, conforme as ordens já expedidas. terá (le organism' a planta e orçamento dc
urna estl'ada de cal'ro entre Santa Clara e Leopoldilla, de modo a se conhecer com exactidão
as facilidades que possa otTerecer semelhante communicação,
A continuação de estrada de Santa Cruz até sahil' ao Alto dos Bois, e o melhoramento da
picada entl'e o llibcirão das Pedras e S. Matheus, são ainda trabalhos que deve desempenhar o
mesmo engenheiro,
.
O descortinamento da estradll entre Santa ClaI'a e a oolonia militar do Urucú é um dos serviços mais necessarios a oxecutar. Tendo sido, porém, excessivas as propostas apresentadas
parcl este fim, tah"ez se tenha de reC,lrrer ao sys1ema da administração, em paragens onde
ha poucos empreiteiros. e para não I'etardar por mais tempo um lal melhoramento,
So depois de findos os serviQOs indicarlos, e tomando·se na devida consideração os estudos
e exames feitos pelo commissario do Governo, se poderá formar um plano geral de viabilid ..de que o Mucury exige, e calcular a respectiva despeza,
No entanto tem-se approvado os orçamentos de alguns trabalhos de mais urgencia, e mandadv
pagar os já feitos nas estradas, depois de verificadas as I'especti.~as conta!;.

Terras.
Tendo a companhia concedido terras a vlu'ios individuos sem que se passassem os competentes
titulos, e aforado gl'ande numero de prazos uI'banos em Philadelphia, torna-se necessario
estabelecer algumas clausulas para regular ou legitimai' aquellas concessões, agual'dal1do-se,
porém, quanto aos ditos aforamentos, a solução do projecto que consta estar pendente da Assem·
bléa Provinc'al de Minas pal'a a ele\'ação da rererida povoação á villa,
Tambem elistem nas suas vizinhanças, a titulo de chacal'as pl'azos, arorados, medidos c demm'·
cados, com a área de 4.0,000 braças quadradas pouco mais ou menos.
Segundo os mappas e esclarecimentos fornecidos pelo commissario arbitro, podel'-se-hia I'ca··
Iisar a renda delles sem d1spendio algum, e como meio mais conveniente de chamar população
para esse Ilonto, Semelhante medida pOl'ém parece carecer de maiol' eume, mórmenle em
contemplação ao projecto acima mencionado,
Nada direi aqui ácerca de requerimentos para compra de terras no MUCUl'Y, c da legilima~~ã()
de posses existentes em l)biladelphia e ou1l'o:; pontos, po r haver tl'atado desses objoctos nos
lugares competentes,
tolani(,'.

A colonisação no MucuI'y consta de diversos nuclcos, com centro lambem diverso,
Póde mesmo dizer-se que exiitem duas colonias, a de Santa Clara ou Baixo l\lucury, () a de
Pbilalielphia ou Todos os Santol, sendo a distancia de uma a outra de 20 a 25 1(lguas.
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-56A colonia de Santa Clara, muito menos numerosa, se reparte nos seguintes nucleos:
Sitio d~s Macacos com
" do Barreado )1.
»
de S. l\latheus ». •

58 individuos.

1t: ditos.
9 ditos.

78

Pela distancia em quo demora este nuelco do de Philadelphia, onde reside o director, reoonllCceu-se a necessidade de se lhe dar um subdirector, ou ajudante, cuja nomeação recabio na pessoa do barão de Zastrow • o qual já se acha em exercicio.
Não é de esperar grande aesenvolvimento desta colonia quanto ao elemento estrangeiro. em
conseqnencia das occorreneias passadas e dll. salUbridade pouco fa"oraYCl, de suas immediações.
Talvez se possa com muito mais facilidade chamar' para este ponto a colonisação dos nacionar.s •.
mais atreitos ao clima e ás estações. ,
A colonia de Todos os .santos, a diversas distancias de Philadelphia, divide-se pela maneira:
seguinte:
Sitio da cauna brava. .
» II Sant'Anna .
II
» Santa Maria. .
,. » Todos os Santos.
li
» S. Jacintho.. .
» II Santo Antonio .
» » S. Benedicto. • .
Povoação de Philadelphia •.

. com
»
li

7 individuos.
3
27

83
136
II
55
»
62
II
36

»

»

i09

A colonisação nos dons illdicados pontos do Mucury póde· se qualificar assim:

,
Allemães.
Portuguozes. . .
Belgas c Francezes. .
Diversas nacionalidades

316"

88.
3t,
.52

'87
Prepondera nesta população o eremento
esta religião ã2 crianças; a saber:

evangelh~o,.

eomprehendendo-se como- pertencentes a

165

Catholicos .
Evangelicos .
Crianças. .

270
52

'87
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Sendo, pois, uma das primeiras necessidades a de um pastor evangelico, desde o anno passado fóra destinado para o Mucury um flue era esperado, e que por motivo de molestia havill.
demorado a sua partida da Europa. Brevemente, porém. segundo noticias recebidas, deve elle
chegar a esta côrte, e seguirá immediatamente para o seu destino.
Merecendo todo o cuidado de V. Ex. o prover os colonos de soccorros medicos e pharmaceuticos, proporcionou-lhes a assistencia de um facultativo natural do paiz que os tratasse em suas
moleslias.
Este empr('gado foi Adolpho Kerstein, que por seus bons serviços concorr('u para que melhorasse consideravelmente o estado sanitario. Segupdo a estatistica correspondente aos mezes de
Oitubro, Noyembro e Dezembro ultimo, forão por (llle tratados 9' doentes, tendo apenas falI ecido uma criança de 5 mezes.
Infelizmente acaba de succumbir de volta de Santa Clara, onde contrahio a febre propria da
~tação; e emquanto se lhe não dá um substituto' de toda a confiança, está servindo com approvação de V. Ex. o pharmaceutico de Philadelphia, para este fim convidado pelo director.
Outras providencias se têm dado para garantir o bem-estar e os melhoramentos coloniaes,
prestando-se aos colonos os auxilios que parecem indispensaveis.
E' assim que, além das medidas tomadas por occasião das corrl'rias I' aUcntados dos indio~
do ~[ucury, medidas estas que vão mencionadas na pal·te relativa á catechese, outras têm sido
postas em pratica, para assegurar aos colonos os seus direitos individuaes e de propriedade,
especialm('nte contra algumas de\"astações praticadas em suas culturas nos nucleos de Macacos,
Barreado, Santa Clara e Todos os Santos em Philadelphia.
_
Para isso, e confl'a o procediml'nto' rcprebensivel e condemnavel daquelles que têm alli apparecido a invadir as matas publicas, e mesmo )larticulares, tendo em mira especular com o c6rte
dojacarandá, se expedirão as convenientes ordens ao dircclor das colonias, e ás presidencias de
Minas c da Bahia, recommendando-se a llecl'ssaria intervl'nção das autoridades policiaes e competentes.
Varios auxílios hão sido proporcionados aos colonos cuja situação se mostrára mais precaria.
Entre ('lias conta-se o de fornecimento de diarias para yiveres, quando impossibilitados de trabalhar, por moles lia ou Jlor algum outro motivo mui especial e justo; tendo-se mesmo feito rotear por conta do Governo uma certa porção de terrenos para facilitar ás familias privadas de
seus chefes o sen"iço da plantação.
Mediante as convenientes instrucções chamou-se toda a allcnção do director para que no fornecimento daquelles auxilios evitasse quanto fosse possivel o dar alimento á ociosidade, por não
convir acostumar os colonos a alcançarem tudo que solicitão e a se tornarem exigentes.
Ao passo que assim se tem precedido, ordenou V. Ex. que a quatro colonos mais laboriosos,
indicados pelo direclor, se proporcionassem meios para a acquisição de moinhos de fazer farinha.
recebendo cada um por empreslimo a quantia de 600itb, cuja conveniente e effectiva applicação é
confiada á vigilancia o z<,lo do mesmo director.
Cabe aqui mencionar um acto de equidade que o Governo exerceu em favor de todos os colonos
antigos da companhia, resolvendo que se realise a promessa (Iue por parte desta lhos havia sido feita
de creditar em 5uas contas o auxilio de 37~ãOO por individuo adulto, c de 22itb5000 pelos
menores.
Em uma palavra, o Governo Imperial nlio ha poupado os necessarios meios, nem decididos esfol'ços
para dar á colonisação no Mucury toda a animação possivel, e infundir nos espiritos dos colonos toda
a confiança no seu futuro.
As principaes causas de desgostos e desanimo que actuárão sobre estes, depois das crises por que
passou o Mucury e na época em que os seus eslllbelecimentos passárão para o Governo, ~e l~m
desvanecido uma apoz outl'as,
As vias de communicação têm melhorado; os indios vão-se contendo, e já não assu~lão; a salubridade é mui satisfactoria; a proxima colheita promette ser boa; 5ão garantidos os direitos dos
colonos, facultados os so('corros da religião, da medicina e da instrucção primari?
Por outro lado, a falta de novos hospedes compça a desapparecer, pois já seguÍI'ão e se acllão
estabelecidos em Pbiladelphill 16 colonos vindos de AlIemanha. por comite de seus parentes. e não
tardará muit<I que venhão cerca de 100 indi \'iduo~, tambem chamados pelos seus parentes e amigos
alli residentes, e que nenhum outro sacrilicio mais exigem do Go\'crno do que um pequeno auxilio
para facilitar os seus transportes da Europa para o Rio de Janeiro. Daqui sel'ão conduzidos gratuitamento até aqi1elle destino.
f6
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E', portanto, de espel'al' que. de~It'uithls com a aCt.'ão do tempo as prevenções que lêm exislido,
(} I'cconhecida, como está, a sinceridado do Govêrno a rt'speito do Muclll'y. !iO consiga encaminhai'
para ah; alguma cOI'J'enle de immigl'açüo espontanea que é a unica con\'enienle.
O importante e ch'cumstanciado relatodo do commissario arbitro, José Candido Gomes, como
V. Ex. se dign31'o de observai" contém muitos ouh'os dados que parecem dignos de toda a allen('ão,
relativamente á colonisação nas paragens a qne me tenho I·eferido.
Aqui ICl'minarei, pOI'lanto, o (Iue julgo sulliciente levar ao conhecimento de V. Ex. pOI' parte
desta directoria.

S. PEDRO DO RIO GRAN DE DO SU L.

Existem n('sla provincia cerca de 30,000 ('slt'angeh'os, estabelecidos nos divel'sos nucleos de
colonisaç.ão que fOl'ão fundados a expensas do thesouro lll'ovincial e com au~ilios do Govverno
Imperial ou pOI' empl'ezas particulares. O bom exito quo a maioria dessa gente labol'iosa tem
deparado ha sido um incentivo para convidar a immigração, sendo o exemplo de sua prosperidade solido fundamento pam esperar-se que não esteja I'emota a época em que a tI'aDSmigl'ação de EUI'opêos laboriosos e moralisados se realisará espontaneamente e em larga
escala, pal'a aquella parte do Impedo, como já sc vai nolando.
Afim de coadjuvai' a tendcncia que a população de algumas regiões da Europa manifesta para
cstabelecel'-se na pI'o,'incia de S. Pedro, a sua administração celebrou conlractos com a casa
Sleinmann & C., de AnluCl'pia, que se compl'ometteu a importai' o anno proximo passado 500 colonos e até J 863 mais 1,500, recebendo ·a subvenção de 20;mOOO por individuos dc 12 a .(1)
annos, c de 10~OOO pelos de 2 a U, obrigado o Governo Provincial a adiantai' subsidios aos
que forem residh' nas colonias instituidas pela pI·ovincia.
Do 1. 0 de Oitubro de tS60 a 30 do Setembro de 1861 enlrnrão 8J 9 emigl·anles. constituindo tU familias, a saber:

RemeUidos pelo Governo Imperial. .
Por conla do conlraclo com Steinmann .
Espontaneos. . . • . • . . . . . . . . • .
Por conta do conlraclo de Reingantz com o Governo Imperial.

218
253
9.~

233
--819

Sendo:
Homens solteiros .
»
casados.

2H7
ta6

--423
Mulheres solteiras
»
casadas

257
139
--396
8J9
239
580
--8i9

Catllolicos.
Acalholicos
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Seguh'ilo para

Santa CI'UZ • • • •
Santo Angelo, . . .
Santa Maria da Soledade
S. Leopoldo . •
S. Lourenço. .
Nova Petropolis.
Ficárão na capital

3;!7
30

.

.

36
86
263
58
19
--819

,

Colonia Santa Cr",•.
Esta colonia, situado no municipio do Rio Pardo e em terrilorio banhado pelos rios Pardinho,
Taquarymh'im e Arroio Castelhano, teve começo ha 12 annos.
Abl'ange em sua circumscripção uma área de 138 milhões de braças quadl'adas, das quacs já
estão aproveitadas pela agl'icuUul'a 14. milhões.
O numero de seus habitantes que em 1859 foi 2,722 eem 11S60era 2,886 subio em 1861
a 3,381.
Homens casados ,
»
soHei roa.

638
1,182
--1,820

632
929
- - I ,,1)6 f

Mulheres casadas.
»
solteiras.

3,38i

Catbolicos .
Acalholicos •

...

Occupão-se na
Lavoura
Varios omeios

...

...

1,679
1,702

--3,381

980
236

Nascêrilo 207 individuos:
Do sexo masculino •
Do lIexo feminino •

f16
9i
--207

Celebrárão-se 59 casamentos:
Catholicos.
Acatholicos . •
Mixto.

.

..

31
27
1

-59

Fallecêrão 43:
Do sexo masculino
Do SOlO feminino.

20

23

-4.3
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Concorrêrão para augmentar o numero dos habitantes desta colonia 303 pessoas vindas, do exlerior, e 31 que se transferirão de outros estabelecimentos pal'a alli,
Retirárão-se 3,
Existem em Santa Cruz:
Moinhos. • , . , .
Atafona • . . . . .
Engenhos de canoa, • ,
»
de oleo vegetal, . . ,
»
de aguardente de fmtas.
»
de socar herva.
Cortume, • , .
Fabrica dI! vinagre. •
»
de lombilhos
»
do can'os
»
do louça
Ferral'ias. • •
Casas de negocio

9
1
i

"
1

1
j

t

1
2
t

.H
f6

Ha mais dous moinhos, um para lt'igo e centeio e outro para milho, I'emettidos pela administração provincial, devendo os colonos qae queirão utilisar-se delles pagar a sua impol'tancia,
Consistio no seguinte a producção em t86J até o mez de Setembro:
Alqueires de milho.
»
de feijão •
»
de 31'roz .
»
de ervilhas
»)
de trigo •
»
de batatas •
Feixes de canna ,
Arrobas de fumo

5J,OOO
~J ,UOO

J20

90

60
9,600
• 300,000
li ,500

Exportárão-se:
Saccos de milho. •
» de feijão.
» de batatas . •
Pipas de aguardente
Arrobas de fumo .
»
de toucinho. •

o valor exportado

subio a

195:000~OOO;

..

. i6,000
f4.000

50(1

W
',700
3,000

fôra em t 860 de t2t :OOOij'pOOO.

A importação foi:
Assuear, arrobas ,
Aguardente, pipas • .
Arroz, arrobas . •
Café,
»
•••
Fai'jnba de trigo, barricas. ,
»
de mandioca, saecos.

700
35
•

500

· t.'OO

· '50
·

700
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o valor destas mercBdorJ1l8 é
69:700l/)OOO.

.

Vaccas

: .

.

. . . . . . 800
• • •
, , . • .. . . . . . .2,.100
• .
• • • • • , • •
tO
•
. ••
••••.
•
3
• , •• ",."
• • • • • • ~OO
or~ado ('1'11 l'8,

A criapáo de gadodâ o seguinte resultado:
(:avallos. • . • •
Bois.

. . . . . . . .• .• .• 900,o

,
. • . • .

Fomo, arrobas.
Potvora, libras .
Sabilo, caius •
Sal, alqueires •
Vinho, pipas. •
Vinagre, pi~s •
Xarque. arrobas.

.

•••••

.

9t:650:tP000, tendo sido no anno precedente de

.

....
~

Porcos
.•
Carneiros • . • • • • • •
Cabras
••
,.vos domesticas
, ,
,

. . ..

•
·
· , .
• • •
·
·

•
,
.
•
.
.

•
• t.O(O
•.
. 80
. . . . . t 250
• • • • tO,OOO
. . • . , 300
. ..
.!li

• • • • • • • • 30,000

Tendo a lua sédc no munlelpioda Cachoeira, a t21eguas da cidade desrenome, á margem do
Jacuhy, foi fundada em 1857. A superficie de seu lerri~oriQ é de braças quadra<tas t',878,800, divi·
didas em 133 lotes: esUio cultivadas f. 77 t ,000.

J\ lua popula~ão é de 167 pessoas:

.. . .. .. .. 10'
153
--257

Homens casados. .
»
solteiros •
Mulheres ca!ladas.
»
solteiras.

~

,

.

..

•

'I

':

•

•

•

•

99
UI
-2fO

467
Calholicos. . . •
Acatholicos . . . .
Lavradores
Omciaes mechanicos •

127

...

340

97

28

Nascerão 18, sendo to do sexo masculino e ti calholicos.
Celebráido-se 4 casamentos, dos quaes 3 acatholicos.
Fallcccrdo ,. A proporção entre nascimenlos I obitos roi de-4., 1): 1.
A população da colonia teve o anno proximo passado o augmento de 35 pessoas.
17
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A produeção foi:
Alqúeires de milho , . , •
», »feijão
»
» trigo
» » arroz , ,
»
,» batatas ,
Fomo, arrobas,
..
Feixes de canna. ,
Melado, medidas ,

.

.

,

. .

17,050
3,619
41
t03
3,131

'6

.

1,41 I

88

Exportárâo-se' :
'Saccos de milho •
» »feijão
li
»arroz ,
, » ' lD balatas ,
Arrobas'de 'fumo,
Melado, medidas •

"

3,4.06
1,699

"

32

158
2!

61

A imporlància exportada' eleva-se a ·1!):310:rJ>0OO; no annopl'ecedente fora 'de
ImportaÇão em 1861 , .
»

'.

10:500~OOO,

15:000:tbOOO
8:064;fj)OOO

1860,

, Saldo lt favor dos colonos ,

l:310;tbOOO

Ra na colonia:

tu

Estabelecimenlos de lavoura,
Moinhos. . ,
'Ferraria. , ,
Casas de negocio
Alfaiates. , "
S~pateiros

2
1
2
:1

,

, .

:~

Possuem os colonos:

tat

Canllos.
Vaccas ,
Porcos .
Carneiros
Cabras. . , .
, Aves domesticas, .

82

UH

:;

25
5306

'N Otla Petropolil,

Foi estabelecida em t858 no município de S. Leopoldo, sobre as duas margens do rio Caby,
Abrange uma área de braças quadradas U,OOO,OOO. O nomero de seus habitantes é de 'U.

Digitized

byGoogle

..
Homens casados. .
»
solteiros. .
Mulberes c:asadas.
II
solleiras .

tiO
127
--237
109

l1S
--227

i6t

Calholicos .
Acatbolicos

79
385

Nascêrão 32.
Fizerdo-se 3 casamentos acalholicos.
Fallecêrão 9. A proporção entre' nascimentos e obitos foi 3,33: 1.
Enlrárdo para a colema de outros lugares da provincia 5', sahirão86.
Assim comparados os algarismos·da. populaçáo em 1860 a 1861 ha diminuição de 61.
OeeupAo-se os colonos como- :
Lavradores. '. . .
Officiaes mechanicos .

106
20

A criação consiste em
. Cavallos .
Vaccas .
Porcol! .
Cabras . . .
Avesdomeslicas.

. 23
. 7

.570
• 217
.1617

Produziu a colheita:
Alqueires de milho.
c
«feijão.
«
« cevada.
« centeio
'c
·c
« batatas .
.
«
c farinha de mandioca.
. Arrobas de fumo . .

4,157
1,183
23
41
79'
80
193

Forão exportados:
Saccos de feijão.
Arrobas de fumo

450

100

Aexportação taveo valor de rs. '.200;rbOOO: no anno anterif,r foi calculada em rs. {:300~OOO.
Aesle estabelecimento foi tambem mandado um moinho para trigo, igual ao que scremelteu para
. Santa Cruz e sob as mesmas condições.
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lIont'Alt:erne.
Comeca agora a existir regularmente esta colonla. Os primeiros colonos que t'orão estabelecer-se
alli não persislirão.; muilos, dei~ndo os lotes de le.rras que lhes forRo determinados, transferirão-se
para a colonia de Santa Cruz, que demora a pouca distancia.
Julga-se que para o futuro esla ultima virá a absorver aquella. quando o seu desellvolvimento se
encaminbar para o lado do Taquary, contribuindo para este resultailo a eslrada, oujas obras estão a
cargo do major Candido lanuario J,lassos.
A área deste nucleo. ê de duas legoas quadradas ao N. do arroJo Castelhano; é alravessada na
direcção de N. a S. pelo arroio do Salto, amuente daquelle, e mais dous ou tl'e~ que vaasto junto
ás fraldas do serro do Moleque.
.
E' dirigida pelo agrimensor Carlos Scbwerin-.

ColORia projectada

n&

m«niet'pio da Enoruz.um••

A lei provincial n. 466 de 2 de Abril do anno prolimo passado mandou fundar uma colonla
mixta de nacionaes e estrangeiro& no municipio da Encruzilhada, em terras devolutas da serra do
Derval, entre os arroios SubIU e Perdizes, o mais passivel proximo ao rio Camaquan.
A. presidencia, applicando a sua altenção a este objeoto. mandou examinar se na realidade elis·
lião naquello lugar terrenos devolutos, e, á vista da informação do juiz commissario respectivo,
que declarou ser anles de tudo necessario revalidar e legitimar as posses e oonoesslfes existentes,
determinou que se fizesse constar aos llossuidores que procedessem a essas formalidades na fórma
preceituada na lei, dentro do prazo que lhes foi marcado, e que terminou no 1- de Dezembro do
anno proximo findo.
Discriminadas as terras do dominio publico das do propriedade particular, cuidar-se- ha dos trahalhos conv('nieute.s á fundação da colonia projectlHla,
PIAUHY.

S, Diogo,
Diversos habitantes do D"lunicipio de S. Raymundo Nonalo, pel'leucente ~iquella provincia, Oagellados pela secca que o desolava, forllo acolher-se ao do Bom-Jesus da Gurgueia, onde existem
terras ferteis de propriedade nacional. Erão em geral fa01ilias pobr('s e oec('ssiladas. a quem com
urgencia cumpria acudir-se. e o presidente, então o Dr. Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque,
determinou, em 28 de Abril de 1860, fundar naquelJa localidade um estabelecimento agricola,
onde o trabalho desses individuos fosse aproveitado em beneficio proprio e em vantagem da
provincia. commctteudo a exccuçiío deste aeto ao alferes f('formado (gnacio José de Faria
Alhayde.
Em aviso do ministerio do imperio (oi appl'ovada a despeza de 800~, feita para esse fim, b('m
como a provcniente da gratificação m('nsal de 60~, destinada ao direclor do cstabelecilncnlo.
O numero desses emigrados. que MI'U, segundo as primeiras noticias. calculado em ;100, nãn
j'\:crdc muito de 100. ú vista <lo quo foi ultimamente communica<lo 111.'13 pl'esidencia do
llJauhy.
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Colonias particulares auxiliadas pelo Governo.
SANTA CATHARI NA.

D. Francisca.
Esta colonia que no fim do anno proximo passado contava onze annos de exislencia recebeu neste
espaço de tempo 4,460 emigrantes, expedidos em 42 navios pela Sociedadc Colonisadora de f 849, em
Hamburgo. tendo sido remettidos em {86t sómente 272 pessoas cm 4 embarcações.
Mas o numero de individuos transportados para o estabelecimento foi consideravelmente diminuido,
porque muitos, uão babituados ao trabalho ag(·icola ou aspirando a outros meios mais rapidos de fazer
fortuna neste raiz, ou se (·etirárão para a Europa. ou se mudárão para a vizinha provincia do Paraná
e outras partes do litoral que lhes parecêrão mais convenientes. Assim a 11 de Dezembro do anno prQximo findo a população da colonia apresentava o total de 3,050 almas, formando 597 familias ; fóra
no anno procedente de 2,885.
Distribuem-se quanto ao sexos em :
Homens, . • .
Mulheres . . .

·
·

f,588
f,462

3,050
Quanto ás idades em:
Adultos.
Menores
Quanto aos estados em:
Viuvos .
Casadotl.
Solteiros

1,872
· t, t 78
3,050
72
597

••

60'

Quanto á religião em :
Catholicos .
Famillas acatholicas •
Naturalisárão-se em 186f.
Nascêrão em 186{' • .
Fallecêrão no mesmo anno
Casameutos • . . • . •

.

• 745
. 124

63
23

A·s pessoas que se têm estabelecido na colonia D. Francisca se ha deixado plena liberdade para
se darem ao mister que mais lhes aproveita. A maioria, porém, se emprega na lavoura, occupando
lotes de terra de 25,500 ou 50,000 braças quadradas, conforme as suas forças, sendo au~iliados nos
primeiros mezes com o fornecimento de viveres e recebendo, durante o tempo em que nao trabalhão
Das suas plantações, salario como operarios dos caminhos vicinaes do estabelecimento ou da estrada,
que se dirige á proviucia do Paraná.
f8
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-66A perseverança e aclividade com que lêm trabalhado os colonos'vai produzindo resultados assaz
nolaveis que se manifestão nas commodidades pessoaes de que já golão, nas suas habitações, construídas e conservadas com mais cuidado c alinho, e no augmenlo da creação de gado e animaes domestieos.
Em virtude do contraclo de to de Julho de 1859 e de conformidade com o Aviso de 23 de Julho do
mesmo anno e mais ordens do Governo effectuou-se o emprestimo de t 4:509:tDOOO aos colonos enviados pela Sociedade Colonisadora. Esta quantia que foi distribuidaenlre 204 pessoas em parcellas
de 50~OOO a 300,'fpOOO, deverá ser paga ao cabo de traz annos, sendo garantida por hypolheca dos
renos pertencentes aos devedores.
A Sociedade Colonisadora vendeu em t 861 aos colonos recem-chegados 1,850,000 braças quadradas em lotes medidos, demarcados e servidos dos caminhos necessarios.
.
A producção já abastece o consumo, e brevcmente dal'á para a exportação. Prosperou além
disto o commcrcio de madeiras de que se exportou o anno proximo passado o valol' de 20:000~.
Esta induslria promeUe grande desenvolvimento.
;\. área cullivada foi de 2,87{,500 braças quadradas, sendo aproveitada da maneira s('guinle :
Em mandioca •
» arroz. .
» feijão. •
» milho. •
» tubel·culos.
}) canna.
» café. •
}) fumo
» pasto . ,

· 6U,5oo braças quadradas.
'09,500»

»

· t60,500»

»
»

• 733,500»

· 591,300»
• 10',000»

80,570

pés

»
»

9,000

t,t16,OOO

Segundo as profissOes, ha na colonia:
Carpinteiros
Ferreiros .
Alfaiates .
Curtidores.
Selleiros .
Sapateiros.
Marceneiros
Chapelleiro
Serralheiros
Funileiros.
Relojoeiros.
Tanoeiros.
Pedr('iros .

.
.

.

...

n

5
8
S
3

,

t2

.
•

1
2

.

,

!
2
3
tt

A criação consiste em gado:

Cavallar. . •
Vaccum
Cabrum.
Suino
Aves . . .

H6

532
46

2,288
8,3i9
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- 6'São os seguin tes os estabele'cimentos industriaes e agricolas:
Engenhos de mandioca. .
'))
de assucar. • .
»
de serrar.
»
de milho e arroz. .
Olarias. .
Charutarias. .
Fabricas de cerveja .
»
de vinagre.
Açougues.

U

20
3
ã

5
i
3
1

,

Possue a colonia bons caminhos vicinaes. cuja conservação está a cargo dos colonos. O anno
1)I'oximo passado fizerão-se 2,953 braças de novos caminhos: até Dezembro toda a extensão
dos mesmos era de 50,695 braças.
.
A conslrucção da estrada de communicacão com o I'araná foi começada em )Iarço de 18"1. Está
á testa de sua direcção, administração e fiscalisação Benno Von Frankenberg desde 28 de Agosto
proximo passado.
Tem-se despendido com esta obra 77:688:tP025, fazendo-se 8,837 braças que dão excellento transito. lIa mais 4.,600 braças de picada, alcançando já o traço o cume da serra gel'al, e
diversas pontes e boeiros.
.
Espera-se que a estrada esteja terminada ao cabo de 2 annos; e assim franqueada e facilitada
a communicação com o Paraná. terá o estabelecimento mais uma coMição para prosperar.
O estado sanitario da colonia continua a ser excellente.
As obras para a igreja catholica, começadas em Março de 1857, ainda nllo esliío concluidas;
mas acbão-se em andamento, havendo-se expedido a 19 de Julho ordens para não serem interrompidas, bem como para que se prosiga nas (la estrada da Serra. Tambem continuão as da casa
de oração protestante.
Sendo preciso ajustar as contas atrasadas do Governo Imperial com a sociedade colonisadora
de Hamburgo, foi determinado, por aviso de {9 de Junho, ao presidente dapl'ovincia, que pela
lhesouraria da fazenda fizesse regularisar as mesmas contas a hem da liquidação final das
prestações devidas.

•

S.

PEDRO •

Colonia de Santa Maria da Soledade.
Continúa no desenvolvimento de sua prosperidade este estabelecimento fundado em 1856 por
Montravel Silvei1'0 & C. á margem direita do Cahy, sendo uma prova do seu incremento
a elevaçãO que tem tomado o valor das terras assim comprehendidas na circumscripção da colonia, como situadas em suas vizinhanças.
A sua população foi augmentada com 27 pessoas, sendo 26 importadas da Europa, c não tem
avultados mais, porque a sociedade tem recusado assentir ás propostas que para este fim lhe hão
sido feitas.
Nesse relatorio solicita como medidas grandemente convenientes ao accrescentamento da colonia a edificação de uma capella e de uma casa de oração. a creação de uma parochia (se bem
que exislão alli já sacerdotes catholicos e protestantes para proverem ás necessidades do culto),
a nomeação de uma autoridade que administre justiça e por sua presença previna os crimes e
reprima os deliclos, e a instituição de escolas de lingua vernacula para os meninos de ambos os
sexos.
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o numero de habitantes subio de 1,316 que era o do alluo proximo passado a 1,387, sendo
o das familias 291, havendo pOI' conseguinte o augmento de 71 pessoas.
Os nascimentos dão um algarismo supel'ior em :!3 ao do anno de 1860. O obituario accusa sómente a perda de 13 no anno de 1861, quando no precedente orçou em 62.
Eis-aqld em resumo a estatística da colonia :
População: 291 familias; 1,387 pessoas, sendo solteiros 819, casados 536, viuvos 3!; maiores
de 12 annos 92i, menores de 12 annos '63; Brasileiros 156, Allemães 977, Hollandezes 199,
Suissos 41, Belgas 12, Francezes 2; caLholicos 772, protestantes 615.
Nascerão 54" sendo do sexo masculino 22; Callecêrão 13, sendo maiores de 12 a nnos 6, c
menores 7.
Casamentos: mixto I, catholicos ti, protestantes 3.
As irregularidades das estações em 1861 dflsfavorecêrão a producção agricola da colonia. A'
cultura do trigo a que em annos anteriores se havia applicado especial cuidado foi preferida a
do arroz e cevada por ser de resultados mais certos e vantajosos. Desenvolvem-se a plantação do
tabaco e a horticultura.
A exportação dos productos do estabelecimento seria maior, se lhe não faltassem commodas
vias de communicação para o seu transporte aos mercados. ConsisLe principalmente em batatas,
toucinho, aves, banha e ovos.
Ha na colonia uma fabrica de charutos, um moinho em actividade e uma ferraria. Os omcios
mccanicos são exel'cidos por 1 Cabricante de cer"eja, 1 charuteiro, 2 marceneiros, 3 alfaiates, 4 sapateiros, õ carpinteiros, I Cerreiro, 5 pedreiros, t tecelão. 1 tanoeiro, 1 selleiro e 1
funileiro.
Eis o movimento da producção agricola :
Milho-plantação 26031' alqueires, colheita 19,873 alqueires, venda 9,2H alqueires.
Feijão-plantação 28311', colheita 7,177, venda ',819.
Batatas-plantação 878, colheita 3,705, venda 4,55.
An'oz-plantação 5 11', colheita 86.
Cevada-plantação 11 112, colheita UO, venda U.
Tabaco-colheita 350 112 arrobas, venda 3'0 arrobas.
O governo, alterando o contracto celebrado em 23 de Fevereiro de 1857 com a sociedade lfontrave) Silveiro & C., deliberou elevar a 30:t/)OOO e a 50~OOO a subvenção de 20itt>OOO e
30~OOO. marcada para os colonos maiores de 2 annos e menores de '5, compl'ehendendo-se
neste favor os já importados, e ficando, portanto, a hypotheca feita por aquella sociedade limitada á
som ma correspondente á sua divida, já reduzida pela elevação dos premios .
S. Lourenço.

•

Este estabelecimento, onde existião o anno proximo passado 213 individuos, comprehende hoje
431. dos quaes são estrangeiros 408 e nacionaes 23.
Quanto ao estado dividem-se em:
Homens casados .
»
solteiros.
»
viuvos.
Mulheres casadas.
»
solteiras
»
viuvas .

70

lU
2-236
70
. 12ã

"-199
435
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-69Qanlo á religião são:
Catholicos .
Acalholicos.

• 16'
267

Adullos. .
Menores .

..

.

--U1
270
•

•

{6{

--43t

Celebráriío-se o anno proximo passado 9 casamentos.
Produzio a colheita :

..

Batatas. •
Cevada.
Feijão. .
Milho .
Centeio.
Trigo .

1,660 alqueires.
200
900

»

260

»

»

,

»

UO

»

Além dos produclos agricolas hou,e lambem os induslriaes: esles importárão em 569:tb, aqllelles
em 7:672:tb.

Colonias. particulares,

1180

sub,encionadas,

S. PEDRO.

Con.,entol.
Elistem aqui 309 individuos dislribuido"em 68 fogos.
Homens •
Mulheres.

• {59
· {50

--309

Nacionaes. .
Eslrangeiros .

"

262
--309
· U9
{80
-309

Catholicos .
Acalholicos. •

A colheita de Janeiro a Maio do anno proximo passado foi:

Milho.
Feijão •
Batatas.
Favas.

..

,

.. .. . . . ,

.

U,765 alqueires.
5,157
»
2,nO
&

"2

»

19
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Os loles de tCl'l'as têm a área de 7,262,500 bl'aças quadradas: estão (:ulLivadas 963,000.
Os colonos possuem:
Animaes cavallares ,
»
vaccuns
suinos , .

,

.

U3

57

700

Eslrella,
Os seus llabitantes sfio 27!, fOl'mando 45 fogos,

, tU

Homens ,
l\lulhel'es ,

,

1:33

--274
67
207
--27i

Nacionacs. .
Estl'angeil'os '
Catholicos,
Acatolicos

,

155
119

--274

A pl'oducção de Janeil'o a Mal'ço de 1861 foi:
Milho,
, ,
Feijão,
Batatas.
Fa\'as ,
,
Cevada,
Centeio.
Trigo • • • , , , , ,

.

, 10,247 alquoires,
3,4.07
»
1,272
»)
!06
»
65
»
135
5

»
»

Esta colonia exportou 16 a 20 arrobas de manteiga,
Tambem ha alli pequenas plantações de algodão, linho: cal1na e mandioca.
Existem:
Animacs cavallares .
»
vaccuns
»
suino::.

70

.

'

lU
969

MARANHÃO.
ExistclU IIcsta pro,'incia as seguintes colonias estabelecidas pOl' cmprezas parlicular'es:

Santa lsabel, na {reguezia ele S, José, municipio (le GuiIllUJ't1es.
E' CO;lIpc.sla dl' 9:2 porluguczes c bmsileil'os, que trabalhão pclo systcma de parceria e formflo
31 fogos. Tem ullla capella e quatro casas cobertas de telhas c uma escola de primci!'ils lelras.
O s('u cmprezario é o coronel José Coelho de Souza que a fundou a 7 de Fo,"cl'ciro de :1853,
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rreguezia ele Santa Rita do Codó, tnunicipio do Alto Jlearim.

E' formada de
dada em Dazernbm

leeoura e criacão
Marques Ro(lriguíle,

Foi fun-

PIAUHY.

Estabelecimentu

de Paula.

Este eslabeloehIhenLz},
elD tCITas d<s
do commendadür
hunua Lustosa,
foi inaugurado a a de Agosto do anno proximo passado. Sendo destinado especialmente á agricultuJ"a
c devendo fornecer genCl·os alimenticios ao consummo dos habitanles do lUunieipio de Parauaguá.
em cuja circumscripção está situada, municipio este escl'Ush'amenle dado á criação de gados, tem
à sua disposição duas t'ereda.s de tCITeno accommodado a todo o genero de cullul'U em qualquer
t'~lação, cada uma das quaes tem de comprimento mais de duas leguas e largura suOiciente.
O numero dos habitantes era 61, sendo 20 adultos aptos ao trabalho. Havião coustruido, alguns
rancuo e feito OI
pt<+paratorios de
Ie acuavão assát
,3m proporção
fiom o tempo

MINAS

GERAES.

o direclor
companhia
ainda no
obsequiosamente minish·ou a esta directoria informações ácerca do estado desta colonia, as quaes demonstrão que, não obstante as difficuldades que lhe forão suscitadas, já referidas no relatorio preced('nle, o estabelecimento vai prosperando.
Existião alli

do anno
sexo
feminino
Individuo3 casadflfl
Vim'os. .
Solteiros. .
Protestantes .
I'

1,183 pessoas,
636

508

i6&.
29

641

503

-
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Em t86t nascêrão U, fallecêrão tt.
Destes colonos são originarios de:
naden.
Baviera . .
Brunswick .
Hesso Eleitoral
Dinamarca .
Francforl. . . .
Ducado de Besse .
Hanover. .
Holstein. .
Hamburgo .
Luxemburgo.
Meklenburgo.
Nassau. . .
Prussia.. .
Saxonia. .
Saxo Weimar
Schleswig . . . . . .
Tyrol. . . . . . . .
Wurtemberg. . . . . .
~ascidos no mar e no Brasil.

85
9
t

13
1

..

4

335
11
155

5

~

6

t7

ti7
t
1

23
227

6
9ã

No numero do 1,183 pessoas estão incluidas 150 quo se relirárão depois da visita do minislro
da Prussia o anno proximo passado e cuja residencia s\} ignora, e 90 que com sciencia da directoria se acMo ausentes om diversos lugares.
Celebrárão-se o anno proximo passado 9 casamentos, sendo t calholico e 8 protestantes.
Ha na colonia traballiando por sua conta:
Sapateiros. . . . .
Funileiros. . . . .
Pintores. . . . ,
Carpinteiro de carros.
Ferreiros. . . . ..
l\loleiro . . . . .
Machinista . . . .
Pedreiros. . . . .
Padeiro.. . . . .
Fabricante de vinagre.
Oleiro. . . . . ,
Carpinteiros de casas.
Marceneiros. . . .
Boticario .
Alfaiates .
Relojoeiro
Canoeiros
Barbeiros.
Parteiras .
Carniceiros

6
2
2
1
3
1
1
li

1
1
1
3
2
1
i

1
3
li

2
2
Total.

i3
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Tem trabalhado na estação do Juiz de }<'óra :
Ferreiros. .
C3i"pinteiros de casas.
Ditos de carros. . .
Moleiro .
Serrador.
Machinista
Serralheiro .
lfarceneiros .
Pedreiros. .
Serventes. .
Correieiros. .
Funileiro. • .
Carvoeiros . . . .
Empregados no trafego

7
16
7

1

1
t

1

3
1t
26

4-

1

Õ

li

Total.

89

Aos colonos pagou-se por trabalhos de empreitada a quantia de U2:U3;fb839.
A companhia forneceu-lhes em mercadorias para consumo !4,:356;fb8iO.

CATECHESE.
Da catechese dependem interesses de alto apreço para o Brasil. Envolvem-se nella questões cujo
estudo e solução reclamão a atlençio do Governo. E' assumpto, portanto, a que cuida de applicaros
seus desvelos.
Dar ao imperio população proporcionada á sua vasla exlensão e habilitada a aproveitar os inestimaveis dotes de que o enriqueceu a natureza, é o empenho commum de quantos encarão com
seriedade no estado aclual do paiz e o querem acerescentado e opulento no futuro. E' por is~o
que se pede e se procura a imporlação de colonos laboriosos c diligentes que venhão rolear os
nossos campos deserlos e compartir com os nossos nacionaes as vantagens que otferece o torrão
uberrimo que habitamos. O Governo Imperial, convencido desta necessidade, tem curado de responder ao brado unanime do povo brasileiro provocando e premiando a immigração eslrangeira, na
qual cifrão-se as esperanças de melhoria, desenvolvimento e prosperidade da nossa principal, senão
unica, industria, a agricultura.
Ao mesmo tempo lia calado no seu animo outra convicção, e ó que, continuando a pedir aos paizes
mais aliligos c adiantados os braços e os capilaes, que lá não dcpanl0 emprego satisfactorio, não
devemos esquecer que no recesso das matas, no interior dos sertões errão muilas centenas de militares de a[)origenes que v.egelão na barbaria, inuteis para si proprios, desconversa,eis á civilisação de que podem ser activos operarios.
Está certo o Governo de que chamar esses filhos da terra onde nascemos ao gremio da sociedade, apartal-os eles ermos em que eslanceião, e dos habitos ruins ou grosseiros em que vivem,
allumiar-Ibes o entendimento e melhorar-lhes o coracão com as doutrinas do chrisUanismo, ensinarlhes as arles que accrescentão a forca ao homem e' lhe alargão o dominio da natureza, desenvolvendo e robustecendo as suas faculdades, é objecto em que se devo esmerar o seu patriotismo e
em que prestará ao Brasil os seniços mais relevantes.
Por grandes que sejão as difficuldades quo se antepoem á realisação delite desejo,por longo que seja
o espaço de tempo ~ue se consuma para levar ao cabO tão subida, quanto penosa emp reza , por graves
que sejão os eacri6cios que se haja de fazer para alcançar o alvo, a que se endereça o seu ~nsa
mento. o Governo entende que os resultados compensaráõ sobejamente o trabalho, os incommodos, o
di!lpeodio que para tal fim se empregarem.
~o
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No proposilo de h'aduzir em realidade estas idéas, determinou V,Ex, colher a maior somma de esclarecimentos áCCl'ca dn assumpto, aOm do lançar com a precisa madurcza o prlldencia as linhas do
plano que medita parJ. a melhor o mais 'conveniente organisação do serviço da catechese. E, Jiois,
expcdio a circulai' de 28 do Agosto do anno pI'oximo findo em que exigio tia administração das di·
versas pI'ovincias o estudo de 23 'tllesilfls concementes a objecto do tanto momento,
Alguns presidentos já rcspolldêrão; mas ainda não salisfizorão ás perguntas que se lhes endereçárão, pOl' lhes faJleccr'Cm na occasião as p,'ecisas inrormaçõcs c não terem tido tempo para colherem
outras mais cabaes, I'or isso se tem de reilel'ar recommendações a respeito de semelhante malcria que
muito scrio cuidado ha merecido ao Governo Imperial.
.
Das communicações recebidas ácerca do estado actual da catecbese colligi o que passo a eX(Kir

AMAZONAS,

Nesta provincia exislem sessent~ e duas alMas de Indios, a saber:
No municipio da capital-as de Manacapurú, Januacá, ~lanaquiry ,Anaman, Berury, Pratilry, S, Lu::.;
Gonzaga, Ilaxi, Tassaan, Alto-Pllrús e Itá;
No municipio de Serpa-as de Amatary, Aihú, Pantaleão. Tujuca-murutinga c Aniá-assu;
No municipio de S:h'es-ns de Anibá, S:mt'Anna e Jatapó;
No munidpio da "illa-Bella da Imperatriz-as de MamUl'ú, Marallarú c Ramos;
No mUllicipb de Mallés-:ls de Paricalubn, Mucajuluba, timão e Pl'acal'Y;
No llIunicípio de Borba-as do Canumá, Abacaxis, Sampaio, Mumurutuba, Sapucaia-oroca, Manicorá c Cralo ;
No municipio de TetT~-8i de Cudajás, AcarÍl, Catuá, Pirininy, Tambaqui, Cataquina, Fonte Boa,
Jurara -pirema, Juruá, Tonantins, Santa Cruz, Japurá, Içá e Capaceto;
E no municipio de Barcellos-as de Aracá, Maraniá, lçana-Cumiry, Nanan, Tracuá, S, Jeronymo,
Juquira. Jauarete·Cacboeíra, Carurú-Cachoeira, Pacú-Cacboeira, Aracapury-Cachoeira, Mandihy-Cachoeira e Porto-Alegre,
Eslas pequenas povoações se achão disseminadas por toda a extensão da provincia alé as suas fronteiras; e em geral são as mesmas tabas primiLivas dos selvagens, sendo poucas as que comprehendem casas regularmente feitas.
Ignora-se a data de sua fundaç.ão.
Calcula-se em 15,000 o numero dos Indios aldeiadlls; mas não se póde fazer fiança na cxarção
deste computo por se basear em fundamentos arbitra rios.
Pertencem ás tribus seguintes: Muras, Mundurucús, Maués, Pamary, Aruaquis, Pariqu's, Araras, .Torás, Calaquimas, Cabanas, eucamas, Pacés, JlIrys, Tucunas, Mangeronas, Bafuanás, Chirianás, Jauanás. Madracás, Torianas, Tocanos, Gaviões. Ananás, Cubios, Macús, Uapixanas, Macu.
xis, BaniDas, Arequinas, Sinci-tapuia, Quati-tapuia, Jauarele-tapuia, Passunauas, Barés, CatauixiMamury, Jamamedi, Pamauan, Jamamety, IpUl'inau, Apurinau. Camamary, Maraná. Catllquinaiauraeté. Bahina, Canamary. Arauas, Canibus, Pupunhas, Maçunas, Taiassú-tapuia, Tujuca -tapuia,
~I'~passó, Acará-tilpuia,. Pira-tapuia, Oiçauas, Bauatanas, Ballunas, Tatli-tapuia, Jacó-tapuia, PiraJUru, Cal'apuanan, Mauas e Junas.
A indule dos indios aldeiados é boa. pacifica e timida. Não so deixão entrar levemente de confiança; mas. se uma vez cedem ás insinuações, é racil dominai-os absolutamente. São, como todos 05
tilhos das selvas. indolcnt··s e amigos do ocio, e por isso não persistem no trabalho que lhes é commetlido. Nesta parte fllrmão cxcepção os Mundurucús que cultivão o guaraná; os Maués que dãose á plantação do tabaco c café; os Turianas, os Tocanos, os Ananás e os Cubios que fabricão o
crajurú, fazem balaios, ralos e redes e fião lucum. Colhem os demais a subsislencia na caça, pesca
e algumas plantnções.
Em geral, moslrão aptidão para aprender quanto se lhes queira ensinar, sendo dotados de entendimento claro e agudo, Assim conseguir-se-ha o seu desenvolvimenlo moral c inlellectual, tanto que
se crecm estabelecimentos especiaes. onde os menor<'s sejão instruidos nas artes e conhecimentos sotines, e se enyiem aos aldeiamentos missionarios e dírectores zelosos.
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-A' cu~ta da p,'o,'incia fOl'io in!ltilllidos estabelecimentos para a educação dos meninos e meninas de
raça indigfnn ; mas estes inslitutos. cujo pl'o\'eito é inconh'o\'erso, ainda não têm satisfeito os fins
de sua cfeação pOl' fallecerem aos cofres 1)J'o\'inciaes os recursos convenientes, Algum auxilio já foi
autorisado pt'lo Go\'erno: será preciso concedel' UIJ' credito que habilile a administração pl'Ovincial a
admíttir at!~ cem mrnores de um e outro sexo, E' despeza que para o futuro será fecunda de muilo~
e formosos (ruetos.
.
Assim se apressará a civilisação desses naluraes do paiz que em tão a"lIltada som 1:a vagueião
nas malas ou vegetão nos aldeiamentos. A calcchese depal'ará ahi poderosa cooperarão,
Os indios desta provincia man~ô;n relações commerciaes com ailrpo\"oações yizinhas. pagando o que
comprJo rom productos ou de suas planlações ou espc.ntalleos que extl'ahem das malas, peixo !lecco,
manteiga de 0\'09 00 tartarllgn"e com o seu ser\"ir-o pessoal em l'Oças ou na tripolação de cao(ias.
Os seus aldeiamenlos não têm patl'imonio, cO,mo em outl'as provincias; por isso fazem as suas I'oras
nos ~itio" que'mais accommodados lhes parecem.
Exi~tem na pro\'incia apcn;!!! l1'cz missionill'ios que accumuhio 3S funcções parochiacs. Dous residem nas freguezias c vão ns altieins calechi~al' e dm' aos indios \) pasto cspiritual de que precisão. E'
ob"io que pouco utilisão ao~ catechumenos; porque de\'eriiio tel-os sempre ante os olhos pal'a lhes
inspirarem os bons lwbilos sociae~, O terceiro vÍ\"e na missão do Purto-Alegre.
E', porlanto, imposshel que com tãu poucos opera rios se cure de sel'\'i/:o tão diffici\ e ,'alioso como
é o da calechese. Pal'a este ponto se ,'olve a allen~ão do Governo que reconhece a urgencia de se acudir á nt'cessidade que está sentindo a provincia do Amazonas, onde faltão sacerdotes até para o minislcrio pal"Ochial.
'
Não se pódecslimar com precisão quantas tribus e menos quantos indi\"iduAS ainda viH'm no estadn
de barbaria; mns I'3hc-se perfeitamente que o seu numero é avulladissimo, Alóm de muitas oulra8
tribus que e.tanceião nas margens dns rios do inlcrior. pouco exploradas e 'luasi desconbecidas,
sabe-se que proximos ao rio ~fadcira existem os Jumas, PCll'inlinlins e Araras, que l'ão anthropophagos,
c junlo ao rio Machado os Jurús. Urupás e Tucunas.
Com zelo e persistencia facilmente serião cbamados á vida civilisada estes selvagens que mostrão
desejos de se chegarem á coO\'ersação e trato tocial, demandando as po,'oações e dllas em intel'\,allos
quasi periodicos para p(lrmularclm os productos que possuem por outros de que neee:;sitão, Para se
alcançar Oi primeiros re3ultadlls será I)reciso ante3 de tudo mandar missionarios e catechistail,
Em diversos pontos da provincia do Amazonas já existirão em tempos romotos grandes povoações
formadas de indios; mas dispcrsárão-se por falta dedirecção; deparão-se ainda os seus ,'esligios,
Suspeita-se que algumas tl'ibus que hoje em dia vaD"uêão no coração das matas, dados alé t'l anthropophagia, fordo nesses tempos catechisados pelos Jesuitas e constituirão aldeias que se dissolrêrao, quando foi extincla essa ordem famosa.
A experiencia, pois, e a índole conhecida das tribu~ existentes nas margens dos rios da provincia. convencem de que muitos triumphos ainda póde obter a catechese em vantasem da humanidade e dos interesses do paiz, se se melhodisar, como é proposito do Governo, serviço das mislIões, enviando para lá sacerdotes que bem desempenhem os altos encargos de seu mandato
sublime.
I

°

pÃRA.

Contrista o qu~ se observa nesta provincia, bem como em outras, em relação ao importante objecto
de que trato, O Par~, em cujas malas estancêüo tribus de indigenas em numero excedente a cem,
algumas das quaes cotoprehendem milhares de almas, não têm aldeiados mais de 2,{72 individuos de
lodos os sexos e idades I E cada dia ,'ão actuando as causas que têm influído para deeadencía da catechese nos lugares onde oulr'ora produzio lão bellos resultados!
Existem 14 aldeiamentos: Bragan{'..a, Capim, Acará, Santa Tbcresa, Baião, Oeiras, XingÍl, .I a1'1' •
Santa Cruz, Curv, Ixiluba, Maloca-no\'a, Trombetas e Jurulv,
A existencia destes aldeiamentos é quasi nominal; porque não têm directores que curem de dpsempenha r as obrigações do seu cargo, nem missionarios que os. instruiio, nem palrimonio, cujos rendimentos sejão applicados ao provimento das necessidades communs, Os vexames que aos índios domesticados causão os regatõ11s ou mascates que o:; prorul'f!o para com cll·'s traficarem lesan,lo-M,

Digitized

byGoogle

76 os I'cgullls locaes c, pl'incipalml'nle, os proprios direetores são motiTos para muitos \"ollarem ás seIvas; e assim produzem a mina uesles estabelecimentos, cuja prosperid~de tanto interessa ao Estado.
Actualmenle não existe na provincia do Pal'á nenhum missiollario.
Se é nutavel e digna de lastima a decadencia da catecbese no Pará, não menos singular é que em
uma provincia como esta, onde semelhante ramo de serviço publico tantos annos de elisleucia conta,
não existão documentns que olTere~.ão fundamento fidedigno a informações ooncernentes a esle asSUmpLf), As~im o declarou o dircclor geral dos indios em Upl rellltorio ultimamente apresentado á administl'acão p,'ovincial,
A capital da provincia r"j visttaua o anno proximo passado por cerca de sessenta indigenas das tribus
dos Tymbiras e dos Ted'lbés que levárão o proposio de tratar do seu aldeiamenlO ás margens do
Condurú, amuente tIo rio Capim. A presidencia, attendendo ao que representárão, recommendou ao
odireclor parcial daf.'luelle rio que os acompanhasse e escolbesiie sitio accommodado ao aldeiamento;
e ao mesmo tempo provcu para que possio conduzir desembaraçadamente ao mercado de Belem os
productos da sua induslria.
Outros indio! da tribu de Tembés que estanceão nos sertões de Alto-Gurupy otTendidos em seus
interesses e em suas familias pelos traficantes que os procurão para mercadejar, desaO"ronlárão-so
matando cinco desses individuos.
Não tem sido sómente esses os indigenas gravemente lesados por lucs especuladores. Muilns
outros em diversas localidades da provincia são vielimas de suas extorsões e injurias. Queixas
repetidas já tem cbegado á presf>nça do presideute da provincia que tomou as providencias que o caso
aronselha, e muitas outras ainda mais energicas lerá de lomar em ,'irtude de recommendação es·
pecial de V. Ex.

MARANHAo.

Existem nesta provincia t5 direclorias e 3 aldeiamentos de indios.
As directorias são as seguintes:
La Creada em t8n o dirigida pelo tenente Manoel Antonio de Faria, comprellende indios
Guajajaras e Mateiros quo babitão as margens dos rios Mearim e Codó desde a foz do rio Flôres
até a ('mbocadura do riacho Engeitado,
2. a Tem por director o capitão Lourenço Anlonio do Silva. Foi creada em t853 para o regular aldeianlento dos índios Caraclegés que vaguêão na margem esquerda do Mearim da foz do Corda
pl1"a cima,
a,a Está a cargo do coronel Diogo Lopes de Araujo Sales. Foi fundada em 1817 e demora á margem
do Mearim. Abrange trel aldeias: uma no lugar Riacho da Ponte, outra em Aguas-Claras, e a terceira
na Serra-Branca.
Tem na sua comprehensão indios Guajajaras, estabelecidos nas terras banhadas pelo Guajahú.
Creada em 1847, tem por director o padre Ignacio Mendes de Moraes e Silva.
5.- Foi estabelecida no mesmo anno e é dirigida por Manoel Theodoro Gonçalves. Tambem a constituem indios da mesma tribu.
6." O fim de sua instituição em t85t foi aldeiar os jndios Gaviões e Caractegés que estancêão
até as cercanias da villa da Chapada, Seu dircctor ó o capitão Lourenço Martins Jorgp.
7. a Creou-se esta directoria em t8!H para o aldeiamenlo dos indios Tymbiras que frequenlão as
margens do Pindaré. Dirige-a Antonio Joaquim Servulo.
8, a Tem a mosma data do fundação que a anterior, e se estende de Jaouaria á aldêia da
Boa- Vista.
9." E' de igual data, c tambem destinou-se ao aldeiamento dos Tymbiras e Gaviões. Dirige-a
Joaquim Ayres Pinto.
to. Compõe-se de Guajajaras. Não tem actualmente director por nllo haver quem queira aceilar o cal·go. Foi creada em 185', e é limitada de um lado pelo lugar Sapucaia e do outro pela
aldeia dos Manajós.
U. ~.Iesma data. Tambem comprehende Guajajaras, Sem direetor.

,.a
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- 7712. ~Iesma <lata, e igualmente sem director. E' situada em uma das margens do Mearim entre
o Cocal-Grande e o morro do Bezerra. Foi destinada á catechese dos indios que nesse terrilorio
vaguêão.
.
ta. Fundada em ·1847, não tem llirector pela razão acima dada. Existe entro o lago Cajary o a
estrada do Tapuio, na comarca de Vianna, com indios da tribu GameIla.
u,.. Está tambem na comarca de Vianna, e se destina a domesticar Tymbiras e Caragés. Seu
director é Josó F(lliciano de Campos.
15. Foi fundada para aldeiamento dos Gaviões, Caragés e Caracatys em 1859, tendo por séde
a margem direita do Tocantins. E" dirigida pelo capitAo das extinclas milicias Alexandre Gonçalves da Silva.
Os aldeiamentos são os seguintes: '
I. o S. Pedro de Pindaró, na freguczia de S. Francisco Xavier e municipio de ~fonção. Comprehende 58 pessoas da tribu dos Guajajaras ~ue formA0 15 fogos. Tem casa para o director, outra
para quartel do destacamento, e capella. E dirigido por Joaquim Mariano ~rarques. Pertence a
(lste al<leiamento uma legua de terra, comprada pelo presidente da provin,cia á margem do Pindará. A sua fundação effeituou-se em 18iO.
2. o Januaria, na mesma freguezia e no mesmo mllnicipio, encerra 79 in<lios daquella tribu
que tem por induslria a plat\tação de cereaes. Director, Antonio do Serra Machado. 10 de Setembro de IBM ó a data de sua fundação. Jaz á margem esquerda do Pindal'ó, no 1ugar onde esto
confiue com o Carú.
'
a. o Leopoldina. Compõc-se tambem de Guajajaras que d1l0-so á lavoura de algodão e dos cereaes.
Dirigc-o Lourenço Antonio da Silva. Fundada a 8 de Dezembro de 1853.

CEARA.
Desde o anno de ,1833 em que se mandou extinguir as directorias de aldeiamentos de índios,
ficárão tambem exLinctos os mesmos aldeiamentos. entrando os individuos, de quem se compunhão, no gozo dos direitos communs a todos os Brasileiros, e sendo encorporados aos bens de
propriedade nacional os terrenos devolutos que tinhão sido dados para patrimonio seu.
Indigenas no estado selvagem não existem mais no Ceará. Alguns que, em numero de 28,
\"ivião em terras que partem com as da provincia da Parahyba, forão, em virtude de aulorisação dada pelo aviso de I I de Julho do 1860, aldeiados na fazenda de Manoel Josó de
Souza, sita 110 termo de Milagres. PertenciAo á numerosa tribu dos Chocós, e hoje vivem mansa e
pacificamente, dando-se ao trabalho agricola e recebendo o ensino do calechismo e das primeiras
letras que lhes é prestado por pessoa contractada, mediante á gratificação do 20~. Ainda não têm
patrimonio, porque pelas cercanias da localidado, onde so achão estabelecidos, não ba terras de,·olulas. Estão sob a tulella do um director que é o referido Souza.
Convindo discriminar os terrenos devo lutos dos de propriedade particular na primeira sesmaria,
quo pertenceu aos indios de Meccjana, foi encarregado desse trabalho o engenheiro civil Antonio Gonçalves da Justa Araujo, de cuja com missão já dei noticia no lugar competente.

PERNAM BUCO.

Os indios da aldeia de Panema, situada perto da povoação de Aguas-Bellas, da comarca do Garauhuns. tinhão dado occasião a diversas queixas, mais ou menos justas, contra o seu procedimento.
Considerando V. Ex. quo esses individuos erão indios sómente no nome, pois desde muito tempo bavião deixado de o ser nos babitos, na maneh'a de viver o ató na raça, o que, sob essa denominação. servião de instrumento a paixões e interesses dps que ()s linbão debaixo de sua influencia,
aulorisou o presidente da provincia a exlinguil' o aldeiamento, suspendendo ao mesmo tempo as
21
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fUDcções de quaesquer empregados que alli existissem, provendo para que sf'jão arrecadadas as
rendas não pagas por foreiros e rendeiros. e cbamando ao respeito ás leis os indios que persistirem em seus desmandos.
Tambem V. Ex. determinou que fossem exlin(·tos os aldeiaméotos da Escada e de Barreiros,ordenando ao presidente da provincia que mande distribuir ás familias e aos solteiros maiores do 21 annos
lotes de lerras que lhes pertenceraõ depois de cinco annos de efTectiva residencia e cultura, e vender
86 lerras que sobrarem, logo que lermineDl os contractos a quo oslcjão sujeitas.

PARAHYBA.

Queixando-se os indios dos diversos aldeiamenlos desla pro,'incia do esbulho das lerras do patrimonio que primitivamente lhes foi concedido, principalmente por parte das camaras de alguns
municipios, e concorrendo as mesmas razões que molivárão a exlincç.io das aldeias de Panema,
Escada e' Barreiros, na pro"incia de l'cmambuco, determinou o Go\'erno Imperial que fossem lambem exUncros esses aldeiamentos e se dessem aos individuos de quem se compunhílo loles de
terras sob as condições que alli tinbão sido estatuidas.

BAHIA.

No relatorio aprescntadn o anno proximo passado por esta directoria a V. Ex. forão nominalmente mencionados os 36 aldeiamenlos existentes nesta provincia, o especificado o numero de almas
comprebendidas em cada um.
~ão con~ li data de sua fundação; &ómente se sabe quo as aldeias de S, Fideli~ c Santarém
forão estabelecidas por alvará de 23 de Novembro de 1700, as de Soure (' Saude por pro\'isão do
Conselho Ultramarino de 3 de Fevereiro de 1759, e as da Lagôa do Rio-Pardo e Santa Rosa por ordem
do Governo Provincial de 1848 e de 1854,
Os indios eatechisados pertencem ás ll'ibus de Cariris, Sapucaias, Araiás, Tupinambás, Mongoiós,
BoloC!udos, Camacans e ouLras,
Senle-so extrema falta de missionarios que vão catccbisar aos que existem embrenbados nas seivas ; porquanto são trez sómcnle os Capuchinhos que se dedicão a esla ardua c e\'angelica tarefa;
e esses mesmos já tão quebrados dos annos e do trabalho, que muito poUC9 podem fazer. Um, quo
estivera em Pedra-Branca, do municipio da Tapera, como direclor e parocbo, I'ecolheu-so ao Hospicio
da capital assaz enfermo, Oulro se acba na aldeia de Rodelas, municipio de Geremoabo, ondo tem a
seu cargo a direcLoria, a capella e o ensino de primeiras lelras. O terceiro esLá encarregado da
directoria das aldeias de Cachimbo, Calulés e Lagoa do Rio-Pardo, no municipio da Vicloria.
Nesses 36 aldeiamentos não ba ensino primario de qualquer ospecie. Sómente os missionarios I~m
cuidado de dar aos meninos algumas lições de escripta o leitura.
Em geral, 08 indios aldciados vivem pacificamente, dedicando-se com particularidade ao mislcr
de conductores do gado do interior cara o litoral o ao transporte de madeiras. Tambem applicão-se
á la,"oura, porém menos seguida e labitualmente.
Quanto aos palrimonios das aldeias, não ha informaçõessatisfactorias, podendo-se assegurar que 03
respcclivos terrenos são accommodados a todo o gcnero de culLura e producção interlropical. Contas
de receita e despeza das direct.lrias parciaos não têm sido dadas nem exigidas em tempo nenhum, até
porque nem assentamento fazião do que arrecada vão e do que despendião. Só ultimamente fizerão-se
algumas diligencias para cbamar ao cumprimento de seu dever o director da aldeia de Santo Antonio,
do municipio de Nazal'elh, mas sem exito conhecido,
Resulta que as terras que constituem patrimonio das aldeias, ou estão usurpadas, ou se achão
arrendadas, prestando utilidade s6mente aos <Urectores ou ás camaras municipaes dos termos, em cuja
circumscripção demorão. A esto respeito algumas providencias hão.<Je ser dadas.
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- '19Em estado do complela barbaria existem varias tribus que dão cópia de si, infestando os lugares
prolimos ás malas, onde se acolhem. Mas pela mór parte mostrA0 propenslio á vida civilisada, por
lal sorte que com pouca difficuldade se conseguirá aldeia-los e civilisa-Ios.
Muitos indios se têm retrahido dos seus aldeiamentos nestes ultimos annos, movidos por causas
diversas, enlre as quaes sobresabem os vexames originados na secea e penuria de mantimentos, e
têm ido buscar refugio, commodidade e trabalho em outros lugares, fundindo-se na população e enlrando no exercicio dos direitos communs a todos os cidadãos brasileiros.
SERGIPE.

Póde-se affirmar que na provincia de Sergipe não existem aldeiamentos ; porque nas povoações
assim denominadas poUCGS individuos se comprehendem que pertenção á pura raça indigena.
Á immensa maioria dos seus hahilantes, já de muito tempo, procedo do cruzamento dessa raça
com as ou Iras existentes no paiz. Estribado nesta verdade, o decreto n. 1,139 de 6 de Abril de
1853 extinguio nesla provincia a directoria geral dos indios.
Admiltido, pois, que se chamem aldeiamentos esses nuclOOl de população, assim compostos,
ba em Sergipe quatro: Chapada ou Gerú, Agua-Azeda, Missão de S. Pedr,) do Porto da Folha e
Pacaluba. A opinião mais seguida inclina-se a ler esses mixtiçoi como descendentes da tribu dos
Tupinambás.
O seu numero exacto é desconbecido. Apenas conala que em Agua-!zeda são 30 as pessoas
que se conservão aldeiadas. Em Geru, do termo de Santa Luzia, declara uma informação do
juiz de direito da comarca da Estancia que vivem dispersos e sem rórma de aldeiamento 6.. 6
individuos, dos quaes perlencem ao soxo masculino !S! adultos e
menores.
Dão-se á lavoura, crião gado, vendendo o que lhes sobra ás povoações dos lugares vizinhos,
com os quaes mantêm relações pacificas, não se dift'erençando dos demais moradores da provincia
por nenhuma particularidado de costumes, babitos e industl·ia.
Essas aldeias têm tido patrimonio. Os terrenos de Pacatuba e Agua-Azeda acbAo-so usurpados.
Os de ~lissão do S. Pedro estão intactos. Os de Geru consel'vão, além das terras de seu patrimonio,
mais de quatro leguas de malas em seu poder sem titulo de qualquer especie.
Afóra as aldeias mencionadas oxisliAo, mas exlinguirão-se desdo muitos annos, as de laparaluba. hoje villa deste nome, e do Hospicio, no municipio do Espirit&-Santo, ambas dirigidas
pelos religiosos carmelitas.
Sendo, pois. evidente que esses intitulados indios deixárão de o ser ba muito tem()o, achando-se confundidos no geral da população e no gozo dos direitos communs aos cidadãos brasileiros,
deve-se proceder na provincia de Sergipe como ultimamente praticou V. Ex. com as aldeias de
Pernambuco e Parahyba ; dar cabo desses simulacros de aldeiamentos, que servem sómonto para
perpetuar abusos, e mandar que os terrenos quo nnhão sido dados para seu patrimonio sejão annexados aos proprios nacionaes, deduzida a parte sufficiente para constituir lotes
ou prazos em beneficio das familias descendentes dos primitivos indios aldeiados quo os tem occu
pado até agora, ou do individuos de igual origem, maiores do t8 annos que eft'eclivamente os
habitem e cultivem.

,4,

ESPI RITO-SANTO.

Não têm melhorado as circumslancias do aldeiamento Affonsino, mencionadas no relatario do anno
proximo passado, maJlogrando-se de lodo as esperanças inspiradas pelas informações que occasionário a sua fundação. O numero de indios que fôra superior a 80 acha-se reduzido a menos de
18: lodos os oulros continuão a acolher-se nas matas.
Esses poucos aldeiados quasi nenhum proveito auferem da admiravel fertilidade do torrão que
babitão, pois apenas têm feito insignificanles plantaÇÕes.
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-80Tendo constado á presidcncia que os indios do sertão do Rio Doce, especialmente os do Guandú,
mostrávão-se infensos aos viandantes que transitão da provincia de Minas á villa do Linhares,
manifestando até o intento do darem de mão armada sobre os seus babilantl's, mandou marchar
para os lugares amoaçados o alferes Antonio Augusto Nogueira Bauman á frente do 22 pra~as de
Iinba, com as quaos se deverião unir 8 do destacamento de Guandú o Porto de Souza. Recommendando-lhe que agarantisse a tranquillidade e segurança dos h3bilanles civilisados, preceiluou
muUo particularmente que só em caso extremo se soccorresse a meios violentos contra os indigenas,
preferindo os que tenderem a ganhar-lhes as vontades e chama-los ao trato social.
Tornado á capital esse destacamento, declarou seu commandaute que todo o agastamento dos
judios se originára na aversão quo contra o interprete João Rodrigues da Cunha lhes inspirára
injustamente um Mineiro, que alli residira.
Participando este facto, a presidencia accresccntoll que o cadete Luiz Vieira Machado que partira para aquelle lugar a U do Dezembro ultimo communicára que ha facilidade do aldeiar
algumas tribus de indigenas, bem como do formar um estabelecimento de nacionaes. A oste respeilo foi ouvida a camara municipal do Linhares, cujas informações talvez hajão de babilitar
o Governo para a deliberação mais conveniente.

S. PAULO.

Existem nesta provincia os seguintes aldeiamen tos , cuja fundação data deépoca remota:
f. o S. Miguel, na freguezia da Franca, do municipio da capital. Compõe-se de J I familias, da
tribu dos Guayanás. Occupão-se em alguns artefactos e na cultura de parte das suas terras
que comprehendem. 6 leguas e fOrão concedidas em 1850; havendo sido o aldeiamento principiado em f550. Mais de metade do patrimonio tem sido usurpada; ficárão-Ihes sómento os lerrenos estereis e cansados. Por isso e pelas violencias quo tem sido commeltidas conh·a elles,
retirárão-se da aldeia. E' seu director Antonio Alvaros do Siqueira Ramos.
2. o Pinheiros, no municipio de S. Amaro. As terras outorgadas a este aldeiamento de indios
Tupiniquins lhes forão subtrahidas em sua quasi totalidade a titulo de fôro e venda, rovertendo
o producto em utilidade dos seus directores espirituaes, ou, abolidos estes. deixando de ser arrecadado, ou tendo destino divC\·so do que determina o regulamento das aldeias. E' director José
Theodoro Xavier e thesoureiro Francisco Xavier do 1\la11os Sales. Ignora-se o numero de familias
quo conlêm. Foi fundado em 1550.
3. 0 Alboy, na freguezia de Itapecirica, do municipio da capital, fundado lambem em J550. Conh~m 13 familias da mesma tribu. As respectivas tCl·ras ( uma legua dada a 23 de Novembl'o de 1700)
igualmente se aehão invadidas em sua móI' parle; as que sobrão lIão tão poucas o tão pouco produclivas, quo os indigenas as desdenbão oecupando-se na pequena industria. O direclor é Rufino
José da Silva Telles, o thesoureiro Candido Augusto Rodrigues de Yaseoncl'lIos.
4. 0 Barllery, na fregueziade Juquery, do municipio do Paranahyba.lgnora-se quantas familias
o habilão. Os indios Guayanás que ainda permanecem nesta aldeia, fundada em {700, subsistem dos fruelos da pouca lavoura que têm nas trez leguas do seu patrimonio, estabelecido a 3 do
Junho do -1656, e tambem usurpado em sua maior extensão. São director o Dr. Joaquim Antonio
Pinto Junior. e thesoureiro João Soares.
5. o Escada, no mnnicipio de S. Isabel. Tem 17 familias de Guayanás e uma legua de terra concedida a 23 de Novembro de 1700, época de sua creaç;io. Occupão-se os indios na pequena lavoura. Os seus terrenos melhores estão possuidos por estranhos, sob pretexto de compra e arrendamento. E' director Joaquim Gomes de Almeida, e thesoureiro Manoel José Soares.
6. o Carapucuhyba, no municipio da capital. E' formado lambem de Guayanás, cujo numero é
desconhecido. As terras deste aldeiamento, começado em 11,50, fizerão parte -da. sesmaria dos de
S. Miguel e Pinheiros. Actualmeuto nada resta em poder tios indios, esbulhados do sou dominio
p~l· uns a titulo de ruro e venda, por outros á força, sendo posteriormente tt·ansferido a indivIduos quo nem permittem aos indios cultiva-los. O Dr. Joaquim Anlonio Pinto Junior é o director, e João Soares o thesoureiro.·
-
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7.- Uaquaquecetuba, no municipio de Mogy das Cruzes, fundado em i 700, contem 90 individuos da tribu referida, cujo palrimonio de uma legua, dado por alvará de 23 de Novembro de 1700,
está em grande parte occupado por intrusos que so intitulão rendeiros ou compradores dellas.
O que resta aos indios pouco produz. Director é Francisco Josó de Araujo, e tbesoureiro Antonio
Corrêa Vasques.
8.° S. João do Queluz, no municipio de Queluz. E' habitado 'por 67 indigenas da
tribu oos Puris que cultivão 08 31i de legua do seu patrimonio. Não lhes tem sido extorquido,
porque o administrador deste aldeiamento se tem opposto com zelo ás invasões. E' director Joaquim Silverio Monteiro Leite, thesoureiro Dr. Antonio Januario Lopes do Andrade.
A" vista do estado dos aldeiamentos quo ficão mencionados, e das usurpações que sotrrem as
terras doadas para benelicio dos indios, procede-se nesta directoria aos exames necessarios para
o fim de se adoptarem medidas analogas ás que forão tomadas relativamente ás províncias do
Pernambuco e Parahyba, passando os individuos comprohendidos neHes a serem regidos segundo
o direito commum, o sendo o respectivo patrimonio encorporado ao dominio publico.
Nesta provincia ha mais tres aldeiamentos de recento data. São os seguintes:
1.° S. João Baptista, no municipio de Itapeva, fundado em 18/..5. Comprehende i87 almas e
80 fogos. O terreno por elles occupado tem li a 6 laguas de comprimento e I a 2 de largura;
sómente a seIta parte é aproveitada na cultura de cereaes. Os que não se occupão na lavoura
vivem de salarios como jornaleiros. Seu director é Joaquim Fiuza de Carvalho. Tem missionario,
Frei Pacifico de Monto Falco.
Ultimamento mostravão notavel indocilidade, frustrando o zelo e diligencia empregados em sua
administração espiritual e temporal. Proveio esta alteração da circumstancia de se lhes haverem
aggregado aventureiros idos de outl·as provincias e cerca de 200 indigenas evadidos das aldeias
do Paraná que, avesados a latrocinios o soltos nos vicios, lhes têm communicado os seus habitos
depravados. Depois do apparecimonto desses adventicios, manifestárão intento de hostilisar os habitantes da freguezia vizinha; mas forllo reprimidos pelo missionario.
Trata-se de dar as mais convenientes providencias para que os catechumcnos pcrmaneção na
obediencia.
.
2.° S. Sebastião do Pirajú, no municipio de Botucatú. Fundado em 18M, contém 210 almas o
!8 fogos. Occupllo-so na caça, pescaria o lavoura, plantando em uma parte das terras do seu palrimonio que excede do meia legua. Dirigo-o Jose Joaquim Alves Machado. Muitos, sahindo do
aldeiamento, encaminhárilo-se a Salto-Grande sobre o rio Paranapanema, para aproveitarem a
abundancia de caça c pescado que alli ha. Permitlem-so semelhantes passeios para não exasperar os indios que, de oulra sorte, abandonando de todo o estabelecimento, se acolherião ás
matas ou desolarião com roubos os lugares povoados.
3.° Ilariry, no municipio do Iguape. Contão-se alli apenas 38 almas e lO fogos. Estes indígenas oceuplio-se na lavra das terras do seu patrimonio que abrange meia legua quadrada, ou
no serviço dos fazendeiros vizinhos, ou como remeiros das canôas que navegão o Juquíá e o Ribeira. O director é José Innocencio A"'es Alvim. São dotados de indole pacitica e amor ao trabalho.
na fundamento para suppôr-se que tS indios aldeiados nesses trez municipios pertencem á tribu
dos Caynás que estanceião na margem direita do Paraná, entre o Ivinldma e o Iguatemy, tríbu
essa consanguínea dos Guaranys que emígrára depois de. destruídas as rcducções do Guayrú e
do Paraguay.
No sertão de Botucatú, nas matas que demorão entre os l'ios Tieté e Paranapanema, existem
selvagens indomitos, que se julga descenderem dos Cayapós e Guayanás, e terem descido de
Goyaz e Mato-Grosso. Cacula-se em 2,000 o numero de homens capazes de pegar em armas.
Tem-se empregado todos os meios para aparta-los da vida errante e chama-los aos babitos suciaes; mas, eiva<los do odio tradicional que nutrem contra a raça bl'anca, nascido talvez do
resentimento quo lhes ficou das violencias e cl'uezas!le que forão viclimas em tompos já distantes,
mostJ·ão-se avessos a todos os signacs de amizade que se lhes tem dado, e não perdem occasião de
hostilisar os moradores das fazendas e lugares que mais perto fieão.
fl!l .dos meios que parecêrão mais occasionados ~ara altrahir á sociedade esses sch~gens.
eonslstIo na abertura de uma estrada que commuDlcasse os pontos povoados ao occldente
22
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da "ma de Botucatú com a poYoação do Salto do A"anhanda\"a, Para entender nos trabalhos IH'('o
pal'atorios dessa importante via de communicaçfLO foi nomeado l'clicissimo Antonio de Souza Pereira, conhecedor da localidade, aO'eito ás manhas e ardis dos schagens, e dotado de outras qualidades accommodadas ao desempenho desta com missão. Mas esses trabalhos não progredirão por
causa das aggressões dos barbaros que, além de ouh'as ,'iolencias, acommettêrüo em Noyembro de
t860 diversos moradores da margem do rio Batalha e matárüo duas pessoas; c em Agosto do
almo proximo passado aõ;sassinárão a mulher c cinco filhos de Fortunato da Silva Bueno, morador
l1a fazenda Alambary, do ter.l1o de Batucatu, a 40 leguas dessa vma,
Posteriormente a essas atrocidades foi salteada pelos indios a freguezia de S. Domingos; mas
os mOl'adores repellirão-os, obrigando-os a aLando na r na fuga di\'er!'los objectos, muitos dos
quaes tinhão sido roubados,
A semelhautes crimes tI'ata a presidencia de pôr cobro; c, no entanto, não desanima na applicação de medidas que "enção a pcrtinacia quo os selvagens mostl'fLO em aggl'edir a populacão
civilisada, e os tragão da barb<lria em que jazem a um viver mais util ao paiz e a si
mesmos,

PARANÁ.

o serviço lia catcchese não tem progredido nesta provincia.
Existem 110 Paraná as seguintes aldeias:
1.. S. Pedro de Alcantara, que ó do todas a mais Oorescente, e tanto, que a presidencia a:;sentou, á vista de sua prospJridado o das esperanças que dá de futuro desenvolvimento, nomear um
professor para ellsinar alli primeiras letras,
Compõe-se de !30 indigenas, da lr'ibu dos Cayná~, que se dedicão especialmente á construcção de
canôas e á na\'egação, e tem por caciques Pahy e Libanio. Ua no estabelecimento U Africanos livres c
escravos da nação, além de H menores de 5 annos.
A directoria está a cargo do zeloso mi'islonario Frei Timotheo de Castel-Nuovo. O trabalbo material
ó dirigido pelo adminisll'ador Jocolim Au~usto Moricines BOJ·ba. Além deste empregado ba mais um
feitor, um arrieiro, dous carpinteiros, um oleiro, um ferreiro, um canoeiro e dez assalariados,
A. colllcil'l proxirna promette ser abundante, calculando-so já em 1,000 alqueir~s do milho, 500
de arroz e 60 do feijão, Vai-so de30nvolvenio a cullura da canna, cafs e algodão. Est:ls plantações,
porém, são devastadas pelos indios Coroados que não respeilão o tl'aballlo allleio,
2.· S. Jeronymo. As informações recebidas sobre esle estabelecimento nlO são completas, Aguardão-se outras mais cabaes.
.
Ra nest-a aldeia, al~m do direclor Joaquim Francisco L'lpes, um administrador um piloto, dous assalariados e tO Africanos livres de um e outro sexo.
S,a (lirapó. que, segundo as mais recentes com municaçôes , cOiDprehende 178 indigenas. O
aldeiamento poderá pl'osperar, se para consegui-lo applicar os seus desvelos a respectiva directoria,
Actualmente dirige-o Joaquim l'inlo do Queiroz Sacramento, que foi substituir a Patl'icio José Ribeiro
Coimbra, sobre o qual rocahião accusações, a cujo respeito se tem procedido ás necessarias
a\'eriguações.
Ultimamente constou que HS t 1 horas do dia 5 do corrente rôra estealdeiamento salteado por indios
'Coroados, em numero de 200 pouco mais ou menos, que roubárão diversos objectos pertencentes aos
Guaranl's e Cayoás, alli aldeiados, e depois de talarem as plantações se relil'árão. voltando porém á
noite do mesmo dia para repelirem as suas violencias ; que nessa occasião os indigenas e os empregados do estabelecimento acha"ão-se aporcebidos para repelli-Ios, o que de feito conseguirão, deixando
os aggre3sores morto um dos sous cabos chamado Carneiro, e levando diversos feridos, ao passo que
na gent'3 do aldciamcnl0 não houve ferimento notavel ; e que, receios o de novo assalto, e não estando
prestes para a resistencia, o director julg~ra acertado acolher-se c')m todos os indios aldeiados na
margem direita do Paranap,mema,
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83 Aguarda-se a participação omcial da presidencia, de cujo zelo é de esperar que tenhão sido dadas as
providencias mais opportunas.
i. a Chagú, instituída para chamar á civilisação os indios Coroados. Esta aldeia foi eltincta em virtude de representações da presidencia, por aviso de 19 de Oitubro de 1861, visto como nlio prestava
para os fins da sua fundação.
Diversas vezes tem ido á capital da provincia magotes de indios dessa tribu. Forão sempl'e
agasalhados e mimoseados oom brindes, nutrindo-so a esperança de que por esta maneira se
conseguirá chamar á vida social 03 seus iguaes quo vaguêão nas selvas.
Ha varias tribus de Coroados, e vivem nos sertões situados entre Jatahy e os campos de Guarapuava. De alguns annos a esta parte vexão os habitantes desses campos e a colunia Thel'osa com
seus comDl~ttimelltos e aggrcssõ9s que convencêrão da necessidade de se empregarem os meios de
do~estica·los e assim dcsassombrar a populaçãO daquellas localidades do receio de suas correnas.
Orça-se em 2.000 o numero dos Coroados que existem mais prolimos ás povoações, sendo em
muito maior somma os outros que girão om pontos mais distantes. Cerca de 300 já tem estado
IIOS estabelecimentos mencionados, mas não têm querido permanecer alli.
Ha na provincia trez missionarios: Frei Timotheo de Castel-Nuovo, Frei MatWas de Genova e Frei
Gaudeocio. Mais um clerigo se oecupa no pasto espiritual dos intlios, e é o padro Francisco Correia de
Biltencourt.
O patrimonio de cada uma das aldeias consiste em um quadro de uma legua por face.

S. PEDRO.

Existem nosta provincia dODs aldeiamentos : Nonohay e S. Nicoláo.
Aldeiamento de N onohay.

Formou-so osle aldoiamento das duas tribus Fongue e Sagaz, as quaes não vivem em boa
união, ainda que se não hoslilisem. A causa unica da discortlia é o indio Antonio Prudente,
homem perverso, indiciado como assassino dos indios Jacintho o Salvador.
A tribu Foogue pouco plantou o anno proximo passado; porque na quadra propria para os respe~tivos trabalhos prcparatorios, sabio a caçar, e assim apenas fez algumas roças em capoeiras
baIXas.
A tribu Sagaz semeou t8 alqueires do milho o 9 de feijão; ou por conta propria ou a jornal,
deu-se ao fabrico de herva, computando-se o pl'oducto em 2,000 arrobas, cujo preço foi no mercado, aomalimo, 1~280.
As estradas da aldeia têm sido muito damnificadas pelo transito das carl'etas empl'egadas no
commercio do male. Os seus reparos fOl'ão orçados pelo re;;p6\~tivo direclor em 2:000.'fPOOO.
Sente-se alli a falta de um sacerdote para curar do pasto espiritual dos habitantes.
O numero dos aldeados é 590 :
Homen3.
Mulheres

.. . .... .... . .
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8lJ .41deiamento de S. Nicoláo.
Ainda so conserva alli um direclor csHpendiado pelos cofres provinciaes ; mas a presidcncia da
provincia é de parecer que deve sei' extincto, dando-se ás competentes terras o destino que determinou o § 8.· do art. t t da lei n. t, t t' de 27 de Novembl'o de 1860.
Onumero dos aldeiados é 2t2.

93

Homens
Mulberes

119

Havia mais um aldeiamenlo, o do Sant.l Isabel; mas foi cxtinclo pela administração provincial,
porque lbe constou que nesse lugar babitavão unicamente individuos dissolutos e vadios, vivendo
errantes os indio! c perturbando a disciplina c os trabalbos da colonia militar de Caseros .
. GOYAZ.

Nesta provincia calcula-se em cerca do 25,000 o numero dos indigenas, sendo 8.000, pouco
mais 011 menos os aldeilldos, o os demais errantes nas matas, vivendo em quasi completa barbaria. Quasi completa digo, porque ha fundamento para suppôr-si que esti verão aldeia das em época remota algumas das tribus a que pertencem, segundo se collige de certos usos se us conlrahidos na
conversação da gente civiJisaaa e de algumas palavras da Jingua portugueza que sabem proferir.
Os aldeiamentos regulares existentes na pl'ovincin de Goyaz são:
Na margem esquerda do Tocantis, comarca do Principe Imperial, os que se denominão Pedro
Affonso e Tbereza ~hristina, o primeiro fundado em 184.9 com indios que estaucêão nos lerreno~
adjacentes ao rio do Somno; o segundo estabelecido em 1850, na connuencia do Piabanha, a 12
leguas do outro. Ambos são dit'igidos pelo missionario Frei Raphael de Taggia.
Na margem direita do Tocanlins. a 3 112 leguas da cidade da Boa-Vista os dos Apinagés formados em 18U, e desde então administrados pclo zeloso missionat'io FI'ci Franuisco do Monte São
Vito.
O de S. Joaquim do Jamimbú a 1) leguas da margem oriental do rio Araguaya e a 66 da capital da
provincia, no tcrritorio de Salinas, perto da contluencia do Cri xá com aquelle rio, que teve cllmcço
em 18'5, sendo desde entAo seu director Frei Sigismu'ldo de Taggia.
Calcula-se a população dos aldeiamentos da Boa-Vista em 2,020 almas. sendo Apinag6s, 1,200,
Guajajáras 100 e Caracatys 120. Além desses Apinagés mansos, ha mais duas tribus da mesma lingua que não tôm sido domeslicad~!s e quo errão JK!las margens do Araguaya, tendo no entanto
habitações permanentes, onde vivem parte do anno. na tambem outras tribus de Guajajáras e Cal'acalys. que ainda se não quizel'ão cUI'vnr ao jugl) da civilisação.
Julga-se quo os aldeiamcntos dú Pedro All'onso o Thorosa Christina comprehendem 2,800 almas,
a saber: 800 da tribu dos Carabos r,ue so ~uppõe sel'em os Acaroas do serlão de Gilbu'z, que emigrárão para Goyaz 'Jm 1848, e 2,000 Jas tribus de Chel'entes e Cbavantes.
Em S. Joaquim de Jamimbú exsitem 49;; pessoas, inclusive 7 pra~as c alguns mechanicos. Perlencem estes indios ás tt'ibus de Cbavantes o Carajás.
Além dos mencionados aldeiamenlos ha um quasi extinclo, composto primitivamente de Cherentos e Cbavantes que bojo em dia estão conflmdidos com a população civilisada. Os poucos individuos que ainda se achão aldeiados são dirigidos pelo major João Leite Ortiz de C:tmal·go.
São numerosas as tribus que permanecem na antiga barbaria.
Existem nos sertões do Amaro Leito os Canoeiros que vivem de rapinas. assígnalando a sua
passagem nos lugare'l por ondo h'ansitão, os municípios do Pilar, S. Josó, Palma e Porto Imperial,
por devastações e aelos de hostilidade contra os moradores, aos quaes mostrão invencivel aversão. Essas
aggressões desconUnuárão depois da fundação dos presidios de Santa Barbara, S. Antouio e Santa
Cruz.
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- 85Os habitantes dos municipios do Rio Claro e Rio Bonito são vexados pelas correrias dos Cayapós
que 010 perdem occasião de lbes fazer damno. A maioria destes indios parece ter pertencido ao
ãldeiamento de S. José de Mossamedes, havendo sido expellidos d'alli em 1833 e'1831 sem motivo
josto 00 pretexto plaosivel. Esta sopposição estriba-se no facto do falia rem muitos destes indlos
palavras portoguezas, e até escreverem-as, e lambem na circumstancia de deixarem nos logares por
. onde passão vestigios de algoma educaçfio e policia.
Muitasdas tribus selvagens vivem ás margens do Araguaya.
A 60 ou 80 leguas de S. João das Duas Barras. rio acima, está a primeira aldeia dos Carajás,
dirigida actualmenle pelo caciqoe José, da mesma tribu. Compõe-se esta aldeia de 150 pessoas,
poDCO mais ou monos. Ainda ba mais traz de maior população. A segunda, chamada Tauá Pequeno,
regida pelo capilAo Aderequê, contém 2!iO almas: demora a um dia de viagem. A terceira
dista dahi duai jornadas; é governada pelo. cacique Joaquim e comprebende 200 pessoas.
Ao t 11! jornadas desta aldeia encontra-se a quarta intitulada Tauá-Grande. Em 1859 eslava
aeephala, quando por la transitou Simeão Estellila Arrayano em viagem para o Pará. O seu cabo
Mra morto em peleja com 011 Cayapós. de quem são inimigos. Interinamente a governava o indio
Quadi (arco-iris). Da nesta aldeia 300 a 350 pessoas.
Passado Tauá-Grande, deparão-so jndios sómenle na altura da ilha do Bananal, entrando-se
pelo braQO grande do Araguaya. HabitA0 abi os Carajahis, da familia dos Carajás. Nesse braço
grande existem 16 ou 18 aldeias, coja indole e costumes são os destes uUimos.
Demorio varias aldêas de Tapirapés na margem occidental desse rio, e na eltensão banhada
pelo rio Tapirapés, seo aftluente. Não longe do braço pequeno ou furo do Bananal vivem as tribus
doa Javaiz. que dto o nome a um dos &ributarios daquellegrande rio, em cujas margens forão vistas
em 185! por Frei Francisco de Monto S. Vilo 15 aldeias, das quaes erão 1 da tribu Carajá e 1t
de Carajahis.
Os indios dos aldeiamentos mencionados mantêm relações commerciaes com as povoa~ões vizinbas. onde se apresenlão para vender os productos naturaes que colhem e lbes sobrão depois de
satisfeitas as suas necessidades e os que lbesdá a sua escassa lavoura. Muitos se dedil;ão ao serviço
da navegação dos rios como remeiros decanôas.
. Não ba palrimonio annexo aos aldciamentos, os quaes estão situados em terrenos devolutos de maf8vilhosa fertilidade, em cuja posse mansa e pacifica permanecem.

M I NAS-GERAES.

Mucurg.

Os indio~ do Muoury vivêrão por espaço de muitos annos sem manifestarem inslinctos ferozes. Em
suas relaçõe~ com a gente civilisada indicavão. ao contrario, indole mansa e inclinação para se tornarem algum dia membros ateis da sociedade. Havia, pois. esperança de dota-los. em mais ou menos remoto periodo, dos bens que poderião alcançar por meio da catechese. Raras queixas se levanta vão contra elles; e, se alguem se apresentava aggravaao pelos indigenas, o facto arguido era sempre motivado
por oll'enS8 que anteriormente se lhes bouvesse feito.
Inesperadamente mudárão de proceder, e, arrojando-se a atrocidades e cruezas que denuncião fer~
cidade incompativel com as suas antecedencias e com os seus habitos conhecidos, têm levado o temor
ao animo dos povoadores do Mucury e das localidades circumvizinbas, e provocado justos resentimenlos. Esse repentino traostorno que se observa presentemente nas propensões dos indigenas dá
fundamento para se acreditar que se movem a estranbo impulso e que seguem um plano ainda emvolto
nas trevas do mysterio. Accresce que as tribus qoe vjvião em guerra aberla umas com as outras se
reconciliálio. entrando em umaccoroo commum,-o de bostilisar a população cbrisll.
23
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-86Sem entrar na apreciação de causas, que talvez só o tempo o exlraordinarias circt.lmsLancias bajão
de revelar, exporei, em resumo, os factos lamentaveis que vierão perturbar a tranquillidade que reinava no districlo do Mllcury.
Quando da parte dos habitantes dos diversos pontos desse Lerritorio que mais se communicavão
com os indios não havia desmandos que ferissem-os em algum dos seus interesses, elles no mez de
Março do anno prolimo passado derão signal de sua má vontade commottendo roubos nas vizinhanças
da colonia militar do Urucú, assassinando alli o Porluguez Manoel Antonio, e depois tirando a vida a
um escravo de Gabriel Vordier, colono francoz estabelecido em Ribeirão das Pedras, eujo cadaver foi
visto traspassado de seLtas nas roças de seu senhor, eommettidas á sua guarda.
Não obstante estes factos, continuou a subsistir a confiança antiga na mansidão dos indios, como se
verifieou, quando em numero de '00 se aprcsentárão em Philadelphia, acompanhando a outros vindos do Rio-Doce. Forão agasalhados e afagados; mais de 100, segundo o desejo que manifestárão.
recebêrão o sacramento do baptismo. Mas, trez dias depois de sua chegada, na noite de 3 de
Maio, travárlo rixa com os soldados do destacamento, assassinárão um de Dome Clemente Soares,
e se retirárão para lugar ignorado.
Passados quinze dias, o colono chim João, morador em Ribeirão das Lages, foi encontrado
morto em sua casa: estava crivado de settas o castrado.
Ao mesmo tempo occorria na colonia militar de Urucú um facto que bem denunciava a má tenpão dos selvagens: diversos moços daquella raça que alli estavão desapparecêrão de repente.
NDo havião decorrido muitos dias, quando na tarde de U de Maio commetLêrão o maior dos seus
crimes. Inveslirlio a casa do p:lcifico e laborioso colono portuguez José Coelho VaI, morador em Jacupemba, n S leguas de Santa Clara. e a Oechadas assassinârilo a elle. a sua mulher, um filho de 18
annos, uma filha de 20 e trez meninos menol'flS de ti, ferindo tambem nCSS8 occasião uma moça,
filha do colono portoguez Manoel José de Lima, estabelecido em RibeirAo de S. Matheus, a qual ainda
poude voltar â casa paterna, onde fallecau horas depois.
Esta atrocidade commellida por uma numerosa malta de selfagens encheu de pavor os colonos
residentes em diversos silios, dos quaes uns se acolbêrão em Santa Clara e outros se retirárlo para
Ribeirão das Pedras, onde mora o inspector de quarteirão J os6 Gazzinelli.
Fizerão então os colonos e demais moradores diligencias para capturar os criminosos; e entao o
com mandante da colonia militar de Urucú. vendo-as frustradas, sahio com 11 praças, existentes
tanto naquella colonia como em Philadelphia, e mais 6 paisanos, e foi no encalço dos selvagens. Encontrou-os fortillcados em sua al(leia. Procurou por meios brandos e pacificos conseguir
a entrega dos assassinos; mas, vendo que sua prudencia lhes acendia o furor e atrevimento,
deu sotire elIes, e. travada a peleja, perdêrão a vida todos os indios, â excepçlo de 1 mulher e 3
crianças, ficando feridas trez praças, uma das quaes assaz gravemente.
Não reslou duvida a respeito da criminalidade desses selvagens; porque em seu poder forão encontrados diversos objectos pertencentes â famiJia do colono José Vazo
E' lamenLa.vel que perdessem a vida tantos indigenas; mas naquellas circumstancias era
inevitavel semelhante resultado, ã vista da contumacia e ferocidade com que se bouverão.
surdos a todas as palavras de benevolencia e humanidade.
Depois deste acontecimeto os indigenas, cortados de temor ou refreiados pela presença do
destacamento de 40 praças do 1.- batalhão de infantaria, que em Julho marchou desta côrte,
nlo proseguirlo em seus desmandos. Consta s6mente que nessa época se apresentárãO em Canna
Brava, vexando com pedidos impertinentes as duas familias de colonos, alU residentes, a
bem de cuja segurança forlo enviadas algumas praças.
Tendo-se, porém, retirado eSlSe destacamento, que nio foi substituido por outro, que, scgundo esperava o Governo, devia ir da provincia de Minas, a aldeia do cacique Pogichá, a
~.al entre as do Mucury passa por uma das mais numerosas e bravias, rompeu em hostilidades.
O primeiro attentado em que os indios assignalárão a sua ferocidade foi a devastação do
estabelecimento do fazendeiro Velloso, onde matário avultado numero de cabeças de gado suino e
assassinárllo um escravo encarregado de sua guarda. Collocárão-se depois á borda da eslrada
entrc a colonia militar do Urucú e Philadelphia, eom o proposito de empecer os viandantes
que por lã transitlo.
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Dessa emboscada malárlo um escravo que passava, e ferirlo outro pertencente ao fazendeiro
Maia que nessa occasiAo acompanhava alguns carros carregados. Sendo o mesmo fazendeiro
obrigado a abaDdona-los na estrada, quando voltou para busca-los achou mortos ou feridos
diversos animaes.
Ficando averiguado que os indios de Pogichá eslavAo colligados com outros e ameaçavlo mais
perigosos assaltos, foi mis&er prover por medidas permanentes a emergencias que acaso
sobreviessem em damllo dos moradores e colonos. Para este fim determinou a presii:lencia de
Minas que alguns missionarios partissem com toda a brevidade para Mucury, e se organisasse aIli uma companhia de pedestres, recommendando ao mesmo tempo ás autoridades poIiciaes do districto e ás de Minas-Novas que se houvessem com energia e zelo no desempenho
das ordens que a bem da segurança lhes lransmittio.
Tambem o Governo Imperial deu as providencias que o caso exigia. mandando seguir para
Mucury outro destacamento de ao praças de linha, cuja presença obstou a novas aggresslJes dos
selvagens. Essa força, combinada com a provincial que tem o seu quartel em Philadelphia. internou-se nas matas em demanda de Pogichã e de sua gente afim de aprisiona-los e
entrega-los á juslipa. O resultado da expediçlio ainda não é conhecido.
Nas ordens emanadas do Governo Imperial para reprimir as hostilidades dos indios houve-se
por muito recommendado que não se empregassem meios de aggresslo e que as autoridades
se restringissem aos de defesa e a\)8 necessarios á captura dos criminosos.
tonsta das ultimas participações que os indigenas pertencentes á tribu dos Naknenuks. o
qaaes se assignalavão por sua índole mansa e pacifica.. e frequentes vezes erão vistos em Pbiladelpbia. linbilo oommettido repetidos furtos nas plantaçlJes dos colonos. Sabio a encontrar-se
com elles o director dos indios do Mucury, Augusto Benedicto Ottoni, e voltou acompanhado
de alguns. Não se sabe que meios applicará para aparta-los do máo caminho e converlé-Ios a
outro modo de proceder.
.
Aguardão-se communicações a este respeito .

•••

Oreamento.
As tabellas elplicat~vas do orçamento para o exercicio de 1863-186' já forAo presentes a V. Ex.

Para as despezas com a colonisação, medição de &erras, etc., pede-se 766:700itPOOO
Para a catechese e chilisação dos índios. . . . . . . . 80:000;rt)OOO
- - - - - - 8'6:700~COO

Pedio-se para o exercicio de 1861-1862.
Para a colonisacão . . .
.....
P.ara a caleehese. . . . • . • . •
Differença para menos

91' :2'0;rt)lIOO
80:000;mOOO
- - - - - - 99':2'O~OOO

. . .

.

. 147:5tO:,rpOOO

Esta differença provém da eXlincção da repartição geral das terras publicas, da suspensão das
delegacias nas provincias das Alagaas, Babia, Malo-Grosso. Pará c Pernambuco, e da cessação c
reducção de oulros serviços.
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Credito de 6,OOO:OOOUOOO
............. dee~ D. 885 de .. de OI.... de t.8. .:..

Por conta deste credito dispôz-se até 31 de Março de 1861, como da tabeUa
.annexa ao relatorio do anno proIlmo passado, a quantia de . . . . .
Posteriormente em virtude do § 26 do art. 1t o S11 do art. 12 da lei n. 1.114,
de 27 de Setembro de f 860 dispôz-se mais das seguintes quantias, a saber:
Despezas com a importação de colonos distribuidos a diveraos
fazendeiros e lavradores. . . . • . . . . .
U:03i~'59
Para adiantamentos de diarias a colonos e outras despezas relativas
ao primeiro estabelecimento. . . . . . . . . . . 63:000;tb00o.
Por conta da somma total que se tem tle liquidar com a Associação
Colonial do Rio-Novo, pela compra da colonia do mesmo nome,
condição lO' do contracto de 7 de Oitubro de 1861
60:000~OOO
Rs. . . .

1.526:i80:jp769

1,673:515;fp228

N. B. No total acima de 1,673:1H 5~2~8 rs., estão incluidas as seguintes quantias. a saber:
por parte do empreslimo feito á Associação Central de Colonisação, 150:000111> parte
tambem do omprestimo realisado á companhia União e Induslria c SO:OOO:jp adiantados ao emf 50:000~

prezario da colonia Nossa Senhora do O'. Estas quantias bem como oulras despendidas com adiantamentos a colonos têm de reverter aos cofres publicos. Além disto mandou-se tambem pôr á
disposição da presidencia de Pernambuco com adiantamentos â Associação de Colonisação para as
provincias de Pernambuco, Parahyba 6 Alagôas a quanlia de 75:000;tb, a qual não chegou a sabir
dos cofres publicos por não ler tido andamento aquella associação.
Tenho concluido o presente trabalho, onde expoz quanto julgo dever levar ao conhecimento de
V. Ex., pedindo desculpa de qualquer omissão involuntaria ou proveniente ~a falta de informações
precisas. AcompanhA0 os annexos constantes de oito mappas 6 de dous contractos. sendo um celebrado com a Associação Colonial do Rio-Novo e o outro com a casa commercial de Steinmann & C.•
de Antuerpia.
Terceira Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura. Commercio e Obras
Publicas, em 28 de Fevereiro de 1862.
BERNARDO AUGUSTO NASCENTES DE AzAMBUU.
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N. t.
Belaçiio dos

Empre~ados

da 3.· Directoria da SeCl'elaria de Estado dos Negocios da Agl'icuUura,
Commereio e Obras Pablic8s.

NOMES,

NOMEAÇÃO.

VENCIMENTOS.

E1ERCICIO.

ODSEl\VAÇÕES.

.
Director Dr. Bernardo Augusto Nascentes de A!ambuja

·

Decreto de 5 de Março
de 1861.
Idem.
Idem.
Idem.

õ:OOO~OOO

11 de Março
de 1861.

3:60~OO
3:400~OOO
3:400~OOO

·

Idem.

3:40~OOO

··

Idem.
Idem.

2:500~00O
2:500~00O

Idem.
Idem.
23 de Março
de 1861.
11 .-le Março
de 1861.
Idem.
Idem.

IdMl.
Idem.
Portaria de 16 de Março
de 1861.
Portaria do 19 de Março
de 1861.

1:600~OOO
1:600~OO
800~OO

Chefe de Secção Dr. Joaquim 19n1lCÍo Alvares de Azevedo.
1.' Official Dr. Francisco 19naeio Ferreira. • • . ,
,
Dito
Df. João Paulo dos Santos Barreto,
Dito

José PeeIro Xavier Pinheiro.

·

·
·

· ·

2.· Official Jeronymo Herculano de Calazan5 Rodrigues.

Dito
Firmo José Soares da Nobrega , • • •
Amanuense Carlos Eugenio de Figueiredo Contreiras
Nabuco de Araujo. . • • • . • • • • •
Dito
Camillo Liberalli • , ,
Continuo José Ignacio da Silva
o

<6"

;=;:

N"
<D

o..

Dito

. . .. ·· ·· ·· ·· ··
Joaquim José Pinto da Fonseca. •
···

·I

800'000

-" ..

Idem.
Idem.
18 de Março
de 1861.
23 de Março
de 1861.

_. -

o-

'<

C)

o
~,........
ry

3,- Directoria, em 28 de Fevereiro de lS6!.

BmII!.rdo AugU8to Na.cmtu de A.cambuja.
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mentos.

OBSERVAÇÕES.

Portaria da Presid ... ncia de 16 de Dezembro de 1858.
Decreto tie 7 de Julho de 1860.
l)ortaria de 7 de Julho de 1860.
Decreto de 21 do

~'evcrcil'O

de 1856.

Idem de 18 do Fevereiro de 1856.
l)ortaria de 31 de Junho de 1860.
Idem de 27 de Agosto de 1860.
Del~reto

de 6 de Outubro de 1860.

Idem de 14 de Fevereiro de 1856.
I)ortaria de 30 de Outubro de 1860.
Idem de 14 de .'evereir8 de 1856.
Decreto de 21 de Março de 1861.
I.lem de 27 de Abril de 1861.
['orlaria de 13 de Setembro de 1859.
Idem de 18 de Julho de 1860.
Decreto de 2 de Setembro de 1859.
Portaria de 23 de Abril de 1858.
Idem de 11 de Setembro de 1858.
Idem de 23 de Abril de 1858.

lJt1'llardo ÂugU$to

Nascente$ de

Â.:ambuJa.
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N. 5.
Relação nominal dos Engenheiros

EMPREGOS.

NOMES.

Pará.

Engenheiros.

Ceará.

«

Alagols.

«

· · · · ··
Antonio Gonçalves Justa Araujo. · · · ·
Carlos Boltenstem .
·· ·· · · · ·

Babia.

«

lspirito Santo.

«

S. Paulo.

I(

Aviso- de 2'2 de Setembro de 1860.

200;'000

Aviso de 6 fie Agosto 1860.

200~000

Aviso de 30 Março do 1860.

1.. Tenente Luiz Antonio de Sousa Pitanga.

200~00

.biso de 21 de Março de 1861.

Ernesto Diniz Street

500~800

A,lso de 25 de Outubro de 1860.

• .

200~00

Aviso de 19 de Novembro de 1860.

Raymumlo Pennaforte Alves Sacramento Blak.

200~OO

Aviso de 19 de Junho de 1861.

250~000

Aviso de' 6 de Novembro 1861.

150~000

Aviso de 7 de )farço de 1860.

200~000

Aviso de 21 de Março de 1860.

150~000

Aviso de 7 de Março de 1860.

200~000

A,iso de 3 de l\farr;o de 1858.

400\(t000

Aviso de 27 de Fevereiro de 1861.

Groth.

·
·· · · · · · ·

• • • • • .

Paraná.

«

I'atto-Grosso.

«

;=;:

N'

o..
o-

'<

C)

o
~,........
ry

3. Pedro.

«

.

.

I
I

\ Frederico Belmonte Brochenbeu.

o
<O.

OBSERVAÇÕES.

200~OO

Bruno Gabriel de Gouvêa

~ Julio

ti(

cemmissã<t.
VENCIMENTOS
MENSAES.

PROVINCUS.

Santa Catharinl.

<D

~m

· · ·

l D. Eugenio Frederico de Locio Seilbstz. · ·
Theodoro Osch • .
· · · · · · · ·
\ Luiz Francisco Padilha. ·
· · · ·
I Capitão Pedro Dias Paes Leme · · · · ·
Major Candido Januario dos Passos. · · ·

N. B. No mappa do pessoal das Colonias estão incluidos os nomes dos Engenheiros que nas mesmas acham-se encarregados de serviços de sua profis são.
3.- Directoria da Secretaria d'Estado dos Negocios da Agricultura, Commer~io e Obras Publicas, em 28 de Fevereiro de 1862.

Bernardo Â"gustQ Na$centes clt Â.:ambuja.

tIo I mperio"
onSEnVAçÕES~

ue 1858.
de 18fsO.
'bro de 1858.
HO
1880.

eio

Serve igualmente de Engt'rt lei?

~.

86m

ESPIRITO

pastor protsstante d<::sta cokmia çi o mesmo due <:e
<:nha na
S0fnta lzabel.
lbro de 1861.
idem

~ril de 1862~
de 1862.

MINAS ~o

Serve tumbem de EndenlH,iro,

Serve em Santa Clara.

!ro de 1861.
)2"0

18€H.

obro de 1860.

I
SANT

~
~e 1860.
I

lIi

e 18M.

pe<:lo, pretestzmle
(I mesmo que
serve na colonia Theresopolis.
Serve tambem de Engenheíro.
Serve lambem

Engenheiro.

Serre lambem de Engenheiro.

Bemardo Augusto Nascelltes de Azamb/lia.

Di< iZE

bv ...J )~

' -.1 t:
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N.

o.

1\Iappã demonstrativo das terras nacionaes vendidas
SUPERFICIE EM
PROVINCIAS.

BRAÇA.S OUADRADAS.
I

S. Pedro.

·.
\

1õ.798.281
2.310.789
3.250.000
õ.OOO.OOO
292.983
4.772

PRRCO DAS
BRAÇAS QUADR!DAS EM REAE~.

particulares.

TOTAL.

15:798~8t
2:!03~158
4:875~00
10:000~000
659~11
71~580

3.5.:307~23()

3
2

656~010
1:914~708

2:570~718

725~00
3:27~500

1
1 1/41 1/2
2
2 1/4
15

Santa Catharlna . {

218.670
957.354

. •

.{

1.450.000
3.272.500
1.123.347

1/ 2
t
3

Ceará • • •

.{

768.400
542.400

1/2

Pal'aná.

lMPOiTANCIA.

à

1 ~

3: 37 01'fJ0U

7:367~lS4t

384~200
400~OO

784~200

7:64~522

7:64~522

OBSERVAÇÕES.

,00

o

<6"

Espirito Santo • •

tO.t91.363

3/4

;=;:

N"
<D

o..
o-

75.180.859

52:67~11

tomou-se o preço medio
de 3/4 por braça quadrada
por não constar o preço
da venda.

'<

C)

o

~,........
ry

O preço tlledio da braça quadrada é 1

~
,00

3. & Directoria da Secretarià de Estado dos Negocios da .Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 28 de Fevereiro de
Bernardo Augusto Nascentes de A:;am1luia;

1862.
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ASPOSSESI
"ARIAS

OBSERVAÇÕES.

~IADAS •

•6.899
~4.098

·3.388

A area das posses e sesmarias
do Municipio da Laguna é de. 26.772.009
A das posses e sesmarias do
l\Iunicípio de S. José é de.. 3.472.089

e9.787
i

!6.734

30.244.098

l

;0.807
,
i

i1.713

I

I.

Bernardo AugU!to Nascentes de A.zambuja.

I
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; 11Ilperio.
I
I

I
~O.
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OBSERVAÇÕI~S~

9.236

I

!--I

t&%

10.606

'1

_ L
-

,.~,
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J
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Contr~to

celebrado entre o Governo Imperial e o major Caetano Dias
da Silva, competentemente autorisado pela assembléa geral dos accionistas da Imperial AssDciação Colonial do Rio-Novo, para rescisão
dos contractolS existentes. e cessão da colonia do Rio-Novo ao mesmo
Governo.·

m ...

o

Dr. Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja, director da directoria de Terras Publicas e CoJonisaçilo da secretaria de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, por parte
do Governo Imperial, e o major Caetano Dias da Silva, por parte da Associação Colonial do RioNovo, ambos competentemente autorisados, contractlio o seguinte:

A Associação Colonial do Rio-Novo cede e traspassa ao Governo Imperial a colonia do Rio-Novo
com todas as terras, bemfeitorias, serviços ooloniaes e mais bens e direitos constantes do inventario
abaixo transcripto, o qual foi apresentado neste acto pelo major Caetano Dias da Silva, e por eJlo
assignado na qualidade de director e representante da mesma associaQAo.

11.

Aassociaçiio renuncia todos os direitos e favores garantidos nos seus diversos contraclos celebrados anteriormente entre ella e o Governo Imperial, os quaes ficão pelo presente contracto rescindidos e de nenhum effeito.
.
1lI.

A associação cede todos os direitos que lhe competem contra os colonos que introduzio e estabeleceu na colonia do Rio-Novo, quer por sua propria conta, quer pela do Governo, ficando os
mesmos desligados de quaesquer dividas e compromissos com ella contrabidos, e unicamente responsaveis para com o Governo Imperial.
ü
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2IV.
A cargo da associação fica todo o seu passivo, não sendo o Governo Imperial em qualquer lempo,
e por fórma alguma, responsa"f'l por elle.

Y.

o Governo Imperial &ceila a presente cessão e traspasso dos bens e direitos relacionados no referido inventario abaixo transcl'ipto.
•
VI.

Em compensação obriga-se o Governo Imperial a pagar á Associação Colonial do Rio-Novo a
quanlia que fôr definitivamente fixada, depois dos necessarios exames. avaliações e liquidação a
que se procederá por arbitros, sendo um destes nomeado pelo Governo Geral e um outro pelo major
Caetano Dias da Silva, como representante da mesma associação; no caso de duvida decidirá um
terceiro arbitro, que será o presidente da provincia, ou quem elle designar.

VII.
Fica, porem. entendido que o Governo Imperial não se responsabilisa em caso algum por
quantia superior ao total dos valores indicados no mencionado invental'io, mas sim pOl' aquella
que resultar da decisão dos arbitros quando avaliar\!D1 os objeclos no inventario descriptos pOI"
menos do que nene se achão.
VIII.
No processo das avaliações e arbitramentos, que se têm de fazel' para a liquidação final, serão
tomadas em consideração como condições especiaes as seguintes disposições:
S 1.0 Sómenle serão avaliadas bemfeilorias que tiverem sido feitas pela companhia e por sua
conta. e a ella pt'rtencerem actualmenle. não sendo como taes contempladas as que fôrern propriedade de colonos ou de outra qualquer pessoa.
S 2. 0 O valor dos 77 prazos de que (rata a addição terceira do invental'io já citado fica desde
já lixado em 19:250~, na razão de 11m real a braça quadrada.
S 3. 0 Se pela exame, a que se tem de proceder nos documentos c na escripturação dos livros
re!lpeeth'os, se verificar que as quantias despendidas effectivamente pela associação até esla data
com os objectos e serviços constantes das addições decima-segunda, decima-quarla e decima-nona
do di'" inventario não conferem com as que se achão pouco mais ou menos calculadas nas I'erel'idas
addições. será levada em conta pal'a a liquidação a difTercnça que realmente existir para mais
ou para menos.
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Verificada a importancia total das dividas dos colonos da associação, de que faz ena cessão
na fórma da condição terceira do presente conl1'aclo, ou sejão essas dh'idas provenientes dos rÓl'os
vencidos, de que trata a addição decima-oitava, ou das passagens, fornecimentos e mais adiantamentos, a que se refere a addição vigesima. será levada unicamente em conta a metade da quantia
que fôr rea)menle devida, afim de ser contemplada no pagamento que o Governo houver de fazer
il associação, reverlendo a outra metade em beneficio dos mesmos colonos, que assim ficaráõ responsaveis ao Governo Imperial por metade sómente do que erão deredores á companhia.

IX.

Fica desde já declarada e reconhecida como divida da Associação Colonial do Rio-Novo contrabida
com o Governo Imperial a importancia de 67:625~OOO, que recebeu deste em dift'el'entes prestaçõe3,
flor diversos titulos, e para diversos fins, conforme se acha explicado no final do inventario abaixo
transcripto.

x.
Por conta da som ma tolal que se tem de liquidar para pagamento da Associacão Colonial do RioNovo, na fórma acima declal'ada. mandará o Governo Imperial entregar a esta, 'por adiantamento, a
(IUantia de 60:000;ftlOOO, logo depois da assignalura do presente contracto.

XI.

Feita, na fórma d~ con~liçà~ oil~\'a do me.smo contl'aclo, a liquidação final düquella sonllua total.
será da mesma dcduzlda nao so a ImporlanCla de 60:000:tf)OOO do l'cferido adiantamento, como a da
~ivida de 67 :625~OOO declar~da na condição nona; e o restante será pago em duas prestações
Jguaes, nos prazos de trez a seIs mezes.
XII.

Com a assignatura do presente contracto pe haverá por entregue ao Governo Imperial e pela clausula constitute, a colonia do Rio-~ovo com todas as lel'ras, bemfeitorias c mais objectos nelle contemplados. c constantes do inventario abaixo lranscripto, afim de que o mesmo GOVCI'DO, tomando
'tuanto antes conta de tudo, possa tratar de dar á dita colonia o desenvolvimento Ilccessario, estabelecendo nella novos colonos estrangeiros e nacionaes pelo syslema e com as condições que. lhe parecerem mais convenientes.
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XIII,
Os contraclantes renunciflo todos os casos fOl'luitos c extraordinarios, solitos e insolitos, cogitados
ou não cogitados, e em todos e em cada um delles ticão sempre o~rigados, ~em delles se poderem
valer, nem os poderão allegar em tempo algum, e para qualquer effClto que seja, e ao mesmo tempo
reDuncião qualtlUCl' direito a indemnisação sob qualquer pretexto ou titulo que seja,
E para firmeza do presente contracto mandou o refel'ido direclor lavrar esle termo, que assigna
com o major Caetano Dias da Silva e duas testemunhas,
Direcloria das Terras Publicas e Colonisação, em 7 de Oilubro de 1861. -(Assignados) Bernardo
Augusto Nascentes de Azambtl)a. - Caetano Dias da Silva. - Francisco 19nacio Ferreira.Firmo José Soares da Nobrega,

lDyea....lo dos helUl e direitos de ..ue ra. eeuilo .0 Goye"DO Impe..laI.
AII8OeI.~ CJoloalal do Blo-~oyo, medlaa'te. ladeDlDl_~ ....oayel da
Importaael. dos mMIDos be_ e dI...ltos ..ue devem ye....,...... PO" arhltros .._to ao seu yalo... A salte.. :
CENTRO COLONIAL PÃO D'ALHO,
TERRENOS,

1, o Terronos que constituem o centl'O colonial Páo d' Alho, tendo
a superficio de 3,000,000 de braças quadradas, , . .
2, u ~ove milhões de bl'aças quadradas de terreno fól'3 das divisorias do centro colonial Páo d' Alho, , . . , . ,
3, o Dezenove milllões e 250 mil braças quadradas do terrenos nacionaes a que a associação tem direilo pela introducção do
77 familias, como se \'ê da nola A, que vai no fim do presenle inventario. , •
. Som mão os terrenos,

5:000~OOO
9:000~000

19: '!50;mOOO

, ,

33:!50~OOO

BEMFEITORlAS ENCRAVADAS.

Casas de vh"onda e suas extensas accommodações, Cabrica de
farinha com um forno de torrar c mais ulensis, enfermaria,
Ul'mazcns, alojamento de colonos. lenda de ferreiro, alojamento de trabalhadores e outros comruodos, , , . ,
5, o Cercas. valias e pastos, • , , • • , •
6, o Cafezal com cel'ca de 60.000 pés. , , , ,
7, o Bananeiras, mandiocas, larangeiras, horta, el~. , •
8. o Moinho para sel'venlia geral da colonia, casa do mesmo
moinho, assude, bicame o ouh'os preparos
9, o Derrubadas ,
(, o

6:000t1bOOO
2:000~OOO

15:000:rpOOO
3:700;rpOOO
1:600~000
8:000~OOO

Som mão as bemfeitorias,

36:300:m000
69:550.'fbOOO
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69:550~OOO

VIAÇXO TERRESTRE.

10. Caminhos comprebendidos no centro colonial Páo d'Albo..
11. Caminhos internos da colonia, fóra do centro colonial Pio

d' Alho, casas no sitio de Santo Antonio, medição de prazos,
derrubadas nestes e casas. . . . • . . • . .
li. Exploração da estrada que conduz da colonia para o Cachoeiro de Itapemirim, e cerca de meia legua desta..
13. Duas e meia legoas de estrada de rodagem. desde o rumo
inferior e divisorio da fazenda do Limfio, inclusive 4.00
bracas de custosas estivas, sem attender·se á sua conservação desde o anno de 1855 até a presente data

':OOO~OOO

9:500~OOO
1:200~OOO

t 7:100::POOO

Valor da viação terrestre

31:800:tbOOO

VlAçlO FJ.UVI.U..

U. Trabalho feito na desobstrucção do Rio-Novo desde o 19uar
denominado Orobó até ao denominado Bocaina. . . .

15:000~OOO

15:000~OOO

----MOVEIS.

15. Canôas de passagem no Rio-Novo • . . • .
16. Carroça, carro e mais utensis de trabalho de bois
15. Moveis diversos, exclusive os do uso do emprezario, director

e de sua familia, os que se puzerão para a recepção de
S. M. o Imperador. roupas e objectos de cozinha.

100::pOOO

200~OOO

300:tbOOO
600~OOO

Sommão os moveis
DIVIDA ACT1VA.

18. De fóros vencidos e não pagos. . . . . . . . .
19. Dos colonos estabelecidos por ordem do Governo, proveniente

de diarios, vestuario, ferramentas, utensilios de cozinha
e casa, medição de prazos, faclura de casal e tratamento
de enfermos. . . . . . . . . . . . . •
tO. Dos colonos estabelecidos por conta da associação, engajados
e espontaneos, por passagens até â colonid, fornecimento
de viveres e outros adiantamentos. . . . . . .

10:000:jbOOO

50:000~000

80:000:jbOOO
14.0:000:jbOOO
256: 950:jbOOO

Valor total do que se transfere ao Governo, salvo o disposto nas
obsenações adiante :

25
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.

256:950:t/>OOO

A DEDUZIR-SE.

1. o Pelo que lIe recebeu do Governo para gaslos com os colonos
estabeleCldos por conla do mesmo Governo. . . . .
i. o Idem para as obras de que trata o contracto de 17 de Oilubro
de 1857. . . . . . • . . . . . . . .
3.° Valor de 19,250,000 braças quadradas de terrenos a que a associação tem direito,por 77 familias introduzidal,conforme
os contractos celebrados • .'. . . . . . . .

U :OOO.t/>OOO
17:000~OOO
S:6~5:tbOOO

67:6!5~OO()

-----

--------

189:325~OOO

S. E. cO.
NOTA A.
Iulroducção de familias, como do mappa estatistico de 21 de Abril
de 1860, e na conformidade do contracto de 10 de Novembro
de 1857 . . . . . . . . . .
Deduz-se pelos inll'oduzidos pelo Governo .
Fica.0 a fafOr da Associação . . . .

.

104

27
77

Pelo contraeto de 6 de Fevereiro de 1855 a associaça.o adquiri0 direito a 250,000 braças quadradas
de terreno naeicmal flor cada uma {aroilia que introduzisse, e tcndo-se veI'ilicado a intl'Odueção de 77.
como demonstra a nota acima, scgue~so que tem direito aos 19,250,000 braças quadradas de
terrenos quo fazem objeeto da addiçdo terceira do presente inventario,

.b8e..v~ da p..lmelra ....I~.
O centro colonial Páo d'Alho, propriamente dito, está pró indiviso com terrenos nacionaes que
devião pertencer á associação, em virtude dos contraetos celebrados em 6 de Fevereiro de tS~5 e
10 de Novembro de 1857; e se acMo indivisos por esse Jado, por ser muito custoso o í:livisorio
que tenha do passar· se pelo alto de serras inaccessiveis, e por juJgar~se ella desoecessaria, em
consequencia de ter-se do confundir a propriedade. Mas o mesmo centro terá uma superlicie superior a 3.000,000 d:} braças quadrada:;; pois que, tendo 2,000 braças de rundfl, lerá a mesma
testada; e portanto, para de uma vez fixar~se elite nogocio, independente do mediçõc3 dispendiosas, deve esle centro ser aceito pelo valor que se lhe marca na primeira atfdtção do Inventario, certamente muito inferior ao que lho marcaráõ os arbitns mais cOD'CeoeTosos.
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Fóra das linhas divisorias do centro colonial Páo d'Alho, existem terrenos que pertencem á
associação, e quo, por boa estima, contêm a superficie do nove milhões de braças quadradas, de
que trata a addição segunda do presente inventario, e a que o eBgenheiro Adalberlo Jabn marcou o valor de meio real por cada braça; mas devendo:attender-se que os arbitros conscienciosos
lhes darião e darão um valor muito mais subido, valor adquirido pelos trabalhos e sacrificios da
associação. é de toda a justiça que ao menos se lbe marque, como se marcou, um real por cada
braça, veri6eando-sa por estimativa a superficie, afim de evitar despezas e trabalhos desnecessarios,
visto (Iue veio ficar confundida a posse e dominio da mesma superficie nos proprios nacil>naes.

Oh,",",.,,, d. teree....

addl~.

A juslit;a, que se reclama para com o objecto da observaçlo anterior quanto ao preço, milita para o
objecto da addição terceira do presente inventario, visto que do mesmo modo se elevou o nlor dos
terrenos de que faz menção a mesma addição.

Calculado o trabalho da desobstrucção do Rio-Novo desde o lugar denominado Orobó até ao denominado Bocaina, no valor do que trata a decima-quarta addiçAo do presente inventario, deve ser
indemnisada a associação do trabalbo excedente, na razão do dito trabalho feito a juizo de
arbitros.

!\ão se tendo presente a escripturação colonial ao confeccionar o presente inventario. é possivel
que as verbas que fazem objecto das addições decima-oitava, decima-nona e vigesima, se afastem
para mais ou para menos do que represenlão, e neste caso é de justiça que se altenda ás differenças que fOrem demonstradas pelos Iivr'os onde se acblio escripturadas.

Para as obras de que trata a primeira addição do passivo e o contracto de 17 de Oitubro
de 1859 já se recebeu a quantia de 17:000~OOO; e porque a parte de taes obras entra no presente
inventario pelo valor designado na!J addições decima-segunda e decima-quarta, segue-se que da
somma a indemnisar-se deverá deduzir-se, como se deduz, a referida quantia.
Do mesmo modo se deveráõ deduzir, como se deduz, a quantia de U :OOO;mOOO, recebida para
diarias e outras despezas com os colonos eslilbelecidos por conta do Governo, e a quantia de
9:695itbOOO pelos terrenos que fazem objeclo da addição terceira do passivo. Rio de Janeiro, 6 de
Fevereiro de t861.-(Assignado) Caetano Dias da Silva. Conforme, Bernardo Âtegusto Nascentes
de Âzamlne}(I.
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Contracto eelebrado entre o Governo Imperial e a casa commercial
de Steinmann e C., de Antuerpia, tendo por fim a expedição de
emigrantes para o lmperio.

• ••
o Dr.

Bernardo Augusto Nascentes de Azambllja, director da directoria das terras publicas e
C9lonisaçto da secretaria de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, por
parte do Governo Imperial, e H. Ludwig, por parte da casa commeroial de Steinmann" C., de
Ántuerpia, competentemente autorisado. contractárão o seguinte:
J.

o Governo Imperial aulorisa a casa Steinmann 4 C.. da cidade de Antuerpla, a expedir para
o Brazil, por espaço de um anno, o numero de 2,000 emigranLeS agricolas, mediante as seguintes
clausulas ou condições:
11.

As expedições se farão por famílias, e serão reguladas de modo que não compreheodão no espaço
de um mez mais de 200 emigrantes.

UI.
Entender-se-ha por familias de emigrantes as legitimamente constituidas, comprehendendo, além
do marido e mulber, os ascendentes, sobrinhos, irmãos e cunhados de um e outro sexo, que estejão
sob a protecção do cbefe da familia.

IV.
Não serão admittidas nas expedições que se fizerem por conta do presente contracto as famílias
que não apresentarem certificado de boa conducta, e de qne estilo acostumadas aos trabalbos do
campo e da agricultura.

v.

o transporte dos emigrantes não deverá ser feito senão em navios apropriados para es~ fim, e
expedidos de conformidade com as leis ou regulamentos em vigor nos portos de onde sablrem, ou
nos do Imperio.
26
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As expedições dos emigrantes de que trata o presente contracto serão direetamente destinadas
ao porto do I\io de Janeiro, e para nenhum outro ponto do Imperio se dirigiráõ sem aviso expresso
do Governo Imperial.
VII.
Ouando, porém, uma ou mais expedições tiverem de sei' feitas directamente ]>ara algum outro
porto do imperio, e em conformidade de ordem expressa do Governo Imperial, pagará este a
Steinmann & C. a diferença do preço da passagem que existir para mais do Rio de Janeiro
até o p0rto designado, sendo o dito preço regulade segundo a labella mais raV'Oravel aos cofres
publicos.
VIll.

Os capitães dos navios se obrigaráõ perante a casa Steinmann 4 C., de Antuerpia, a conservarem
e sustentarem a bordo por
horas. depois de sua chegada no Rio de Janeiro. os emigrantes que
transportarem, se antes desse tempo nio tiverem tomado um destino qualquer.

2'

IX.
Os emigrantes importados por Steinmann & C. em virtude deste contracto serão considerados -espontaneos; e sem obrigaçae alguma de divida para com o Governo ImperiaL

x.
Os mesmos emigrantes, portanto, desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, ficão perfeitamente
livres de seguirem quatquer destino, e de se estabelecerem, como Ibes aprouver, á sua propria custa,
c sem o menor embaraço da parte do Governo Imperial, e tambem sem direito de exigirem deste
subvenções, auxilios pecuniarios, ou algum dos favores abaixo declarados.
XI.

2'

AquelIes, r.orólD, que dentro das
horas de que faz menção a condição S' declaral'em a bordo
dos navios que os tiverem transportado quo dosejãO ir para qualquer das colonias do Governo,
comprando terras para se estabelecerem como pequenos proprietarios, gozaráõ dos seguintes
favores:
§ 1.0 Serão recolhidos á hospedaria da ilha do Bom Jesus, e ahi gratuitamente sustentados e
tratados em suas enfermidades e á custa do Governo, até que possão seguir para a provincia e
colonia quo tiverem escolbido para seu estabelecimento.
O" que não quizerom ir para as colonias poderão ser recolhidos á hospedaria, o 80 o desejarem;
mas pagaráõ as despezas quo ~zerem.
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-3As colonias do Governo, que são postas á dispesição dos emigrantes de quõ trata esta condição, são
as estabelecidas nas provincias do Espirito-Santo. Minas-Geraes, Santa Catharina e Pal'aná,
§ 2,0 Serão transportados com suas pagdgens, e tambem gratuitamente, parcl qualquer das ditas
c.olonias, e este transporte se fará com a menor demora possivet
§ 3,° Depois da sua chegada ao Rio de Janeiro, e emquanto permaneceremla bordoou na hospedaria da ilha do Bom Je~us á espera do vapor que os leve a seu desUno ulterior, podel'ão communicar livremente com os Dgen~s diplomaticos e consulares de suas nações. ou com quaesquer
outras pessoas.
A Associação Central do Coloni3ação 111CS facultará os meios que tiver para se trJnsportarem da
ilha á cidade e vice-versa, nos dias para 'esse fim marcados.
Fóra daquelles dias, e em oulras horas que não sejão designadas par.a esse serviço, poderão
vir á cidade á sua custa quand) e COlDO quizerem.
§ 4. o Na c:llonia a que se destinarem serão recebidos e alojaoos pl'ovisoriamente., até se instalJarem em seas respectivos lotes de terras.
§ 5.° Receberáõ, a titulo de venda, um lote de terras de U5,OOO braças quadradas, ou de
'metade desta área, conforme preferirem, á razão de trez réis a braça quadrada a prazo de seis
annos, e sendo o seu preço pago em quatro prestaÇÕ6siguaes a contar do segundo anno do seu
estabelecimento.
Os filhos maiores de 18 annos terão direito a lotes 'iguaes. e com as mesmas condi~õc5 se os
chefes das familias a 'lue pertencerem assim o requererem.
§ 6. o 05 lotes de terras serão entregues medidos demarcados. e com uma casa provisoria de dimensões sufficientcs para uma familia, o com uma aerrubada de 1 ;~OO braças qual1rad35.
§ 7.- Receberáõ por adiantamento os instrumentos agricolas mais necessarios, e as sementes
para as suas primeiras plantações, be:n como, se não tiverem meios de subsistencia. o sustento
por seis mezes. quando não haja na colonia traba1hos publicos ou particulares, 'em que so p05são
empregar afim de proverem ás necessidades da 'lida.
Fica expressamenle declarado que os adiantamentos ele diari35 ou alimentos cessaráõ de todo. findos
os seis mezes, ou antes mesmo desse tempo. logo que -os emigrantes tiverem os meios precisos para
dispensuem um tal auxilio, ou não se empregarem no cultivo das terras que lhes fôrem distribuidas.

'lu.
Os colonos poderão sor naturalisados no fim de dous annos, e serno isentos tlo serviço
militar, menos do da guarda nacional dentro do municipio, nos termos do art. 17 da lei de 18
de Setembro de 1850.

,XIII.
Steinmimn ti t. 'farão bem comprebender aos emigrantes todas as vantagens que lhes são
concedidas pelo Governo Imperial, fornecendo-lhes uma cópia das condições respectivas com
expressa declaração de que não terão elles direito a reclamar outros favores que não sejão os
especificados no presente coniracto.
.

XIV,
Fica expressamente prohibido a Steinmann &: C. fazer quaesquer promessas de favores além
dos indicados neste contracto, ou descripções enganadoras do paiz com ,o fim de aliciar emigrantes; incorrendo pOl' isso na multa de 20':/t> por cadc\ emigrante a quem fôrelU fvilas taes
promessas e descripções.
'
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Stciomann & C. fm'ão aviso préviQ dos navios que esth-crem a partir com as expedições,
e remellel'áõ as listas concernent{'s aos emigrantes de que cada uma dellas se compuzer, dewndo taes listas conter a declal-ação do nUlllel'O, nomes e pronomes, idades e lugares do nascim{'nlo, e a naturalidade dos emigrantes.

XVI.
Pela mesma occasião, ou IleIos capitães que transportarem os emigrantes, tambem declarnráõ Steiomann & C., sempre que fOr possivel, qual o destino que desejarem aquelle5
tomal',

XVII,
A casa Steinmann & C. receberá do Governo Imperial a commissão de 50 francos por
individuo maior de 2 annos e menOl' de 50 annos até o numero declarado na condição 1,-,

XVIII.
As quantias respectivas serão pagas na legação brasileira em Londres, em favor da qual se
abrirá o competente credito, afim de que a casa Steiomann & C. receba a importancia correspondente a cada expedição, á vista de um certificado do coosul brasileiro no porto de embarque, quo indique o num{'l'O dos emigrantes expedidos conforme as idades acima ..declaradas.

XIX.

o consul, antes de dar o certiticado,examinará se estão cumpridas as condições deste contraeto,
principalmente as que se referem a profissões agricolas dos emigrantes, e á promessas e esperanças iIlusorias; e se alguma dellas houver sido infringidas, o colono a que se refere um
tal procedimento terá a liberdade de desembarcar, e no certificado se descontará o importe
da multa de que trata a condição ta.

xx.
Os navios que transportarem emigrantes em virtude de~'e contracto gozaráõ de todos os favores, isenções e facilidades que as leis em vigor têm g:lrantido a bem da emigração para o
Imperio. inclusive o desembarque liuc de direitos dos objectos que constituirem propriamente
as bagagens dos mesmos emigrantes, assim como os sobresalentes dos viveres destinados á
viagem.
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o GO"crno Impcl'ial niio cOllecdeJ'á a qualquer cu Ira cmp'na l1e intl'oduqílO (!r (migl'illllrs
vantagens maiores do que as consignadas nesle contr3clo, e no caso c(:lllrarin S(,J'ú posta IlO
mesmo pé de igualdade a casa de Steinrnann & C., ou terá esla o dirrilo de fcs{'iJ:tlir () 1:1 fSf'nte
conlracto.
~ão se deve entendcr como "llJltagcns ás emprezas expedidol'as de COl0110S a f'Ollllllissão de
f(lzcr transportar cerlos {' determinados illdh'iduos, a quem o Governo quizcl' dar passagelll
gl~,tuila ou parlf.' do importe dclla,
•
XXII.
Esta mesma casa conm:el'cial fica respollsavel pela infracção das cumliçôes dcste coulrado. e
sujeita á multa de 4.:000~. cuja imporlancia será descontada das sommas que hou\('I' de
f('c('ber pela introducrfto dos emigrantes.

XXIII.
Os conlractantes renullcião todos os casos fortuitos e extraol'dinarios, solitos e insolitos, cogitados e nlío cogitados, e cm todos, e em cada um delles ficão sempre obrigados, sem delles s('
poderem laler, nem os poderão allegar em tempo algum, e para qualquer eO'eitoquc seja. e êlO
mesmo tempo reDuncião qualquer direito a indcmnisação sob qualquer llretexto ou titulo que
s('ja.
E para firmeza do presente contracto mandou o reCel'ido director lavrar este termo, que assigna
com n. Ludwig e duas tcstemunhas.-Dircctoria das TelTas Publicas e Colonisa<:.ão, em 19 de
Oitubro de 186:l.-Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja.-Ilermann Ludwig, pour la maison
Steinmann & C., à Anvers.-Como testemunhas: Camillo Liberalli, Carlos Eugenio de Fiflt/p.i,',ía
CQntre;'ras l\' abuco de Araujo.-Conforrne, Bernardo Augusto Nascentes «e A:ambuja.
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RELATORIO
D.\

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURl
COMMERCIO EOBRAS PUBLICAS.
-_00000_2_

ENHO a honra de submetter á consideração e approvação de V. Ex. o Relatorio
dos trabalhos concernentes aos diversos ramos de serviço á cargo da Directoria
das terras publicas e colonisação, com referencia ao ultimo anno decorrido.
Cumprindo este dever, que me e imposto pelo Art. f'" § f 4- do Decreto
n. 270\8 de f6 de Fevereiro de 186f, solicito de V. Ex. uma benevola indulgencia para que me sejão relevadas as lacunas, provenientes da falta de informações mais circllmstanciadas no tocante a alguns ramos de serviço, e principalmente da ausencia de outras que dcixãrão de ser ministradas á tempo, ou
A-....."'-rque o forão incompletas, não obstante as recommendações feitas em diversas
circulares e ordens cspeciacs.
Recorrendo, pois, aos dados e esclarecimentos fornecidos pelas autoridades competentes, e aos existentes no archivo e registros da Repartição, consegui
confeccionar o presente Relatorio, que, embora não seja satisfactorio quanto á genera-
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inLeresse á cerca de alguns delles.
Na exposição dos trabalhos etreituados, das providencias dadas e de outros factos,
(]lle tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex., procurei ser claro e fiel, sem
todavia prescindir de aventurar algumas considerações a respeito de certos ramos
tle serviço, cuja regulariàade. e boa WrGC9fto muito devem coacorrer para tornar saliente
a importancia delles, e para. ql.le dos meios suffieiellt8s e adequados, que forem postos ao
alcance desta Directoria, resu1tem vantagens reaes para o paiz.
Da reconhecida bondade de V. Ex., espero que, desculpando as imperfeições ueste
trabalho, me levará em conta o zelo e dedicação com que em llma serie de annos me hei
esforçado por bem desempenhar os serviços concernentes ás terras publicas, á colonisaç~o e á catechese.

Directoria.

Os inconvenientes e embaraços ponderados no Relatorio do anno passado continuão
a actuar sobre esta Repartição.Deixando de repetir os motivos que então expuz para justificar a necessidade de alguma medida tendente a regularisar e facilitar os respecti\"os trabalhos, cumpre-me esperar que sejão elIes tomados opportunamente na consideração, que
merecerem.
Além d'esses inconvenientes vio-se tambem privada a Directoria da presença do
chere da secção e de um t. o Official, que esth'erão por alguns mezes com assento na Assemblóa Provincial do Rio de Janeiro; c bem assim da coadjuvação de um outro t. o Offi~ial, que, depois de uma licença de seis mezes, para tratar de seus negocios na provincia
do ~laranhão, apresentou-se e logo deixou de ser assíduo, allegando incommodos de saude,
ate que obteve uma nova licença no principio deste anno.
A falta d'estes empregados, e a ausencia, durante todo o anno decorrido, de um 2. 0
Official, que se acha em exercicio na 4. 11 Directoria, em virtude de ordem superior, occasionando accumulação de trabalho sobre os poucos que se conservarão em exercicio acth'o
e regular, augmentarão as uifficuluades com que tenho lutado para ter em dia o expediente e mais encargos confiados á repartição que dirijo.
Auxiliado, porém, pelo zelo e boa \"olltade d'aquelles que com assiduidade de comparecimento e de trabalho me acompanharão no empenho de satisfazer as necessidades do
serviço, tenho conseguido superar não poucos embaraços, de modo a poder assegurar li
V. Ex. que a Terceira Directoria tem preenchido regularmente os seus deveres.
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-7Do que fica expendido, assim neste como no Relatorio passado, verá V. Ex.
que, com o pessoal existente, e pela maneira porque se ncha organisada esta repartição, difficilmente se poderá satisfazer 'Q lOOos os eueargos multiplos e importante~
que sobre elIa pesão. ,
E assim, tambem reconhecerá V. Ex., que a medida votada o anno passado 110
Corpo Legislativo, com o intuito de igualar os vencimentos dos empregados desta
Secretaria d'Estado aos que percebem os da Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio,
e.om quan10 fundada 110S principios de incontestavel justiça, apresenta o inconveniente
de fazer depender a sua etTectividade de circumstancias mui precarias e penosas, além
de que, de sua execução, resultará manifesto prejuízo ao serviço publico.
Prevaleço-me, finalmente, deste ensejo para de novo consignar no presente Relatorio o auxilio efficaz que continuou durante o anno passado a prestar a esta Directoria o commissario do Governo Imperial, para a liquidação da companhia do Mucnry,
José Candido Gomes, ao qual, além do exame de varios papeis concernentes no~
negocios das colonias d'aquelle nome, tenho confiado outros relativos a assumpto~
diversos e importantes.

Bepartições espeeiaes.

Continuão a subsistir as cinco delegacias creadas nas provincias do Espirito Santo, de
S. Paulo, Santa Catharina, Paraná e S. Pedro,em as quaes se aehão em maior actividadc
os serviços relativos ás terras publicas e á colonisação.
Estas repartições não tem sotTrido alteração no seu pessoal, e vencimentos, segundo
consta do quadro annexo, comparado com o apresentado no anno antecedente, tendo-se
dado apenas a vaga de delegado na de S. Pcdro, por haver sido nomeado Juiz de Direito
o cidadão que exercia esse lugar.
Trata-se de preencher esta vaga, que reclamaa presença de pessoaidonea ede inteirtl
confiança, mõrmente para intervir nos processos das vendas de terras, e nos de leg-itimação e revalidação das posses e sesmarias ou outras concessões.
Para estes assumptos, de que tratarei em lugar competente, chamo desde já a particular attenção de V. Ex., pois que abusos vão apparecendo em fraude da Lei e Regulamentos em vigor.
Terei tambem occasião de fazer mensão d'aquellas delegacias que no desempenho de
suas importantes funcçÕ6S, mais satisfactoriamente tem correspondido ao fim para que forão creadas.
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TERRAS PUBLICAS.
•••
'rerras devolutas.

Ainda não é possivel apresentar um mappa geral de todas as terras devolutas c0nhecidas no Imperio, segundo a promessa que fiz no ultimo Relatorio.
Poderia recorrer para esse fim ás informações ministradas nos anuos anteriores; um
trabalho,porem,desta natureza, sobre ser põr demais imperfeito,á mingoa de outros esclarecimentos indispensaveis que devem vir das provincias, exigiria pessoal e tempo que
não sobra á Directoria, occupada constantemente em acudir ao serviço diario, e á negocios
mais urgentes.
. Espero que, com a continuação das recommendações anteriormente feitas, sejão remettidos os mappas parciaes contendo os dados estatisticos das terras devolutas, cuja existencia tenha sido verificada pelas autoridades respectivas; e então poderei fazer o primeiro
ensaio da organisação de um mappa geral, que, melhorado com o decurso do tempo,
apresentará uma base de Classificações eindicações, que servirão para um cadastro futuro
das terras do Estado.
Cumpre, porem, não dissimular que nada de positivo se poderá conseguir á tal respeito, sem que o serviço das medições vá percorrendo todos os municipios onde houver
terras publicas a extremar das do dominio particular, ou das possuidas e sugeitas á legitimação e revalidação.
Este simples enunciado faz sobresahir a difficuldade de tão grande empreza, que,
além de numeroso pessoal, exige o dispendio de avultadissimas sommas, e o emprego de
dilatados annos, sem a compensação de vantagens correspondentes.
Devemo-nos, portanto, contentar, por óra, com o que fór possivel, e de utilidade mais
immediata. As circumstancias do paiz, e as condições de uma população exigua, disseminada em um vastíssimo territorio, assim me induzem a crer.
Em minha opinião, para se chegar a úm resultado pratico, e de mais facH execução,
ieria conveniente dar maior impulso, e appropriada direcção aos trabalhos das legitimações e revalidações, começando pelas paragens mais proximas aoUttoral e aos povoados.
Ao passo que se fór procedendo a estas formalidades com a discriminação das terras devolutas contiguas, se continuará na diligencia de ir colhendo todos os esclarecimentos' possiveis, á cerca dos terrenos tidos e havidos como pertencentes ao Estado.
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-9Não obstante as diligencias apontadas, fica sempre livre ao Governo Imperial, á vista
das informações obtidas, mandar proceder á medição, por perimetros, daquellas terras
que, bem situadas, e desembaraçadas de contestações com o dominio particular, e de posses,sesmarias ou concessões favorecidas pela Lei, convenha destinar á colonisação nacional e
estrangeira, á venda á particulares, em hasta publica,ou fôra deUa, e a outros fins sociaes.
Por esta fôrma, com o andar dos tempos, se conseguirá obter uma somma de dados
precisos para a confecção de mapprus, por provincias, e para a organisação do mappa geral de que ácima faUei.
Passarei agora a expôr o que consta das poucas informações que, em cumprimento do
preceito da Lei e ordens do Governo, forão, durante o anno findo, ministradas pelas presidencias, e repartições especiaes, á cerca deste ramo de serviço.

P.&8.&'.

As terras devolutas desta provincia demorão nas comarcas da Capital, Bragança, Cametá, Marajó, Gurupá e Santarem.
Na {. a destas comarcas ha {{ 7 {/2 leguas de terras proximas á Capital; na 2. a 28 ;
na 3. a {8; na 4. a {6; na 5. a 3; e na 6. a 27.
O clima é saudavel, e as terras servem para cultura da canna, mandioca, algodão,
arroz e para criação de gado.

P.&B.unBA.

São apontadas como devolutas terras existentes nas comarcas da Capital, Arêa, Pombal e SOuza, a saber:
Na freguezia da Capital e Maranguape calcula-se uma extensão de meia legua e mais
t75,OOO braças quadradas: nade Arêa dacomarca do mesmo nome, meia legua: e na de
Souza da comarca deste nome, 80,000 braças quadradas pouco mais ou menos. Quanto á
extensão dellas na freguezia de Pombal nada se declara.
O clima é salubre, sendo as ditas terras appropriadas, em geral, á plantação do café,
da canna, do algodão e dos cereaes.
Estas informações pouco ou nada adiantão ás anteriormente prestadas.
3
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ESPIRITO SANTO .
•

o mappa remettido pela Repartição especial das terras nesta provincia, combinado
com o que tive presente á confecção do Relatorio anterior, nada accrescenta de novo.
Parece-me, pois, inutil reproduzir aqui o que ficou alli declarado sobre este assumpto,
sendo bastante mencionar o resultado das observações feitas por engenheiros da provincia, que calculão em cerca de 300 leguas quadradas, a extensão das terras devoluta!'.
existentes nos diversos municipios das comarcas da Capital, Santa Cruz, Itapemerim e
S. Mat.heus.

SANTA. CATUABINA..

l\'ão se pôde precisar a area das terras devolutas n'esta provincia.
A' excellção do municipio da Capital, em todos os outros existem muitos terrenos devolutos, segundo consta de diversas informações prestadas até ao presente.
As terras sitas ábaixo da serra geral prestão-se ás difYerentes especies de cu ltnra,
sendo uberrimas as que se prolongão pelas margens dos rios, e encostas das montanhas.
Abstraindo dos rios importantes, o Itajahy, Tubarão, Tres Barras e Ararauguá, cujas
margens estão povoadas e cultivadas até mais ou menos dez legnas das respectivas h:l1'ras.
pólic-se considerar todo o territorio, desde uma cinta de 4 leguas de largura á heiramar até aos campos de serra ácima, como inteirament.e disponivel, c formando presentemente o mappa principal dos terrenos nacionaes.

•

8. PEDRO.

Além das terras que demorão nas fl'eguf'zias do Senhor Bom Jesus do Triumpho, S.
José de 'faquary, Santo Amaro, N. S. da Con~ição de S. Leopoldo, No S. do Rozario do
Rio Pardo, S. José do Patrocinio, S. Gabriel, Santa ~laria da Bóca do Monte, e S. Francisco de Paula de cima da serra, de que já fizerão mensão Relatorios anteriores, existem
mais algumas leguas de terrenos devolutos nas freguezias de Santo Antonio da Patrulha,
,
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-HRio Grande, S. Borja e J~ouarão, segundo consta do mappa ministrado ultimamente pela
neparti~o especial, acompanhado da informação de que onde mais avulta o dominio publico é nos lugares denominados Serra-Grande, Crtlz Alta, Passo Fundo e Vaccaria.
Sendo reconhecida a salubridade em toda a provincia, escusado é dizer, qne esta
condição se verifica nas paragens indicadas, assim como é fóra de duvida, que as terras de
que se trata se prestão a qualquer cultura, especialmente A dos generos alimentícios;
sendo que, em algumas dellas, produz com vantagem a uva americana, com que já se fabrica um vinho bem sotTrivel, como se observou na exposição nacional de t86t.
Não se faz mensão n'aquelle mappa da superficie quadrada das terras devolntas existentes na provincia, a qual só poderá ser bem conhecida, se extremada for das do dominio particular, e das que estão no caso de serem legitimadas ou revalidadas.

Medições de terras publicas.

o pessoal dos engenheiros, empregados durante o anno deéorrido nas diversas coma

missões concernentes a este ramo de serviço, consta do mappa annexo, com declaração de
seus nomes, datas das nomeações, "encimentos arbitrados, e das provincias que lhes forão destinadas.
Contemplei nesse quadro os mesmos engenheiros mencionados no que se acha junto
ao ultimo Relatorio, posto que esteja hoje limitado o seu numero, em consequencia de ha,"erem sido dispensados alguns d'elles, por deliberações posteriores, de que opportunamente darei conta.
Extinctas as inspectorias geraes de medição, tem-se feito grande economia de pessoal,
de tempo e de dinheiro, m...ntendo-se a regra de sómente conservar em actividade de serviço os empregados indispensaveis á. execução de trabalhos, que parecem mais urgentes,
e de utilidade reconhecida e mais immediata.
Tratei deste assumpto no llelatorio do anno passado, ao qual me refiro para evitar repetições, cumprindo-me apenas acrescentar, que para mais facilitar os processos daslegitimações e revalidações, e por meio d'estas a discriminação das terras publicas, achão-se os
engenheiros do Governo quasi todos revestidos das attribuições de juizes commissarios,
e por isso tambem incluidos no mappa respectivo.
Deixando para expôr, em lugar competente, os trabalhos por eUes prestados nesta
ultima"qualidade, e dos quaes alguns se oecuparão na maior parte do tempo, irei dando
conta á V. Ex. dos que forão executados no desempenho das respectivas commissões especiaes ou geraes em cada provincia.
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-12Antes disto, porem, corre-me o dever de declarar que á alguns directores das colonias
do Governo, que são igualmente engenheiros, tem sido confiados os serviços de medições
de lotes de terras, de abertura de estradas, de caminhos, e diversos outros tendentes ao
bem-estar, e ao progresso daquelles estabelecimentos. Tambem existem dous engenheiros
especiaes, sendo um na colonia D. Francisca, e dous nos estabelecimentos ooloniaes do
Muruhy, incumbidos de trabalhos de estradas e outros.
Os nomes destes 'Vão incluídos no mappa do pessoal das colonias, e de seus serviÇ()S
farei mensão quando tratar dellas.

..&11.&'.

O engenheifo Bruno Cabral de Gouvêa, que havia sido encarregado de medir terras
devolutas proximas á Capital desta prol'incia, afim de serem vendidas em lotes e em hasta
publica, fôra dispensado desta commissão, em virtude do Aviso de 21 de Abril do anno
passado, rea1isando-se a deliberação já tomada anteriormente á data do ultimo Relatorio.
•
Por este Aviso foi autorisado o presidente a mandar executar aquelles trabalhos por
outro engenheiro, mas por falta de informações, não posso dar noticia do que tem elle
feito no desempenho de seu dever.

CZAII.&'.

CommwÕb do engenheiro Antonio GcmIalves Justa Araujo.

As continuadas reclamações e contlictos levantados entre os Indios e outros habitantes
estabelecidos na primeira sesmaria de Mecejana,'8ttrahirão desde 1857 a particular attenção do Governo Imperial.
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Colhidas todas as precisas informações, e acuradamente examinadas as questões pendentes, reconheceu-se que o meio mais efficaz de pôr termo a estas, consistia em mandar
proceder a medições n'aquella sesmaria, afim de discriminar as terras que ahi
\'xistissem de\"olntas, das que estivessem occupadas pelos Jndios e por outras pessoas particulares. Neste sentido expedio-se á presidencia da provincia o Aviso de 28 de Outubro
de f858 com as respectivas instrucções.
Para a execução de uma medida tão salutar não havia na dita provincia pessoa com as
precisas habilitações; entretanto que os conflic.tos e complica.ções ião por diante. Sobre representação, pois, d'aquella autoridade para ali enviou o Governo Imperial o engenheiro
civil Antonio Gonsalves Justa Araujo, nomeado por Aviso de 6 de Agosto de 1860.
~o Relatorio passado dei noticia dos trabalhos effeituados até 20 de Dezembro de
1861, os quaes estavão assás adiantados, não obstante os embaraços suscitados por parte
de um intitulado procurador dos Jndios.
Aquelle engenheiro, porém, continuando no empénho de suavisar a repugnancia de
uns, e de arrostrar a má vontade de outros, consegui o concluir a sua missão, remettendo
ultimamente ã esta Directoria a carta topographica da primeira sesmaria de Mecejana, na
qual se achão comprehendidos, medidos e demarcados, todos os terrenos occupados assim
pelos Indios, como por pessoas extranhas que am se estabelecêrão.
Tendo á vista o auto da doação,ou concessão feita em 27 de Novembro de 1708, pelo
Capitão Manoel Francoz ao Jndio Thomé da Silva Campelim, contendo tres leguasde comprimento com uma de largura para cada lado, começou a medição na lag6a Gererahú,
tra.çando uma linha de legua e meia em direcção á serra do Ancury, e outra de igual extensão com rumo á serra de Pacatuba, tirando depois as respectivas paraUelas na distancia de uma legoa para cada lado. Fechadas estas linhas por duas outras tambem parallelas entre si, á rumo de SE - NO -, ficou descripto o perimetro da mencionada
sesmaria.
•
Dentro deste perimetro medio e demarcou t 26 posses de Jndios, as quaes se achão
numeradas e competentemente designadas na carta que tenho presente; 3; saber: 14 pertencentes aos Jndios de Jabuty; 9 aos de Gererahú; 22 aos de Aucury; 2 aos do Cajueiro
Forte; 2 aos do Outeiro; 2 aos da Giboia; f f aos dos Macacos; tO aos de Geripabú e Alto
Fechado; 20 aos da Pavuna; 6 aos de Pilões; 2f aos de Caracanga e Jtatinga; f ao Jndio
Luiz Francisco Xavier de Carapiô; f á Jndia Maria da Costa de Munguba e 5 aos Jndios
da ponta da serra Pitaguary.
~Iedio mais e demarcou seis lotes de terrenos aforados a diversos; bem como f 7 posses
feitas por pessoas que alli residem com estabelecimentos mais ou menos consideraveis,
segundo se observa das respectivas designações, e competentes denominações.
Discriminados por esta fôrma os terrenos occupados pelos Indios, pelos foreiros e posseiros, restão f 4 porções de terras devolutas, que ficão extremadas, e á disposição do Governo, nos lugares denominados,-Mul'ará, ~Iaracajahu, 'fhahira, Corrego Grande, Ancury e Alto Fechado, Genibabu, Itatinga, Giboia, e tres no Alto Fechado.
4:
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-uPara todos estes lotes de terras ha já compradores, cujos nomes mencionou o engenheiro á margem da carta topographica a que me estou referindo.
Serve de complemento a este trabalho a seguinte noticia descriptiva.
Os terrenos da sesmaria de Mccejana são de alluvião e em geral planos. Para o lado
de Leste existe a maior parte das fazendas de cultura e de creação. Avultão n'elles as varzeas cobertas de carnaubaes.
Suas mattas são de capoeiras mais ou menos antigas, existindo ainda uma pequena
porção de malta virgem entre o serrote Itinga e a lagóa de Camurá, e ne1la se encontrão
diversas madeiras de constmccão. A arvore da bOl'l'acha ( manicóba) existe com abundancia em toda a sesmaria.
O Rió Pacatuba, que corre aproximadamente de Sul a Norte, é de todos o mais importante j recebe as aguas das serras visinhas, e n'elle desaguãoos riachosMunguba, Pavuna
.e outros, tomando diversas denominações segundo as localidades por onde atravessa.
Sua maior profundidade durante o inverno é de 12 palmos no poço das Palmeiras. As lagóas, rios e córregos que n'esla estação inundão porções consideraveisde terrenos, conservão todavia poços que aHmentão de agua muitos pontos da sesmaria.
Achão-se n'esta alguns serrotes de pouca elevação, além de uma parte das serras de
ltatinga, Ancury e Pacatuba ou Pitaguary nas linhas limitrophes.
As principaes estradas que atravessão a mesma sesmaria, sem fallar nos caminhos antigos, hoje abandonados, são as da Pacatuba para Precabura, na extensão de 51egoasj a da
Giboia, que liga a Capital á cidade central do Crato na direcção de Norte ao Sul; e a de
Pacatuba ou de Baturité á Capital, que segue esta mesma direcção, e é a mais importante
de toda a provincia, pelo grande commercio que aUmenta, e á margem da qual demorão
os. povoados da Pavuna e Munguba.
A cultura mais gm'al, a que se dão os respectivos habitantes, é o milho, feijão, mandioca e outros legumes; sendo especjal a da canna do assucar nos engenhos Munguba e
Ancury. Na serra d'aquelle nome e na do Pitaguary existe alguma producção do café.
O clima é geralmente salubre e suave; secco e quente durante o dia, e fresco ás
noites.

PEB~~.BlJVO.

Os trabalhos l'clalivos á aviventação dos rumos, medições e demarcações nas sesmarias

dos Indios das aldêas da Escada, Panema e Barreiros, que não chegarão a ser executados
pelo ~. o Tenente Henrique José da Silva Quintanilha, por haver sido chamado á esta
Córte pelo Ministerio da Guerra em t860, forão depois confiados ao engenheiro civil Luiz
Maria Gonzaga de Lacerda, que para alli paI'tio no anno passado, tendo-se para esse firn
expedido o Aviso de 3 de Abril.
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Logo de principio deparou este empregadO' com difticuldades, solicitou as instrucções e ordens da presidencia, e diligenciou haver os documentos e dados precisos ao desempenho de sua commissão. A' sua actividado e zelo oppuzerão-se duvidas e embaraços,
como já havia acontecido anteriormente.
'fendo, pois, regressado da provincia para melhor orientar-se sobre a maneira de remover aquellas difficuldades, foi levado por motivos particulares a requerer sua exoneração, a qual lhe foi concedida por Aviso de t3 de Setembro de 1862.
A deliberação do Governo Imperial, á cerca destaconimissão, fóra o resultado de serios estudos, e de maiS de uma consulta da Secção do Imperio do Conselho d'Estado,
mórmente no tocante a aldêa da Escada; e é de esperar que, se elta ftlr algum dia levada a efJeito, produza vantagens iguaes, senão superiores, ás obtidas ultimamente no
Ceará, de que' acabo de fazer mensão, e tambem nas AlagOOs, de que passo a tratar.

Commissão do engenlleiro Carlos Boltersten.

A' respeito da sesmal'ia dos Indios do Urucü derão-se nesta provincia as mesmas circumstancias notadas por occasião das questões de Mecejana. Reconheceu-se, portanto, a
necessidade de autorisar':"se uma commissão semelhante á do engenheiro Justa Araujo.
Foi della encarregado Carlos Boltersten por Avisos de 25 de Fevereiro e 30 de Marco
de 1860, o qual, á despeito de duvidas e obstaculos, de que se vio rodeado á principio,
proseguio no serviCO encetado, e até 30 de Dezembro de 1861, aproximavão-se de sua
conclusão os respectivos trabalhos.
Assim o expuz no Relatorio passado; e se então não possuia esta directoria a competente planta, ou carta topographica, tenho hoje a satisfação de annunciar concluida esta
commissão com a remessa ultimamente feita d'aquella planta e do respectivo memorial.
A carta de doação da sesmaria do Urucú, expedida em 21 de Julho de t 727, por
D. Manoel Bolim de ~Ioura, governador de Pernambuco, ao Sargento-Mór e mais Indios
dos Palmitares, acha-se registrada na Secretaria da presidencia á pagina 107 do livro da!'
sesmarias n. 72.
Consta esta doação de quatro leguas de terras em quadro, ou 16 leguas quadradas,
come.çando ao lado das sesmarias do Mestre de Campo Domingos Jorge Velho, defronte
do Rio Urucú, para a parte do Sul, e pelo Rio Mundahú á cima.
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A maior parte desta grande extensão de terreno acha-se hoje na posse de proprietarios e outras pessoas, que não pertencendo á corporação dos Indios, apresentão titulos de
heranças, de compra e mesmo de sesmaria, além dos que se estabelecêrão como arrendatarios; restando sómente para os Jndios sobras espalhadas.
Chegando ao conhecimento de todas as circumstancias que tornavão difficultosa, senão impossivel, uma execução rigorosa da medição e demarcação de todos os pontos OCCUpados por particulares, pelos meios das legitimaoões, e outros serviços de que trata o capitulo 3. 0 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854-, aOm de se saber, em resultado,
quaes as terras, que devessem ser demarcadas para os Indios, ou ficar disponiveis como
proprios nacionaes, procedeu o engenheiro Boltersten no sentido inverso.
Achando-se os Jndios do Uructi no caso de serem considerados como dispersos e
confundidos na massa da população, e as terras da sesmaria, pelo abandono d'elles,nos
termos do Aviso de 21 de Ootnbro de 1850, sob. n. 172, para serem reputadas nacionaes, ou devolutas, procedeu o engenheiro á medição das mesmas na conformidade do
capitulo 2. o do Regulamento ácima citado; procedimento este que havia sido approvado
por Aviso de 25 de Agosto de 1860, expedido pela ex-repartição geral das terras publicas.
Adoptado este modo de execução, forão medidas as linhas do perimetro, sem attenção
ás propriedades encravadas, ou que fossem encontradas no correr d'esse trabalho, salyo
os recursos dos interessados para a intervenção dos juizes commissarios, por bem do artigo 19 do Regulamento já referido.
Começou este trabalho defronte da barra do riacho lJrucú, ao lado do Sul do Rio
, Mundahú, onde se fincou o marco, que servio de ponto de partida, á f O braças distantes
da margem esquerda d'este ultimo Rio, tomando-se por base uma linha imaginaria, figurada deste ponto ao do Brejo Grande, sobre o mesmo Rio MUlldahú, com declinação de 43'
do Norte verdadeiro para Oeste, e etJeituou-se a medição das quatro leguas por este Rio
ácima, na conformidade da carta de doação.
Do Brejo Grande, no ponto terminal das ditas quatro leguas, foi levantada a perpendicular de igual extensão, declinando do Norte verdadeiro 4-7' para Leste.
Do ponto de partida no Urucú, em vez de uma linha recta parallela á anterior,
a qual excluiria do perimetro terrenos que os Indios não querião perder, foi tratada uma linha quebrada, que começou por 2,184- braças, declinando do Norte verdadeiro 69', 20" para Leste, e seguio depois parallelamente á particular já citada.
Finalmente, com a medição da linha parallela á base figurada, ficarão ligados os pontos extremos das referidas perpendiculares. Por esta fôrma ficou fechado o perimetro da
sesmaria, e aproximadamente compensada a area das sobras, que ficarão delle excluidas
pelas sinuosidades do rio Mundahú, para dentro da imaginaria linha de base.
Para levantar a planta geral da sesmaria dos Indios do Urucú, e confecc!onar o respectivo memorial, que tenho á vista, não pôde dispensar-se o engenheiro Boltersten de
proceder aos trabalhos de explorações, medições parciaes, exactas ou ligeiras, dentro do
perímetro demarcado.
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-17Estas medições exploradoras no interior da sesmaria, sem contar as quatro laguas
da barra do riacho Urucú, pelo Rio Mundahú ácima, até o lugar do Brejo Grande, derão em
resultado 3i tj6 leguas de mediçi"ies exactas com agulha e corrente, e quási 20 leguas de
medições ligeiras, a passo de cavallo.
No decurso destes trabalhos verificou o engenheiro a existencia de 85 propriedades
particulares, constando de segmarias,sitios,engenhos, e posses encravadas na sesmal'iageral,
inclusive alguns arrellllam:-'ntos de terras e engenhos, feitos por diversos directores geraes
dos Indios: o que tudo se acha marcado e d~signado na planta, e descripto no memorial.
Entre ellas a mais considerav,ll e a sesmaria de uma leglll em quadro, concedida em ~5 de
Outubro de 1822 a Luiz Pereira Leite, hoje pertencente a terceiros.
Além das mJncionadas 85 propriedades, f lHe pelas subdivisões que tem soffrido dev~m interessar, segundo se calcula, a cerca de duzentas pessoas, tambem reconheceu o
dito engenheiro, por tradicções unanimes, por muitas reclamações que lhe forão apresentadas, e em virtmlc de um titulo achado ultimamente em Pernambuco pelo procurador de varios interessados, que dentro d'aqllella sesmaria geral, havia uma mais antiga,
conhecida pelo nome de doação dos Paulistas, concedida em t 7 de Setembro de 1824- a
José fla Cunha, alferes dos Paulistas, que havião guerreado os negros Palmares.
Consta esta doação de duas leguas em quadro, partindo da barra do Rio Gulangi, e
porelle ácima ate completar duas le~uas na barra do riacho Clemente, c da mesma
. barra pelo Rio ~lundahú ácima, outras duas leguas em linha rceta até as terras do engenho
S. Simão do Outeiro; sendo estas duas linhas fechadas pelas dos fundos correspondentes.
Foi igualmente traçada na planta esta doação, que se distingue pór traços mais grossos, e de cõr differente das que designão as outras propriedades de que já fiz mensão.

Terrenos dos Indios ainda não occupados por particulares.

Resta-me agora fazer mensão dos terrenos, cujo dominio ainda não tem sido disputado aos Indios. E' este o resultado final, que se esperava obter da commissão confiada a
Carlos Boltersten, que parece ter satisfeito, quanto fôra possivel a conveniencia de um tal
serviço no meio da confusão e incerteza, inherentes a questões de continuo suscitadas por
interesses desencontrados.
Na planta a que me tenho referido, achão-se designados aquelles terrenos com as letras - A, D, C, D, E, F, e no memorial respectivo vem elles descriptos pela maneira seguinte :
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L o O terreno indicado com a letra- A-está inteirameil te occupado e cultivado pelos
Indios, que residem na aldea do Urucü, e no lugar -Curralinho. A sua area é insufficiente para a lavoura dos mesmos, posto que limitado seja o numero d'eUes.
2. o Os terrenos da letra -B- acbão-se em parte possuidos por cerca de 20 (amilias de Jndios j a outra parte ao Norte, coberta de mattas virgens, é fertH, e offerece
proporções para o estabelecimento de mais 30 familias em lotes de 300 braças em quadro
para cada uma.
3. o O terreno -C- conserva-se pela maior parte devoluto, e admitte 4 ou 5 familias.
4. o O da letra -D- montanhoso e coberto de maltas virgens, pouco se presta á
cultura, mas contêm madeiras de que se pôde tirar proveito.
5. o Os ,-astos terrenos indicados com a letra -E-, tambem montanhosos, e c0bertos de mattas, apresentão varios pontos com proporções para acommodar de tO a 20
(amilias.
6. o Finalmente os terrenos sobre a letra -F -, ha muitos annos habitados por
cerca de 20 familias de Jndios, forão indevidamente incluidos no perimetro da sesmaria
de Luiz Pereira Leite, de que ácima falIei, medida em t860 pelo juiz commissario de Maceió, medição esta que ainda não foi approvada pela presidcncia da provincia, a quem se
acha afTecta na fórma da lei.
Observa-se da planta que este terreno podia ser facilmente excluido do perimetro da
dita sesmaria, e garantido aos indios, não só por força da carta regia da concessão, como
por serem estes posseiros antigos, favorecidos pela lei de t8 de Setembro de 1850.
O engenheiro, pois, marcou para os mesmos indios a area cultivada, e mais outro
tanto de mattas virgens, nos termos dos §§ t. o e 3. o do artigo 5. o da citada lei.
Segundo o memorial, os Jndios em geral, em numero de tOOfamilias, pouco mais ou
menos, vivem espalhados por todo o terreno da sua sesmaria, comquanto uma grande
parte d'elles se ache concentrada na aldêa do Urucú, á margem do Rio Mundahú, nos sitios
do Rio Mearim, da Serrinha, e da Serra Getituba. Os outros, que andão dispersos poderião congregar-se nas sobras dos terrenos -B e E-, garantindo-se-lhes por esta fórma
uma existencia tranquilla, e mais feliz.

Topogl'al)hia do terreno da sesmaria do Urucú e das adjacentes
ao norte da provincia.

O quadro da sesmaria, medida e demarcada, está situado quasi no centro da provincia, e banhado a S. O. pelo Rio Mundahú, cujas nascenças se achão na provincia de Pernambuco, perto da villa de Garanhuns, e cujas aguas se despejão na lagoo do norte, 4 a 5
Jeguas ábaixo da barra do Rio Urncú.
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Os tributarios principaes d'aquelle Rio são, O riacho Branca Grande, e o Gulangi. O
Rio Soledade e o Bonito ou Galho Secco, desaguão em confluencia no Rio Camaragibe. O rio
Peixe desagua no Getituba, e este no Rio S. Antonio Grande.
A parte meridional contém uma aggregação de morros, outeiros e colinas, cortados
por numerosos riachos e vargens. Os terrenos ahi são fertilissimos, e adaptados a quasi
todas as especies de lavouras.
A parte septentrional é coberta de serras, cuja altura não excede de mil palmos s0bre o mar, e que fazem parte de um grande grupo montanhoso, que occupa todo o terreno ao Norte da sesmaria, extendendo-se até as fronteiras da provincia de Pernambuco.
Estas serras correm em direcções irregulares, ede suas alturas descem com velocidade
rios e riachos que formão numerosas cachoeiras..
Dentro do quadro medido encontrão-se algumas montanhas mais notaveis, taes como
as do Caranguejo, Vermelha, Grande, do Bonito, do Araçá eoutras,sendo estas duas ultimas as que parecem dominar sobre todas pela sua elevação.
Quanto aos terrenos montanhosos ao Norte da sesmaria, ácima mencionados, e
fóra d'ella, são pela maior parte devolutos, com uma area aproximadamente calculada em
t2leguas quadradas.
Do esboço de um pequeno mappa da parte septentrional da provincia das Alagôas,
que se acha lançado á margem da planta geral da sesmaria, se observa a posição em que
esta se acha em relação áquelles terrenos annexos, ao districto da colonia militar Leopoldina, aos dous territorios medidos pela extincta inspectoria geral das medições, e a algumas sesmarias já medidas ou por medir.

Conclusão.

Habilitado hoje o Governo Imperial com os esclarecimentos constantes dos diversos
trabalhos, que ficãolmencionados, poderá resolver, com sufficiente conhecimento de cansa,
quaes as medidas a tomar relativamente não só ao aproveitamento das terras devolutas ao
Norte da provincia, e das que ainda existem disponiveis no perimetro da sesmaria do
Urucú, como á maneira porque convirá garantir aos respectivos Indios os terrenos em que
se achão estabelecidos, e de que ainda careção para se entregarem tranquillamente aos
trabalhos da lavoura.
Por outro lado, tem-se obtido bastantes dados para serem tambem resolvidas muitas
questões pendentes sobre antigas sesmarias e posses, hoje habitadas e cultivadas dentro
das terras dos Indios, por particulares, que lhes tem dado importantes valores.
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Verdade é, que estas terras tem sido em grande parte alienadas,· ou invadidas indevidamente, ou obtidas por concessões irregulares; porém, talvez grandes inconvenientes resultem hoje da annullação de tantas propriedades de valor, de tantos titulos
mais ou menos fortes.
Consideradas, portanto, como nacionaes as terras abandonadas, ou não aproveitadas
pelos Indios, e achando-se estes confundidos na massa da população, poderião os proprietarios, que n'ellas se achão estabelecidos, recorrer aos juizes commissarios para legitimarem ou revalidarem os terrenos que lhes possão pertencer; e aquelles, que já não estiverem sujeitos a estas formalidades, só terião de apresentar seus titulos, para se fazer a
competente discriminação. O Governo Imperial, porém, decidirá como fôr mais acertado.
Resta ainda a questão dos arrendamentos feitos mediante contractos expressos com
os diversos directores geraes dos lndios. Parece que a melhor maneira de resolveI-a seria,
considerar tambem concessionarios ou posseiros, os respectivos arrendarios, sujeitos aos
processos das legitimações ou revalidações; e isto no caso em que se não julgue conveniente vender-lhes os respectivos terrenos por preço razoavel.
.
Depois de discrimados todos os terrenos comprehcndidos dentro do perímetro da
sesmaria, (o que já não pertence á commissão do engenheiro Boltersten ), restará ainda,
para os Indios, terreno talvez sufficiehte em relação ao numero de t 00 famílias que possão
existir; podendo-se mandar vender, em hasta publica, todo o que sobrar, dando-se prefereneia aos confinantes.

B.uo&.

Commiaão do engenheiro Luiz Antonio de Souza Pitanga.

As terras e mattas da nação ao sul desta provincia, estavão sendo invadidas e devastadas por intrusos, e especuladores que, tendo só em mira o oorte de madeiras de lei,
e do pão brasil, sem respeito ás autoridades, e em menoscabo da prohibição legal, punhão obstaculos graves ao futuro aproveitamento de lIma grande porção do domínio pu_
blico, justamente nos pontos mais appropriados á cultura, e á colonisação.
Em consequencia de taes abusos, ordens forão expedidas para que as autoridades
I
competentes empregassem, contra aquelles infraetores, os meios de repressão compatíveis
com as leis em vigOr.
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Foi ao mesmo tempo, em 2t de Março de t86t, para alli enviado o LO Tenente Luiz
Antonio de Souza Pitanga, como auxiliar ao bom exito das medidas tomadas. Investido
da dupla qnalidade de engenheiro do Governo, e de juiz commissario, por nomeação da
presidencia, t~ve por incumbencia medir perimetros de territorios, e de terrenos devoluto3, bem como legitimar e revalidar as terras que se achassem alli encravadas e possuídas
por particulares.
Ardua era sem duvida a tarefa; mas aquelle engenheiro, fiel no cumprimento de
seus deveres, procurou, por todQs.os meios ao seu alGaooe, remover os obstaculos que encontrára no espirito de especula~ão, e na ambição dos que visavão lucros avultados,
embora reprovados.
A' vista de suas representações, novas providencias forão dadas, e -os trabalhos, c0meçados no municipio da viUa do Prado, onde tcm progredido, e apresentado resultados
que mostrão etTectividade de serviço. Não obstante haver-se retirado para esta COrte o
ajudante agrimensor, que o servia na dita commissão.
Segundo as inrol'maçi'\es remettidas por este engenheiro, etTeituou elle, desde Outubro de t86f até Maio de {862, em virtude de ordens da presidencia, seis medições de
terrenos pretendidos por particulares, serviço este que teve de eneontrar difficuldades ao
andamento desejado.
Pela descripção dos respectivos processos verifica-se a medição de 33,695 braças lineares, oui { leguas e 695 braças, abrangendo uma superficie de t t,859,250 braças
quadradas, relativamente aos seis perimetros demarcados.
Do mez de Junho até fim de Dezembro, por ordem da mesma presidencia, executou
mais sete medições de terras destinadas igualmente a serem vendidas a particulares, que
as requererão.
Os resultados geraes desta segunda serie de medições consistirão em 33, t52 braças
lineares, equivalentes á extensão de t t leguas e {52 braças, as quaes eomprehendem
oma superficie quadrada de 9,64-5,000 braças. Tendo em consideração os dias de etJootivo serviço, a medida diaria foi superior a 500 braças, chegando em algumas dessas
medições a alcançar de 534- a 543 braças por dia.
Os trabalhos, portanto, do engenheiro Pitanga, durante todo o anno passado limitárão-se a medições para venda de terras; ficando interrompidos, segundo as ordens da
presidencia, os de medições de perimetros das terras publicas, e sua discriminação das
possuidas legalmente, ou sujeitas aos processos de legitimações e revalidações.
Terminados estes trabalhos emprehendeu uma pequena viagem de reconhecimento
de terras devolutas pelo Rio do Norte ácima, transpçmdo dez cachoeiras, e chegando a lugares abandonados, de pouco, . por indigenas, e onde não ha noticias de que alguem os
tivesse anteriormente explorado .
.Aguardo as plantas e memoriaes, que o rererido engenheiro, não podia promptificar em quanto se occupava das medições no matto, e sem ajudante.
6

Digitized

byGoogle

-

22-

Ultimamente, segundo participou em 20 de Fevereiro, "eio á capital entender-se
com a presidencia sobre negocios afTectos a sua GOmmissão, e por elIa foi encarregado de
trabalhos extraordinarios, sendo para este fim posto á disposição do director do AI'Senal
de Guerra.

ESPIORO SANTO.

CmnmiSSl;O do engenheira Erll(!$lo Di"i: Stred.

o unico engenheiro commissíonado pelo Governo Imperial nesta província durante
o anno passado era Ernesto Diniz Strect, encarregado em chefe de quaesquer trabalhos
de sua profissão, inclusive os de veriflcação e fiscalisação das medições, legitimações e revalidações executadas pelos engenheiros e agrimensores, conforme as ordens que recebesse da presídencia.
Noticiando eu em 1861 a ida deste engenheiro para a provincia do Espirito Santo,
mediante uma modificação em seu contracto primitim, efJeituado em 15 de Outubro de
f860, e mencionando no ultimo Relatorio a natureza de sua nova commissão, definida no
Aviso de 7 de Outubro d'aquelle anno, d~ixou de apparecer n'esse documento a exposição dos serviços por elle prestados no decurso do antecedente.
Reparo hoje esta lacuna involuntaria, ligando as infonnações constantes do Relato.rio de f861 com as que se referem ao anno que findou.
1. 0 De 15 de Dezembro de 1860 a 20 de Janeiro seguinte examinou as picadas, que
scrvião de communicaçlio ao aldeamento Imperial AfJonsino com aVilla de Guarapary, em
uma extensão de mais de f5leguas ao rumo de N. O.
Pelas explorações a que procedeu achou que os terrenos, posto que montanhosos, dão
lugar a abertura de uma estrada, que se poderia effeituar com proporções sufficientes
l1ara as mais urgentes necessidades do transito até aquella vHla.
2.· De Fevereiro a meados de Março occopou-se em fazer varias explorações, e as
picadas precisas para informar ao presidente sobre a conveniencla e praticabilidadt' de
nma estrada que liga.~se Guarapary ao centro da colonia Santa Isabel, ou de um ramal que
partisse de algum ponto da projcctada estrada do Imperial AfTonsina, e fosse ter ao m~smo
estabelecimento c.olonhd.
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Quanto á primeira direcção não achou difficuldades a vencer até a serra, e sim na
descida desta para o porto de Guarapary ; entendendo, porém, que estudos posteriores e
mais amplos poderião indicar vereda mais accessivel.
Por occasião dessas explorações deparou com cerca de oito leguas quadradas de
terras devolutas em cima da serra, mui proprias para colonisação, levantando desde logo
um esboço de planta, que remetten a esta directoria.
3. o Passou em seguida a examinar quaes as melhores vias de communicação do·
centro e sul da provincia com a de Minas-Geraes, a saber: t. o pela estrada de S. Pedro
de Alcantara, partindo da cidade da Victoria; 2. 0 da villa de Guarapary, passando pela
picada do Imperial AfTonsino; 3. o pela estrada do Carangola, sahindo de ltapemerim
e passando por Alegre.
Deu começo a estes trabalhos tomando a primeira d'aquellas direcções, até OuroPreto, e voltou pela ultima, a qual do Rio do Norte para cima se confunde com a
segunda.
Esta commissão, que demorou-se até 30 de Maio, deu em resultado duas plantas,
informando o engenheiro ser preferivel a communicação entre Guarapary e Minas-Geraes,
attravessando aquelle aldeamento: t. o por ser mais conveniente A topographia dos terrenos que percorre; 2. 0 por serem elles de qualidade superior, e otrerecerem mais proba•
bilidade á fundação de povoações pela venda de terras devolutas; 3. 0 por ser excellente o
ponto de Guarapary, servindo este de lugar de partida para outras estradas; 4-. o porque
facilitará muito o commercio do interior com a villa deste nome, o qual sem isso ficaria
estacionario.
4-. o Interrompidos os trabalhos de Junho até Agosto por incommodos de saude,
que o trouxerão á Córte, regressou Strect li provincia; e continuando na observallcia das
ordens da presidencia, foi verificar em Setembro os serviços feitos pelo agrimensor Delacarlience Alencar Ararille, nas terras do Limão, á margem do Rio Doce, que se destinara
á fundação de uma colonia.
Finda esta commissão, forão por elle apresentados àquella autoridade um mappa,
e um relatorio acompanhado de observações pouco favoraveis á execução do referido
projecto, mõrmente pelo que respeita â colonisação de estrangeiros na paragem indicada.
Depois de esboçar uma ·planta c orçamento para ser uma parte do convento
do Carmo convertida em quartel com accommodações para t20 praças do corpo fixo
da guarnição, passou, na qualidade de engenheiro em chefe, a proceder á verificaç~o de
varios trabalhos de outros engenheiros, e medidores de terras, a saber:
f .o Examinou as explorações e picadas abertas pelo engenheiro civil Amelio Pralo)} ,
para servirem á confecção de um projecto de estrada da colonia Santa Leopoldina ao porto
do ~[angarahy sobre o Rio Santa .~Iaria. Com o relatorio deste serviço apresentou UlII
orçamento na importancia de 3:08tS280 réis, como indemnisa~ão que parecia se~ devida
ao dito Pralon, pelos trabalhos attendivcis. Sobre esta base expedio-se ordem para o
respectivo pagamento.
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Durante os mezes de Janeiro,Fevereiro e Março de 1862 verificou iO medições
no districto d'aquella colonia pelo engenheiro Leopoldo Diocleciano Augusto
de ~[ello Cunha, as quaes farão reconhecidas regulares, conseguindo-se, porém, uma cert~
reducção naconta das despezas respectivas.
3. ° Passou sem interrupção a examinar as medições de 2 revalidações e t I legitimações feitas pelo então juiz commissario do municipio da capital. Esta proveitosa intervenção deu em resultado mandar-se annullar aquellas por inexactas, e reformar os
processos destas pelas imperfeições notadas.
4.° De Abril a Novembro do mesmo anno verificou tl4 medições executadas no
municipio de ltapemerim, Benevente, Victoria o Santa Cruz, examinando lambem 19
processos de legitimações, preparados pelos commissarios respectivos. Por estes ultimos
trabalhos chegou-se ao conhecimento da inexactidão de 21 das ref~ridas medições e
de 4 destes processos.
Todas estas diversas commi3sões de que tenho feito mensão forão desempenhadàs
em virtude das determinações do presidente da província, percebendo o engenheiro Strect
uma gr'atificação fixa marcada no contracto dJ 15 d~ Ontuhl'o de 1860, r~nunciando elle
ás braçagens estipuladas no contracto primitivo de 28 -de Abril de t858, celebrado na legação imperial em Yienna.
Finalmente, obtendo da presidencia em 8 de Novembro ultimo licença para vir
tratar de sua saude, julgou o nobre antecessor de V. Ex. que podia dispensar os seus
serviços na dita província.
Exonerado, portanto, dessa commissão por Aviso de 9 de Fevereiro de t863, foi nomeado para o lugar de ajudante do fiscal da estrada de ferro de D. Pedro 11, sendo para
esse fim posto á disposição da 2. a Directoria deste Ministerio, depois de haver sido prorogado por mais tres annos o contracto primitivo, á vista da condição 2. a do mesmo, e em
attenção aos bons serviços prestados.
Este engenheiro é hoje cidadão brasileiro por haver obtido carta de naturalisação em
22 de Agosto, e prestado juramento em t5 de Setembro do annq p!oximo passado.
2.°

execut~as

8. PAULO.

Commiss{Ú) do engenheiro civil Raymundo de Penna{orte Aires Sacramento Black.

Encal'l'egado este engenheiro de medir, demarcar e discriminar terras devolutas, na
província de S. Paulo, e outrosim de proceder como juiz commissario á legitimação e revalidação de posses e sesmarias e outras concessões, continúa a preencher este duplo fim,
dando regularmente conta dos trabalhos que executa, dos embaraços que encontra, e de
.[Ilanto pôde interessar estes ramos de serviço, que lhe hão sido confiados.
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Só me compete neste lugar referir-me á primeira parte de sua missão, deixando a
outra para quando tratar do assumpto respectivo.
O engenheiro Pennaforte acha-se em serviço na mencionada provincia desde Abril
de 1858, tendo por missão primitiva medir uns terrenos devolutos no lugar denominado -Cannas- á margem do Parahyba, no municipio de Lorena, destinado a ser o
ponto terminal da estrada de ferro de D. Pedro 11.
Em pouco mais de um mez deu conta deste trabalho, ficando demarcadas e descriptas 13,869 braças lineares, das quaes 8,874 fecharão um perimetro irregular, comprehendendo uma area de 2,371,759 braças quadradas. Em Outubro do dito anno remetteu
a· planta e memoriaes ~espectivos.
Em seguida dirigio-se aos municipios de Arêas, Silveira e Cunha, e sertões de Mambucaba onde as terras devolutas estavão sendo invadidas. Depois de lutar com bastantes
embaraços naturaes, ou provenientes de outras causas independentes de sua vontade,
conseguio enviar em 25 de Setembro de 1860 uma planta dos terrenos da Bocaina para
o lado da serra do mar entre Mambucada e Paraty, e em 17 de Fevereiro de 1861 tinha
medido 39,700 braças, fechando um perimetro de terrenos devolutos, cuja planta e memoriaes forão remettidos por intermedio do delegado das terras.
A' este tempo, por meio das competentes explorações, sabia-se da existencia de
grande porção de terras devolutas proximas á Capital, vantajosamente situadas entre
ltapecerica, Cutia, e Una, cuja medição e demarcação já havia sido resolvidas. Para
executar estes e outros trabalhos de medições, foi nomeado em 6 de Agosto do dito
anno o mesmo Pennaforte Black, sendo igualmente revestido das funcções de juiz
commissario.
Eis a commissão em que se tem conserv:ado até hoje, tendo começado a executal-a no
districto de ltapecerica, e suspendendo o serviço em principio do anno passado por tausa
das grandes chuvas.
Cessando este obstaculo continuou nesse serviço até I. o de Julho, data· em que
por falta do credito para as respectivas despezas, passou a occupar-se de legitimações de
posses, em virtude de ordem da presidencia: e em 7 de Agosto remetteu o mappa topographico d'aqueUes trabalhos.
Além das medições e demarcações executadas, e varias explorações feitas nas terras
do sertão, tanto d'aquelle districto como do de Una, fOrão examinados diversos rios, e por
ultimo o de Juquiá.
De então por diante sõmente se tem occupado de medições de posses, e processos de
legitimações,por não haver chegado á thesouraria a autorisação do credito para oecorrer ás
despezas respectivas, aUegando esta repartição ao dito engenheiro que sem ordem especial
do thesouro, conforme as leis da Fazenda, não podia satisfazer as quantias precisas pal'a
os mencionados trabalhos.
Segundo as ultimas noticias recebidas, e em virtude da determinação do presidente,
tinha elle de proseguir na medição de terras devolutas entre a freguezia de Itape7
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cerica e Juquiá; sobrevierão, porém, as chuvas de Janeiro, e forçoso foi, adiando este
serviço, aproveitar o tempo nas legitimações de posses para as quaes menos difficil é
encontrar trabalhadores.

Commilsão do engenheiro Julio Groth.

A' este engenheiro, que se achava incumbido de trabalhos preparatorios no territorio
de Cananéa, para a fundação de uma projectada colonia no centro do mesmo, foi, como
disse no Relatorio passado, confiada a execução da obra da estrada que do littoral tinha de
seguir áquelle ponto.
Tendo ambas estas commissões por fim facilitar a realisação do referido projecto, 8
sem relação immediata a trabalhos de medições de terras devolutas, ou outros concernentes ao ramo de serviço de que õra me occupo, farei mensão do resultado dessas commissões quando tratar da colonia de Cananéa. Assim tambem procedi no antecedente
Relatorio.
Devo todavia consignar aqui que,por conveniencia do serviço publico, resolveu o antecessor de V. Ex. dispensar o engenheiro Julio Groth de um e outro encargo, por Aviso
de f f de Dezembro de 1862, e nomear definitivamente um director para a referida colonia,
incumbido do resto dos trabalhos a fazer na estrada de que já fallei.
Releva emfim declarar que nesta Directoria existe um esboço do reconhecimento que
fez Julio Groth das communicações do littoral de Cananéa á colonia do Assunguy, passando pelo rio lporanga, explorando para esse fim uma linha mais curta. Com a exe~
cução deste trabalho, não ordenado, mostrou elle desejos de empregar a sua actividade
em um objecto util.

P.&II&NA'.

Commilsão do engenheiro Theodoro Osch:.

Este engenheiro foi originariamente nomeado para, na qualidade de inspeclor geral
de medições, proceder á de varias territorios no lugar denominado Assunguy, nos termos
do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854..
Depois de medir, demarcar e dividir em lotes e descrever tres territorias, no segundo
dos quaes se acha hoje a colonia d'aquelle nome,continuou a servir em commissão do Go-
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vemo Imperial na mesma provincia, para o fim de medir simples perimetros de territorios
contiguos aos jà medidos e demarcados na fórma dita.
Esta providencia teve por fim principal evitar as usurpações que nessa época, em
t 860, começavam a etTeituar-se no districto do Assunguy.
Achando-se então o engenheiro Oschz naturalisado cidadão brasileiro, foi nomeado
pela presidencia, sob recommendação do Governo, para servir conjunctamente de jum
commissario, e como tal proceder á legitimação e revalidação das posses, sesmarias e concessões que encontrasse na execução dos sobreditos trabalhos.
No decurso de f86f ficarão concluidas as medições de cinco perimetros, e farão sem
demora confeccionados os mappas topographicos e memoriaes geodezicos respectivos.
Passando depois a servir como juiz commissario no mesmo districto, legitimou, além
de f f posses diversas, mais 8 no segundo territorio já mencionado, o qual ficou assim
completamente discriminado não só para o necessario desenvolvimento da colonia ahi
existente, como para a venda de lotes de terras a colonos nacionaes, que se tem estabelecido nas proximidades della.
Muitos outros posseiros manifestarão para logo desejos de fazer legitimar as suas terras, pertencendo elIes pela maior parte ao districto de Curitiba. Para ahi seguia immediatamente o engenheiro Oschz, conforme as ordens da presidencia.
Como, porém, a sua missão durante o anno passado consistio no exercicio das rune-;
ções de juiz commissario no distrieto da Capital, cessando as despezas de trabalhadores
e braçagens por conta dos cofres publicos, !alIarei d'ella em occasião appropriada.
Passarei, pois, a occupar-me de alguns assumptos concernentes a varios trabalhos
que tem de ser executados pelo mesmo engenheiro.
As medições de terras no Goyo-En, de que fiz mensão no Relatorio precedente
não chegarão a ter começo: por quanto, havendo-se mandado apenas medir um
quarto do territorio, pelo Aviso de 8 de Junho de t86f, sobrevierão considerações que
pozerão em duvida a convenieneia de se effeituar serviço tão limitado em um ponto assãs distante e central, parecendo preferível alargar-se a esphera dessa commissão ao
perimetro de um territorio pelo menas.
Em apoio desta opinião allegára Theodoro Oschz, o que foi confirmado por parte da
presidencia: t. o que varias habitantes de Guarapuava pretendião estabelecer-se alli,
comprando porções de terras ao Governo, havendo além disto todo o perigo de serem elIas
invadidas por intrusos; 2. o que as despezas a fazer com viagens, transporte de
materiaes, acquisição de trabalhadores e mantimentos não poderião ser compensados
pelo producto da venda de uma diminuta extensão de terras; 3. 0 que será de summa
importancia para o futuro a fundação de uma povoação, pela reunião ou colonisação de
nacionaes no Goyo-En, que se antolha destinado pela natureza, condições topographicas e outras circumstancias, a tomar-se um centro commercial e agricola.
Com quanto parecessem procedentes estas e mais razões produzIdas para justificarem medições em maior escala n'aqueUe ponto, entendeu todavia o digno antecessor de
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V. Ex. que, para autorisar taes serviços, mediante as convenientes ordens, erão precisas informações mais minuciosas e positivas da presidencia, mórmente quanto ao numero dos pretendentes que se hajão apresentado com o proposito firme e deliberado de se
fixarem, e de manterem uma cultura efJectiva nas referidas terras.
Logo que es~ informações e outros esclarecimentos, que se aguardão, em observancia do Aviso de 20 de Fevereiro prolimo findo, aconselharem a prompta execução
de tal medida, terá de partir para o Goyo-En o engenheiro Theodoro Oscbz, segundo já fôra resolvido; e com razão, porque, além de ter sido o autor do projecto em
questão. tem continuado a estudal-o, e já apresentou sobre suas vantagens um pequeno e interessante memorial, que se acha nesta Directoria para ser opportunamente t0mado na consideração devida.
Conforme já ficou ácima declarado, acha-se completamente discriminado o 2. 0 territorio do Assunguy. mediante as legitimações das posses neIle existentes. de modo que.
além das terras hoje occupadas por colonos nacionaes e estrangeiros. póde o Governo dispôr do resto ainda não vendido ou possuido. sem receio de otTender interesses particulares.
Outro tanto não acontece á respeito do f. o territorio que lhe fica contiguo e a Oeste;
pois ha n'eHe apenas tres ou quatro posses legitimadas. carecendo ainda desta formalidade cerca de dezoito. Sem isto imprudente seria arriscar uma autorisae,ão para a venda
dos respectivos lotes. desde que de semelhante facto podessem resultar conflictos e reclamações por motivo das posses encravadas e não legitimadas.
Entretanto a existencia da colonia do Assunguy. mostrando as vantagens da colonisação por agglomeração de familias. tem para ahi attrahido "as vistas de pretendentes á
compra de lotes de terras.
Reconhecida, pois, a opportunidade e conveniQncia de ser aquelle f .o territorio igualmente franqueado a nacionaes e estrangeiros. não é menos palpitante a vantagem que
provirá á fazenda publica do producto da venda d'essas terras em compensação das despezas já. feitas com as respectivas medições.
Determinou o antecessor de V. Ex., por Aviso de t9 de Novembro ultimo, e sob
proposta do engenheiro Oscbz, que se procedesse alli, sem demora, á discriminação
do domínio publico, observando-se as disposições do Aviso de tO de Abril de f858,
expedido sobre consulta da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, relativamente aos posseiros pobres.
Segundo informou o presidente em omcio de 22 de Janeiro proximo passado, já forão expedidas as competentes ordens, para o indicado fim; havendo igualmente participado o dito engenheiro que ia partir para o Assunguy em cumprimento d'ellas.
Tendo finalmente o dinamarquez Christiano Guilherme, capitão de um navio mercante, apresentado ao Governo Imperial um projecto de colonisação no districto de Pal"anagDá, á margem do rio -Serra Negra-, foi eUe aceito, afim de ser realisado com a
introducção e estabelecimento de emigrantes espontaneos em uma legua quadrada, que
lhe será vendida como melhor exporei em lugar competente.
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Conforme o Aviso d~ 23 de Dezembro ultimo, acha-se tambem designado Theodoro
Oschz para de accordo com o emprezario fixar a localidade em que terá este de mandar fazer á sua custa a respectiva medição, a qual deverá ser verificada por aquelle, sem o que
não poderá ter lugar a entrega das terras pelo preç.o estipulado.

Commmão do engenheiro Frederico Belmonte BrochenhunB .
•

A existencia desta commissão data de pouco mais de um anno, e consiste, segundo o
Aviso de 6 de Novembro de {86f, e portaria de 3 de Dezembro do mesmo anno, em proceder a todos os trabalhos de medições, estradas e outros, e com especialidade em verificar os serviços executados por quaesquer engenheiros e agrimensores empregados na provincia por conta do Governo Imperial.
O primeiro trabalho, etfeituado por Frederico Brochenhuns, foi verificar a medição
e demarcação de um territario entre os Rios Itajahy-merim e Tijucas Grandes, de que
havia sido incumbido o engenheiro Filippe Garçon Riviere, conforme expuz no precedente Relatorio.
Em observancia de Aviso deste ministerio de f2 de Dezembro do anno citado, expedido pela 2. a Directoria, organisou a planta, orçamento e mais desenhos indispensaveis
e concernentes á construeção das estradas do IUtoral até as colonias de Santa Izabel e Th&resopolis, e d'ahi para diante pela estrada de Lages, em direeção ã colonia militar Santa
Thereza, e campo da Boa-Vista.
Concluio a primeira parte desta eommissão, fazendo entrega na presidencia em {5
de Julho do anno passado do projecto, plantas e orçamento respectivos, que devem existir na 2. a Directoria. Quanto á outra parte, a que havia dado andamento, começando
por algumas explorações que lhe parecêrão necessarias, teve de suspender os seus trabalhos em virtude de ordem do Vice-Presidente de então, por motivos aliás justificados,
mas que me não cabe expender neste Relatorio, por não se achar o seu objecto atfecto á
esta Directaria.
De volta á capital teve ordem da presidencia, com data de 30 de Setembro, para
dirigir-se á estrada da Laguna na paragem denominada-Morro dos Cavallos,-cujo estado de ruína reclamava promptas providencias; e em conformidade das instrueções
.
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recebidas, procedeu aos exames precisos, ao levantamento da planta, e á confecção do
orçamento da despeza a fazer-se. Deu conta deste trabalho em t6 de Outubro.
Foi ainda incumbido pela mesma presidencia de alguns serviços concernentes a
plantas e orçamentos de certas obras na capital, correndo, porém, as respectivas despezas
pelos ministerios da Marinha e da Fazenda. Esteve assim demorado na cidade até os
ultimos dias de Novembro.
Finalmente, no decurso do mez de Dezembro seguio para a colonia Sant.'l Izabel e
Vargem Grande, em desempenho de uma commissão particular, e passageira, no interesse
da mesma colonia, a que tinha de attender o gO"erno da provincia.
A promptava-se á partir no dia 2 de Janeiro para ir examinar a questão pendente
entre os habitantes do sertão de Santiago e a Camara ~Iunicipal da Laguna, relativamente
:i direcção que se deveria dar á estrada de communicação entre esta cidade e o dito sertão,
quando foi removido deste serviço por motivo de molestia. Vero para esta COrte, e acaba
de obter licença por tres mezes para tratar de sua saude.
Como se vê do que levo exposto, occupou-se o engenheiro Brochenhuns quasi todo
o anno decorrido com o desempenho de commissões diversas, e pela maior parte alheias
a serviços de medições, e outros propriamente afTectos á esta Directoria.
Não deixo de reconhecer a importancia e urgencia de alguns d'aquelles de que fOra
incumbido pela presidencia da provincia. Cumpro, porém, um dever observando á V. Ex.
que deixou o dito engenheiro de prestar aquelle para que fOra especialmente nomeado
pela citada portaria de 3 de Dezembro de t86t.
Refiro-me á verificação das medições executadas por outros empregados relativamente ás terras que tem de ser vendidas a particulares; sendo certo que não poucos
destes s6mente agllardão o preenchimento desta formalidade para realisarem na thesouraria a compra das que requererão.
Tomo a liberdade, pois, de chamar a attenção de V. Ex. para este objecto, afim dt~
que sejão expedidas as convenientes ordens a bem da regularidade de um serviço, que
afIecta os interesses dos cofres publicos.

8. PEDDO.
C01mnissãQ do Engenheiro Candido Januario Passos.

O major Candido Januario Passos, que por Decreto de 23 de Janeiro de t86t havia
sido nomeado inspector geral de medições, depois de exUncta esta repartição por Decreto
de 2 de Novembro do mesmo anno, continuou a ser conservado na mesma provincia, na
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qualidade de engenheiro em chefe, incumbido de executar quaesquer trabalhos de sua profissão, não só ás ordens do Governo Imperial,como ás da presidencia, á cuja disposição se
acha.
No relatorio do anno passado fiz mensão de diversos serviços por elle feitos, sentindo,
porém, não poder mencionar no presente quaes os resultados positivos de sua commissão
durante o anno decorrido, por falta de dados officiaes e circumstanciados.
Conhecendo o zelo, intelligencia, e capacidade profissional deste empregado, que jà
servio comigo naextincta repartição geral das terras publicas, e cujos precedentes o abonão,
entendo dever aguardar as informações que tem de ministrar á esta Directoria, c não
devem tardar, para não aventurar uma exposição incompleta, ou inexacta de seus trabalhos mais recentes.
Sei todavia que motivos de molestia, embaraços provenientes de grandes chuvas,
e outros, que lhe tem Sobrevindo, inutilisarão em Ma parte a sua actividade, e reconhecido zelo.
Logo que me ache devidamente habilitado, levarei ao conhecimento de V. Ex. o que
houver occorrido, em virtude das ordens emanadas da presidencia, á cerca deste ramo de
serviço á cargo do mencionado engenheiro.

IlATTo-Gao••O.

Dos dous engenheiros em commissão nesta provincia, Pedro Dias Paes Leme, e Luiz
Francisco Padilha, o primeiro se tem occupado em medir terras devolutas proximas á
capital, afim de serem vendidas a particulares, ou distribuidas em lotes a colonos, e o
segundo acha-se exonerado desde 22 de Julho do anno passado pelo presidente da pro,"incia, por assim o haver recommendado o Governo Imperial em Aviso de 22 de Abril do
mesmoanno.
Em consequencia desta exoneração, deixou o mesmo Padilha de perceber a gratificação fixa, que lhe era abonada pelos cofres publicos, bem como de continuar a figurar
no quadro do pessoal dos engenheiros á disposição desta Directoria.
Poderia elle continuar alli a prestar os serviços de juiz commissario para as legitimações e revalidações, mediante os respectivos emolumentos marcados pela presidencia
na fôrma do regulamento de 30 de Janeiro de tS54-; regressou, porém, para esta cõrte, e
solicita ser empregado em qualquer outra commissão do governo .

•
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Quanto ao engenheiro Paes Leme, que se acha á disposição do presidente, falhão-me
as informações precisas para poder devidamente orientar-me á cerca dos trabalhos que
haja executado em todo o anno passado, e de que me pertença dar conta.
Dos tres Relatorios precedentes consta que o engenheiro Pa!'s Leme havia medido em
1859 parte do perimetro de um territorio no lugar denominado tmcú, perto da povoa~ão
d' Albuquerque, e em t 861 lotes de terras de 200 bra~as por lado no fundo da bocaina da
serrade S. Jeronimo. Então se disse que seaguardavão informações que orientassem ao
Governo Imperial sobre os resultados destes trabalhos.
Hoje, pelos dados obtidos, sabe-se que essas terras, divididas em lotes, e offerecidas
a colonos, não s6 não são procuradas, como tem sido abandonadas por alguns que para
ellas forão enviados, e aos quaes se distribuirão lotes pelo mesmo engenheiro, segundo
as ordens da presidencia.
Em presença de semelhantes factos não continuarão as medições de perimetros de
terras devolutas, para serem vendidas a colonos; ddxando-se de dispendcr inutilmente
tempo e dinheiro com tal serviço.
Segundo informa ultimamente aquelle empregado, sua occupação posterior tem sido
medir os terrenos concedidos pelo Governo Imperial á companhia de Navegação do Alto
Paraguay. Autorisado o presidente para mandar proceder a estes trabalhos nos lugares
que, sem prejudicar os interesses publicos, parecessem convenientes á companhia, forão
por elle designados os seguintes perimetros á margem direita do Rio Paraguay: 1. 0 750
braças em quadro no morro do Conselho; 2. o uma legoa em quadro na babia do 'lamengo, junto á povoação do Curumbá; 3.° meia legua em quadro nas Pedras d'Amolar,
á cima do estaleiro dos Dourados; e 4. o finalmente uma legua em quadro na babia do
Tarumã, Rio Cuiabá. No desempenho desta commissão se achão medidos os tres primeiros perimetros, cujas plantas e memeriaes acaba de remetter á esta dirootoria o mencionado engenheiro.

•
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Posses e ses,narias, ou outras concessões sujeitas á
legitimação ou revalidação.
o desempenho

deste ramo de serviço, consignado nos artigos 28 e seguintes do
Regulamento de 30 de Janeiro de f8!)4, ainda não tem podido entrar em uma marcha
satisfactoria em todas as prm'incias do Imperio.
Depende ene de quatro operações distinctas, concernentes: f. o ás informações sobre
a existencia de terras possuidas, e sujeitas .is mencionadas formalidades; 2. 0 á nomeação
dos juizes comm issarios , agrimensores, e escrivães; 3. 0 á fixação dos prazos para as
reqn isições e etIectividade dos respectivos trabalhos; 4-. o ás medições e processos das
legitimações e revalidações.
Os Relatorios anteriores já exuberantemente tem manifestado as grandes tlifficuldades com que se ha lutado para alcançar-se alguma regularidade neste serviço com
relação aos quatro pontos indicados. As causas mais ou menos con~lecidas hão sido
apontadas, e á par dellas as providencias que parecem tendentes a removei-as ao menos
emp-:rte.
Ocioso fura reproduzir no presente Relatorio o que consta d'aquelles documentos,
especialmente do que fôra apresentado em 1859, já quanto á parte theorica, já quanto
:i applicação das disposições legislativas aos factos oecorrentes.
Cumpre-me, portanto, na presente exposição dar conta unicamente do estado em que
hoje se acha este ramo de serviço, e dos resultados obtidos comparativamente com a
marcha lenta e embaraçosa observada nos annos precedentes.
Em algumas provincias já se vai comprehendendo que a obrigação imposta aos
posseiros, sesmeiros e concessionarios,de fazerem legitimar ou revalidar as terras por ellc~
pos..~uidas, não constitue uma invasão de propriedade, uma machina de perseguição, .~
apenas proporciona um meio legal de garantir o futuro d'aquelles que se hão estabelcrirlo
fIe um modo estavel e com cultura etIectiva em terras devolutas ou contestaveis.
Entre essas provincias as que mel'ecem mensão mais especial são as do E~pirit()
Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná e Santa Catharina, das quaes tenho recebido
informações mais satisfactorias e positivas á cerca das medições e processos de lcgitimaçõ~~
e revalidações, em observancia dos· preceitos s·llutares da Lei e respectivo Regulamento.
~ão quero com isto dizer que em outras nada se tenha feito neste sentido, eomo, por
exemplo, nas do Pará, Ceará, Alaguas, Minas-Geraes, S. Pedro c )Iatto-Gros~o, das fluae.;
9
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alguma noticia se tcm dado nos annos anteriores; mas, na ausencia de dados officiaes,
que ainda não chegarão ao meu conhecimento, so ligeiramente poderei referiI'-me á
ellas no tocante a uma ou outra circumstancia.
t'eJizmente, á vista dos resultados das com missões especiaes, confiadas aos engenheiros Justa Araujo no Ceará, e Boltersten nas AlagOas, algumas informações colhi no
interesse do ramo de serviço, que ora me occupa; e por isso não deixarei deconsignal-i>s
opportunamellte.
A experiencia, porém, depois de haver assás demonstrado, que um dos principaes embaraços a vencer provêm da falta geralmente sentida de pessoas habilitadas para o desempenho das funcções de juizes commissarios e agrimensores, continua a fortalecer esta
convicção.
E' assim que, apezar das nomeaÇ41es de juizes commissarios em diversas provincias,
subsistem elles nominalmente, ou por falta d'aquellas habilitações, ou por não terem
agrimensores que os auxiliem. Correm e fillalisão os prazos marcados, sem que appareção possuidores a rc'}uererem as formalidades da lei em seu beneficio.
Se assim acontece á respeito dos que se mostrão dispostos a se sugeitarem a essas
providencias, muito mais se observa da parte dos que repugnão por indolencia, ignorancia
ou mesmo por calculo apresentarem-se aos ditos juizes.
E' hoje um f:lcto reconhecido que em municipios, para onde se tem nomeado engenheiros, ou agrimensores, ejuizes commissarios, a só presença delles, eo exemplo das
primeiras legitimações ou revalidações effeituadas, tem animado os possuidores e despertado o desejo de cumprirem com o seu dever.
Eis o que, salvas algumas excepções, consta das informações ministradas nos anteriores Relatorios, e das que passo a produzir .
•
No quadro do pessoal dos juizes commissarios, que "ai annexo, conhecerá V. Ex.
quaes os que se achão em exercicio de suas (uncções, conforme os dados existentes.
Finalmente no mappa relatim ás posses e sesmarias legitimadas ou revalidadas,
consignei os resultados dos trabalhos realisados nas provincias d'onde tem vindo informações no correr do anno até o presente. Scnirá elle tambem para demonstrar que a
despeito dos embaraços apontados, bastante se tem conseguido no desenvolvimento deste
ramo de serviço.

PARA'.

Desta provincia nada posso dizer em accrescimo ao que expendi no precedente
Relatorio, á cerca dos trabalhos das legitimações nos municipios em que estavão em
andamento.
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Consta apenas de dous omcios do presidente, datados de 25 de Julho, e de i 7
de ~ovembro do anno passado, que, sobre proposta dos juizes commissarios de Bragança e de Ourem, Corão prorogados por mais um anno os prazos marcados para as
medições concernentes áquellas formalidades.
Estes actos presidenciaes receberão a approvação do Governo por Avisos de t4
de Agosto e 22 de Dezembro.
Servem de commissarios, no f. o dos referidos municipios Antonio Pereira Lima,
e no 2. 0 Joaquim Pereira Mendes.
O engenheiro civil Bruno Cabral de Gouvêa, foi dispensado do serviço de medições de terras publicas, conforme ficou dito em outro lugar.

Não recebi ainda as informações exigidas á cerca deste ramo de serviço.
A' vista, porém, do resultado da commissão do engenheiro Antonio Gonsalves Justa
Araujo, no districto de Mecejana, onde tambem tem exercido as}uncções de juiz commh;sario, cabe-me declarar, que, além das i 26 posses dos Indios, medidas e demarcadas segundo as ordens e instrucções do Governo Imperial, expedidas em i860, me:
dio elIe t 7 posses encravadas na sesmaria dos ditos lndios, de que já fallei.
Deixo de mencionar propriamente como taes 6 terrenos alli aforados indevidamente
a diversas pessoas; porque, posto não houvessem sido occupados pelos IndiDs concessionarios, e estejão no caso de ser havidos por nacionaes nos termos do Aviso
de 2i de Outubro de i 850, carecem todavia de alguma decisão que se haja de dar,
attenta a illegalidade de sua acquisição.
Deixarão de ser legitimadas as posses de Santo Antonio e a da Pitaguary, existentes dentro do perimetro d'aquella sesmaria, pela ralão de não haverem os respectivos posseiros requerido a observancia da formalidade da Lei.
Cumpre, porém, notar que esta ultima, situada nas abas da serra Aratanha pertence a quem, não satisfeito com haver usurpado as terras publicas contiguas, trata
por meio de ameaças e perseguições de expulsar os Indios, seus visinhos, das respectivas posses hoje demarcadas.
Parece conveniente tomar quanto antes uma providencia, que obste a semelhante
esbulho.
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Tamhem desta prm'incia não \ierão informações relativas á legitimações ou revalidações efTeituadas. segundo já aconteceu no anno anterior, posto que, antecedentemente havião sido mini,tradas algumas, pela respectiva delegacia das terras, hoje
extincta.
Tenho portanto de referir-me apenas ao que consta do mallpa e memorial do
engenheiro civil Carlos Boltersten, em commissão nesta provincia, para os trabalhos
de medição e discriminação das terras devolutas, que existem dentro da sesmaria do
Urucú, além das occupadas pelos Indios, ou possuidas por particulares.
Destes trabalhos já fiz mensão: limito-me, portanto, a consignar aqui a existencia da
importante sesmaria, denominada dos Paulistas, com duas leguas em quadro, cujas linhas forão apenas traçadas pelo dito engenheiro.
Esta, bem como outra sesmaria de uma legua em quadro, pertencente a Luiz Pereira Leite, e mais 8~ \errenos possuidos, e encravados nas terras doadas aos lndios do
Urucú, estão pela mõr parte nas circumstancias de serem submettidos ás formalidades da
revalidação ou legitimação, ou á discriminação relativa ao que fôr pertencente ao dominio particular. .
Segundo a deseripção feita pelo engenheiro Boltersten no memorial citado, além de
algumas sesmarias que encontrou já medidas e demarcadas nos limites ou nas visinhas da do Urucú, existem outras no caso de passarem pela competente revalidação.
A' vista destes esclarecimentos fica fóra de duvida que, só n'aquella parte central e
septentrional da província das AlagOas, ha bastante :que fazer, no tocante ao ramo dt'
serviço a que me refiro.
Consta que se achão bem dispostos os possuidores de terrenos, encravados ou limitropbes da sesmaria do Urueú, a se prestarem a quaesquer formalidades de qnr.
resulte a liquidação das diversas questões e conflictos, que por tantos annos trazem
•
em desharmonia aqueUe districto.
Cumpre, porém, não dissimular fJl1e, não obstante estas boas disposições da parte de
muitOs appareeeráõ difficuldades no juizo commissario, proveniente do interesse particular despertado, quando se houver de realisar medida tão salutar, se antes disso não
fOr tomada qualrluer solução conveniente á cerca das concessões irregulares, dos arrendamentos indevidos, e das sesmarias e posses que apresellt:io culturas importantes, r.
propriedades de não pequeno valor dentro da mencionada sesmaria dos Indios do t; rucÍI.
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[' de esperar que o Governo Imperial attendendo á magnitude do assumpto, delih~re o que parecer mais acertado, e mais consentaneo com o interesse publico, e com
os principios de justiça, que não excluem por certo os de uma equidade ,bem entendida
e sufficientemente justificada.
BMIU..

Ainda mais uma vez sou forçado a observar a difficiencia de informações, que me tolhe
o dever de expôr quanto possa int~ressar este important\! ramo de serviço publico.
Como n03 tres ultimas allnos, não e~istem hoje esclarecimentos alguns nesta repJrtição,
relat:Yamente á provincia :\ que ora me refiro.
Já em 1859 constava, que ao sul dcll~ onde existem excellentcs c bem situadas terl'as
de\'olutls, e abundant~s maltas, pertencentes ao Estado, erão ellas livremente invadidas
por intrusos.
Para pôr cobro ao deleixo das autoridades respectivas e áquelles abusos que ião pOI'
diante, f6rão expedidas as terminantes ordens, que já mencionei, quando me occupei da
commissão do engenheiro Pitanga.
~omeado este juiz commissario, pela presidencia, em virtude da recommendação contida no Aviso de ~I de :Março de 1861, não foi sem bastantes embaraços e delongas, que
conseguio ir desempenhar a sua commissão no municipio, e termo da Yilla do Prado.
Para este fim foi preciso expedir novas ordens e providencias l~or aviso de f. 4- de Fevereiro do anno l'roximo passado .
. Não obstante, desde Outubro do anno citado, até as ultimas datas, ftira exclusivamente
t'mpregado pela presidencia em executar trabalhos de medições de terras, para serem vendidas a particulares, como já fica dito; e por isso se nada tive a declarar ácerca da discriminação de terras publicas, tambem nada posso expõr á V. Ex. sobre os seus serviços.
como juiz commissario no municipio que lhe fõra designado.
, Ignoro finalmente, por falta de informações, quaes sejam os outros juizes commissarios
em exercicio na provincia; e creio ter dito bastante para que Y. Ex. tome na devida COIIsideração as oceurrencias havidas, que affectão notavelmente a regularidade do serviço, e
a discriminação do domino publico, pela legitimação, ou revalidação das terras possuidas.
ESPIRITO S&NTO.

E' esta uma das provincias em que mais actividade e efficacia tem havido neste !'amo
de serviço, em observancia do preceito da Lei.
Assim se observa dos dados fornecidos para os dous precedentes relatorios, combinados com os ministrados duraAte o ldtimo anno, como passo a demonstrar.
10

Digitized

byGoogle

-

38-

Em '1861 deu-se noticia de 6 processos de legitimação, comprehendendo uma area de
f ,590, 74-5 braças quadradas, e mais uma posse fechada por 8,14.7 braças lineares.
Em 1862 forão mencionadas 35 posses legitimadas, e 6 sesmarias revalidadas, tendo
aquellas uma arca de 4,52'(,023 braças quadradas, e estas uma superficie tambem quadrada de 3,275,976 braças.
No COI'fente anno tenho de a~munciar, que pelo delegado das terras mc forão remettidos, em data de 12 de Setembl'o ultimo, 90 mappas e memoriaes de outras tantas posses
'legitimadas pelos juizes commissarios dos municipios da capital e de Guarapary.
Destas 90 posses pertencem 4-3 ao primeiro dos ditos municipios, contendo uma area
quadrada de 3,693, t 24 braças, e 4-7 ao segundo, cuja superficic total, conta 7, H6,6f f
braças quadradas.
Foi tambem revalidada uma concessão de 332,840 braças quadradas.
Apresenta-se, portanto, no mappa annexo a somma total de 1 t, 139,735 braças comprehendidas n1S posses legitimadas, além da cilada sesmaria. Estes trabalhos foram
verificados pelo engenheiro do governo, Ernesto Diniz Strect.
Releva notar que naql1ellc numcl'O de 90 posses se achão incluidas as legitimadas anteriormente, feitas no municipio da capital, as quaos, conforme declarei no Relatorio pa.~
sado, tiverão de ser cor regidas por apresentarem inexactidões.
~Ias, quando da somma referida sejão eliminadas todas as 35 meneionadas nesse rela-torio, ainda assim teremos 55 posses legitimadas em 1862 nos dous sobreditos municipios
somente.
Entretanto é certo que existem juizes commissarios em exercicio nos municipios
(]'Itapemerim, Benevente, Santa Cruz e S. ~latheus, os quaes vão incluidos no quadro
do pessoal respectivo.
Não é de suppôr que estes juizes, que são proflssionaes, deixassem de efTeituar no
anno decorrido medições para as competentes legitimações de posses ou revalidações de
sesmarias.
O contrario disto se prova com as informações ministradas pelo engenheiro em chefe,
por vezes citado, o qnal deu conta de haver verificado 2 sesmarias, e {t processos de
posses nos mezes de Janeiro, Fevereiro e Março, c t H medições no semestre de Abril a
SRtembro do anno passado, pertencentes aos municipios de Itapemerim, Benevente,
Santa Cruz e Yictoria, além de 19 processos por elle examinados neste ultimo pcriodo, c
preparados pelos commissarios de tres destes municípios.
A' vista, pois, das divergencias apontadas, não se póde deixar de reconhecer, que
são insufficientes, incompletas, ou inexactas as informações da delegacia das terras; da
flual passo a exigir as precisas explicações, e a remessa de outros documentos a tal respeito.
Parece tambem conveniente omciar á presidencia, para que exija dos juizes commissario3, e tt'ansmitta ao delegado das terras, todos os esclarecimentos que elles tivürem
de prestar.
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De posse desses dados e informações, e só então, poderei fazer organisar um mappa
demonstrativo d~ todas as posses ou sesmarias legitimadas ou revalidadas, por municipios
e freguezias, indicando a area de cada uma, a parte cultivada, 011 por cultivar, e os
nomes dos respectivos sesmeiros e posseiros.

RIO DB ".&NEmo.

As informações existentes nesta directoria á cerca deste ramo de serviço á cargo do
engenheiro João ~Iaria d' Almeida Portugal, ~ municipios de Cantagallo e }Iacahê, não
são recentes, c datão do principios do anno passado.
Para que V. Ex. fique inteirado dos trabalhos executados por este juiz commissario
nos annos de fS60, f86f, e f862, exporei o que consta das relações que existem em mp.u
poder.
Fez a aviventação dos rumos da sesmaria - Esperança - pertencente a Manoel Joaquim Gonsalves de Andrade, e dos das sesmarias- Pedra Branca- pertencente a Manoel
Teixeira de Souza Junior, bem como da abertura e confrontação de outros rumos de N. aS.
de E. a O. segundo os processos de ditTerentes legitimações de posses, importando esses .
serviços em f7,3f7,7fO de braças lineares, com uma area de 4-,4f2,04-3 72/fOO braças
quadradas.
De 15 de Março de 1860 a 26 de Janeiro de f86f, medio e legitimou 42 posses,
sendo 4-0,567 braças lineares, e 9, 2~4,270 braças quadradas: medio mais e revalidou
a sesmaria da Serra Verde com 4., 14-1 braças correntes, comprehendendo uma area quadrada do 4-,623, f84- 98/100.
Traçou finalmente 2,627 braças de medição, para fixar os limites de terras devolutas com differentes posses, cujos proprietarios não requererão ainda as respectivas
medições.
Até t. o de Fevereiro de 1862 reaUsou as legitimações de 7 posses, das quaes tres
na freguezia de S. Francisco de Paula, municipio de Cantagallo, e quatro na de ~. S.
da Conceição, municipio de Macahé, completando as respectivas medições 45,8f6 braças lineares. Na relação enviada pelo juiz commissario não veio calculada a superficin
quadrada destas 7 posses, das quaes duas, por falta de tempo, não se achavão completamente medidas n,aquella época.
Em 28 do referido mez de Fevereiro participou o presidente da provjncia tcr prorogado até 31 de Dezembro do anno lindo o prazo marcado para esse ramo de serviço,
á eargo do mesmo juiz, que tinha em seu poder 52 requerimentos de possuidores, desejosos de fazerem legitimar as suas terras.
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Faltão-me informações sobre os trabalhos executados dentro deste ultimo praz),
c,Üncedido para os municipios li cima citados.
Acha-se nomeado, por portaria da presidencia de 3 de Maio de 1862, o engenheiro
Pedro Nolasco Amado Horta Paes Leme, para servir de juiz commiss:do nos municipios de Campos e S. João da Barra.
Como se vê do que fica expendido, o serviço das legitimaçijes e revalidações vai
dt!senvolvido na provincia do Rio de Janeiro j e é de esperar que com o exemplo de un~
se convenção muitos outros possuidores de terra& das vantagens que pódem colher dessa
salutar providencià da Lei das terras.

8. PAIJIA.

o engenheiro Raimundo de Pennaforte Alves

Sacramento Black, JUIZ commissario
do municipio da capital, não podendo continuar nos trabllhos de medições de terras dQvotulas, de que se acha encarregado por parte do Governo Imperial, participou em 1. 0
de Julho do anno passado, que se dera aos das legitimações.
Em 7 do mesmo mez começou pelas posses do conselhe'iro 1\lanoc1 Dias de TolOOo,
na fregue:da de S. Bernardo, cujos trabalhos conc1uio em t de Setembro. Comprehendem essas posses uma area de 9,025,000 braças quadradas, tende por di,"isas a estrada
de Santos a l\lugy das Cruzes, os rios Grande e Pequeno, e uma linha de cerca de 2,000
braças entre estes rios.
Logo em seguida deu andamento li medição da posse do allemão Pedro Zullig, n~
freguczia d'ltapecerica, a qual ficou legitimada com uma area de 1,528,022 braças, na
fôrma da lei. Tem esta posse por divisas as terras dos confrontantes Jmllluim l\lanoel
Godinho, Francisco Xavier de Camargo, Bent.o José Alves Pereira, Joaquim Soares, e
José Soares.
l\ledio em terceiro lugar os terrenos pertencentes a D. lUta l\laria de Jesus, cuja
posse contém uma superficie quadrada de 365,509 braças legitimadas, dil"isando com o
Uio S. Lourenço, e com as terras dos confrontantes Joaquim Manoel Godinho, e Pedro
Teiss.
Em 7 de No\'embro remetteu o engenheiro juiz commissario os mappas topographil'OS destas tres posses, que ao todo prefazem uma superficie de 10,918,531 braç..1s quatIradas.
'fendo depois passado a legitimar a posse de Joaquim Manoel Godinho, suspendeu
os t!'abalhos por causa do máo tempo, e requereu á presidencia uma prorogaçã9 de prazo
para a continuação deste ramo de servi~ na meima freguezia de ltapecerica, segundo
C01lsta de seus omcios de 8 e 12 do dito mez.
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-41Não obstante a concessão desse prazo por seis mezes, a contar desta ultima data,
determinou o presidente em I. o de Dezembro ao engenheiro referido, que continuasse
de preferencia com as medições de terras devolutas, entre Itapecerica e Juquiá, de cuja
interrupção dei conta em ontro lugar.
Esta ordem não tem podido ser executada por causa das chuvas, as quaes crescerão a ponto de embaraçarem tanto esse como o serviço das legitimações; pelo IIue passará
o mesmo engenheiro a occupar-se com os trabalhos dos memoriaes respectivos.
Acabo finalmente de ter noticia de que, havendo-se apresentado varios requerimentos para legitimações de terras, todas no districto .!Ias ~eferidas tres posses, já legitimadas, ião ser satisfeitas as respectivas formalidades, visto como por embaraços provenientes de falta de credito, não podia ainda dar-se preferencia á medição das terras
devolutas.
Parece no entanto conveniente providenciar-se de modo a cessar este obstaculo,
afim de que, durante os mezes de melhor estação, possão progredir os trabalho3 de
discriminação de dominio de Estado.

o serviço das legitimações nesta provincia vai-se rcalisando sem maior embaraço,
e o engenheiro Theodoro Oschz, que passara em ·t8GI a medir posses, na qualidade de
juiz commissario, como já foi dito, continuou durante o anno passado no exercieio
deste cargo, dando regularmente conta dos trabalhos etTeituados em cada mez.
E.m 17 de Outubro apresentou ,i esta Directoria urna relação demonstrativa tle todas as posses legitimadas no municipio da capital até 23 de Setembro ultimo.
Estes trabalhos dividem-se em duas series: a primeira comprehende 21 posses,
st~ndo H legitimadas de 6 de Abril a 27 de Dezembro de 1861, e to de 2 de Janeiro a
fi de Março seguinte; a segunda abrange 25 posses lambem legitimadas a partir de fi
de Junho até 23 de Setembro de 1862.
Achão-sc mencionados na citada relação os nomes dos posseiros, os districtos a que
pertencem, as braças lineares medidas para cada posse, a superficie respectiva em braças
quadradas, e a importancia dos direitos pagos, proveniente dos seIlos e titulos.
Ficarão, portanto, legitimadas 46 posses, comprehendendo uma superficie quadrada de 26,300,000 braças, pertencendo 14,000,000 de braças fIuadradas á primeira
serie, e 12,300,000 braças á segunda. Duas terças partes daqueUe total contêm terras
de cultura, e o resto campos de criar e hcrvaes. A importancia dos direiros pereehidos
foi de 087S600rs., sendo 98$600 provenientes de sellos e 889$000 de titulos.
11
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Algumas questões pendentes derão causa a que viesse á esta COrte o engenheiro
Oschz, e depois de resolvidas convenientemente, regressou elle á provincia no mez de
Dezembro, onde tratou sem demora da promptificação das plantas e memoriaes relativos
ás ultimas 25 posses legitimadas, cujas copias remcttcu com o seu omeio de t6 de Janeiro
proximo passado.
Em complemento de todos os sobreditos trabalhos, levantou este zeloso e activo empregado dous interessantes mappas topographicos geraes, em um dos quaes vem designadas as posses legitimadas no districto do Assunguy, cem outro as pertencentes aos districtos de Capivary e Campina Grande.
A' respeito deste ramo de serviço pôde-se assegurar que esla commissão apresentou
11111 resultado tão satisfactorio e completo, quanto se podia esperar de trabalhos de semelhante natureza.
Estando resolvido por Aviso de 19 de Novembro do anno findo a discriminação do
LO territorio do Assunguy, pela legitimação das posses, que nelIes se achão encravadas,
conforme tive occasião de expór em outro lugar, t(~m o mesmo engenheiro de continuar a
servir alli, pOI' algum tempo, de juiz commissario.
Em observancia da ordem contida n'aquelle Aviso participou a presidencia em omcio de 22 de Janeiro, que havia expedido a competente autorisação, para que fosse, sem
demora, proceder á legitimação das mencionadas posses, tendo :i vista o que dispõe o
Aviso de to de Abril de 1858, em favor dos posseiros pobres, que possa encontrar no t. o
tel'l'itorio.
E' este o serviço de que vai agora occupar-se o engenheiro a que me tenho referido,
~egundo acaba de participar-me.
Dahi terá provavelmente de voltar ao districto de Curitiba, para legitimar posses, em
~atisfação á cerca de 24 requerimentos, que existem em seu poder. Entretanto, attendendo o presidente á necessidade de pôr um limite ás prorogações de prazos, para o cumpl'imento desta formalidade da lei, resolveu o presidente marcar definitil"amente o ultimo
prazo, para todo o municipio da capital, até o fim de Agosto.
Expirado, pois, este prazo terão de ser declaradas cahidas em commisso as terras que
aHi existem ainda sugeitas á legitimação ou revalidação, conforme a comminação do artigo
58 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854 .
•

Nesta provincia servem de juizes rommissarios: no municipio de S. José de Lage, o
1. o tenente Eugenio Frellerico de Locio e Seibltz; no de Itajahy , o agrimensor Frederico
Xavier de Souza : e no de S. Francisco, o engenheiro civil Pedro Luiz Touiois.
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o i. o, quando deu por findo o exercicio de suas funcções no municipio da Laguna,
de cujos trabalhos fez menção o Relatorio passado, fOra pela presidencia nomeado para o
municipio de S. José, em i7 de Setembro de IS6!.
No i. o prazo de Outubro a Janeiro, revalidou 2 sesmarias ou concessões provinciaes,
com a area de i, i37 ,220 braças quadradas, e legitimou 3 posses, contendo uma superficie
quadrada de 2,334,869 braças: no 2. 0 prazo de quatro mezes, foi revalidada uma concessão provincial, sendo a area respectiva de 8,250,000 braças quadradas, e legitimada
uma posse na conformidade do Aviso de i de Abril de i 858, cuja area foi calculada em
f tO,675 braças.
O serviço, pois, em S. José, deu em resultado 4 posses, e 3 sesmarias ou concessões,
comprehendendo aquellas uma area de 2,445,554 braças quadradas, e estas uma areade
~,387,220 braças ditas ; prefazendo ao todo asomma de H,832, 774 braças desuperficie.
Não· apparecendo mais requerimentos de partes, passou deste municipio para o de
Lages, por nomeação de 2 de Maio do anno findo, onde realisou em um prazo de 4
mezes a legitimação de uma posse apenas, contendo 1,631,800 braças quadradas, tendo
havido difficuldades da parte dos possuidores em se prestarem a esta formalidade da Lei.
No fim do prazo, porém, apresentaram-se iO requerimentos; o que motivou marcar o
presidente um novo prazo de seis mezes.
Neste 2. o prazo, que se conta de 22 de Outubro em diante, forão legitimadas 2
posses, com uma area quadrada de 26,098,550.
Eis os resultados obtidos dos serviços feitos no municipio de Lage, de 22 de Maio
a 3i de Dezembro ultimo; sendo a superflcie quadrada das terras, ate então ahi legitimadas, de 27,730,350 braças.
Em summa, o juiz commissario ácima referjdo, no decurso do anno passado, legitimou 7 posses, e revalidou 3 sesmarias ou concessões, e com ellas uma area de 39,563, 124
braças quadradas.
Ficavão em juizo sete requerimentos de pessoas residentes na freguezia de Campos
Novos, solicitando as formalidades da Lei para as terras que possuem, as quaes o engenheiro Locio calcula em cerca de i tO,6tO,000 braças quadradas. Tratava, portanto,
naquella ultima data de ir proceder ás respectivas legitimações.
Quanto ao 2. 0 juiz commissario, Frederico Xavier de Souza, nomeado em 19 de
Outubro de 186i para o ltajahy, consta de 5 plantas, e competentes memoriaes, remettidos por intermedio do delegado interino das terras publicas, haver reaUsado desde
Agosto ate Novembro ultimo 3 legitimações de posses, comprehendendo 1,426,625 braças quadradas, e 5 revalidações de concessões provinciaes, com a area de 2,401,750 braças quadradas; prefazendo um total de 3,828,375 braças de superficie quadrada, pertencentes a cinco proprietarios.
Ao 3. 0 commissario Pedro Luiz Toulois, nomeado em 3 de Dezembro de i862, foi
marcado o prazo de seis mezes a contar do I. o de Janeiro do corrente anno. Não tem
tido, portanto, tempo de apresentar algum resultado de trabalhos feitos.

°
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8. PBDRO.

Faltão-me informações á cerca do serviço das legitimações e revalidações nesta provincia: a mui pouco, portanto, limitarei o que tenho a dizer.
Consta de um officio do presidente de 29 de Abril do anno passado, que, havendo
nomeado o t. o tenente de engenheiros João Luiz de Andrade Vasconcellos para servir
de juiz commissario no municipio da villa de S. Leopoldo, correndo as despezas dos
respectivos trabalhos por conta dos interessados, determinara que recebesse destes, alem
dos t8 rs. de braçagem, a gratificação fixa, marcada no Regulamento de 30 de Janeiro
de t854 aos inspectores geraes de medições, durante o tempo de etTectivo serviço,
salvo qualquer ajuste em contrario com as proprias partes.
. Ficando o GOTerno sciente desta deliberação, visto como usara aquella autoridade
de um direito que lhe compete pelo Art. 55 do citado Regulamento, foi-lhe todavia
observado em Aviso de t6 de llaio, que parecia ao Governo Imperial um tanto forte a
dita gratificação de 2008000 rs. para o caso de que se trala.
Por Aviso de 2t de Maio do anno passado, foi declarado que o Governo Imperial
não confirmava a decisão de t5 de Novembro antecedente, proferida pela presidencia no
processo da medição de ·terras de D. Maria José de Sampaio Ribeiro Teixeira, no municipio
de Taquary; ficando annullado o mesmo processo para o fim de se proceder á nova m~
dição.
As razões em que se baseou o Governo, forão: t. o ter sido invadido o territorio nacional, já medido e demarcado, sem opposição de pessoa alguma; 2. 0 por notar-se uma
grande ditTerença entre a planta da medição, e outras juntas aos autos, relativas a medições
anteriores, com manifesto prejuizo publico; 3. 0 por haver sensivel discrepancia entre a
dita planta e o respectivo memorial.
Pela mesma occasião mandou-se responsabilisar os agentes do Governo, que concorrerão para que fosse invadido o dominio publico já legalmente extremado do particular.

IU.TTO-GR0880.

o engenheiro Luiz Francisco PadUha, juiz commissario do municipio da capital, só
havia medido e legitimado cinco posses desde Outubro de t860 ate 22 de ~ulhodo anno
findo, data em que fôra dispensado de sua commissão, em conformidade do Aviso de 22
de Abril do mesmo anno.
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Para substituil-() foi, por portaria da presidencia de 16 de Setembro, nomeado José
Gomes Vieira da Silva Coqueiro, devendo perceber unicamente das partes interessadas
os emolumentos mareados nos termos do Art. 55 do Regulamento de 30 de Janeiro de
1854..

Logo em data de 19 do dito mez informou este juiz commissario ao presidente da
provincia, que no dia 30 findava o prazo mareado para a medição das posses, sesmarias ou
outras concessões sugeitas á legitimação ou revalidação, observando que muitas são as
que se achão neste caso.
Annuindo á sua proposta, foi prorogado por mais um armo aquelle prazo, a contar
de t. ode Outubro ultimo, segundo participou o presidente em seu ameia de 1. 0 de Janeiro
proximo findo.
Com a fixação dos competentes editaes, em que se faça bem seiente aos interessados
quaes os beneficios da Lei e Regulamento aos que se apresentarem, e quaes as penas
em que tem de incorrer os remissos, é de esperar que para o anno vindouro se ache
esta Directoria habilitada a dar lIoticia mais satisfactoria deste ramo de serviço na provincia de Matto-Grosso, que é a ultima a que me tenho de referir.
Em conclusão devo mencionar as duas seguintes deliberações tomadas no aimo decorrido, com referencia a este ramo de serviço :
Por Aviso de 20 de Março de t 86~ explicou-se a duvida proposta pela presidencia do
Paraná sobre a inteUigencia do Aviso de tO de Abril de 1858, no qual se havia determinado que, aos possuidores pobres, se legitimasse até 250,000 braç.'\S quadradas, declarando que, os que se julgarem com direito a legitimar mais do que a dita arel, por haverem cultivado maior porç.10 de terreno, não podem ser considerados nascircumstancias
daquelles de que trata o cit'ldo Aviso de 1858; devendo eUes por isso fazer as medições
â sua custa, e sei' eompellidos na conrormidade do Regulamento respectivo, a procederem
ã essa formalidade dentro do ultimo prazo mareado, sob pena de cahirem em commisso.
Por Aviso de t2 de Abril de 186~ foi resolvida outra consulta da mesma presidencia, declarando-se que os hervaes de mate, como produeção expontanea da natureza,
não devem ser conrundidos com a cultura etTectiva de que trata a Lei j convindo portanto
proceder r..ontra aquelles que delles se aproveitão, sem constituirem posses sugeit'ls:i
legitimação.

Concessões de terras.
Sobre este assumpto alguma cousa mais tenho a dizer do que no anno passado.
As concessões gratuitas na zona das dez leguas das terras fronteiras do Imperio continuão a carecer do desenvolvimento de que são susceptiveis, tanto no interesse geral do Estado, como no da cultura, e criação de gado, em uma grande extensão de territorios Iimitrophes, que vantajosamente se prestão aos dous fins indicados.
U
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ou fa1lOres especiaes do Governo, que se encarl'Cgará da tarefa ardua e difllcil de ~
voar e aproveitar aqueUas vastas e longinquas regiões.
As provincias do Amazonas, ~Iatto-ljrosso, e S. Pedro do Sul, são as que tem sido
objecto de uma ou outra proteoção á taes concessões, e os presidenres, autorisados a
aLtender aos pedidos que se apresentarem, e sob certas e determinadas condições, nada
communicárão á tal respeito.
Apenas se me ofTerece expôr o seguinte, com referencia a interesses particulares.

! companhia de navegação e commercio do Amazonas, na conformidade do artigo t8 do contracto approvado por Decreto n. t988 de tO de Outubro de Us57 requereu a posse de 12 braças de frente com 30 de fundo sobre as terras que demorão na fronteira de Tubatinga. Mandou-se fazer essa concessão por Aviso de 6 de Maio
do anno passado.

Nes~

provincia teve lUgar urna unica concessão, á requerimento de Joaquim
Guerra Passos, ex-praça do exercito, constando de 22,500 braças quadradas nos termos da Lei n. 643 de t8 de Agosto de 1852. Para este fim expedio-se o Aviso de
t 2 de AbriL do anno passado, ordenando á presidencia, á vista da informação do Ministario da Guerra, que fIZesse efTectiva aquella concessão no districto de Mecejana.
8. PEDRO.

Por Aviso de t 7 de ~Iarço, concedeu o Governo Imperial ao vigario collado da freguezia de S. Borja, uma legua quadrada de terras sitas á margem do Rio
Commandahy, para fundação de um estabelecimento agricola, mediante a importação
de colonos, principalmente oriundos da França.
Posteriormente varios requerimentos se apresentárão para a concessão das Ilhas denominadas -Grande- Quadrada- e Butuhy, no Uruguay, e mesmo para outras terras
não determinadas na mesma fronteira de S. Borja.
Por motivos ponderosos ficarão essas pretensões sem deferimento, para serem opportunamente tomadas na consideração que merecerem.
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Em virtude da condição 25. a do contracto celebl"ado com o Governo Imperial e
firmado por Decreto n. 2t96 de 23 de Julho de t858, e obtida a approvaçãocompetente do Corpo Legislativo, requereu a companhia de navegação do Alto-Paraguay ao
presidente da provincia a concessão de 4 leguas quadradas de terras sitas na Bahia dos Tamengos.
Previamente autorisado pelo Aviso de t8, de Outubro de t860, mediante certas
reservas de bem publico, fez o dito presidente as seguintes concessões: t. O de uma
legua em quadro na referida Bahia dos Tamengos, junto á povoação do Corumbá; 2. 0
~eia legua em quadro nas Pedras d' Amolar; 3. 0 meia legua tambem em quadro na
Rabia do Turumã -Rio Cuiabá; e 4. 0 finalmente, 750 braças no Morro do Conselho.
Foi incumbido das respectivas medições o engenheiro Paes Leme, o q~a1 deu
conta desta commissão pela maneira já declarada em outro lugar.
O Governo Imperial, por Aviso de 23 de Janeiro ultimo, approvou o procedimento
do presidente.

Venda de t~rras.

A base fundamental da Lei n. 601 de 18 de Setembro de i850 assenta incontestavelmente no principio da venda de terras devolutas em hasta publica, ou fóra
d'ella, como e quando parecer conveniente ao Governo Imperial, sendo medidas e
demarcadas, e deseriptas em lotes de 500 braças, por lado, e suas divisões, ou em
porções determinadas, e por preços minimos.
Acha~e este principio consagrado no Art. f4 da mesma Lei, de eujo preceito
emana a necessidade indeclinavcl de se lhe dar efficacia e permanencia., mediante outras disposições auxiliares, ou eomplementares.
Assim, pois, vender terras devolutas, quer dizer: f. o garantir aos compradores
uma propriedade legal e definida; 2. o discriminar as terras destinadas á venda de
quaesquer outras, ou sejão do Estado, ou possuidas e legitimaveis, ou pertenção ao dominio particular; 3. 0 dar áquellas um valor correspondente ás condições favoraveis, (lue
provoquem mais ou menos o trabalho, e o estabelecimento dos que se propõem a aproveitai-as.
Esta salutar disposição legislativa sobe de ponto quando se a- considera destinada a
abrir uma fonte perenne de renda publica, á exemplo do que se observa nos Estados-
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Unidos, e outras regiões do globo, onde existem, como no Brasil, vastos territorios a povoar, ricas mattas a explorar, e fecundos campos a cultivar.
Força é concluir do enunciado que não roi unicamente no interesse da emigração de
outros paizes para o nosso, que os Poderes do Estado decretarão a previdente Lei de i 8
de Setembro de i850. Outros objectos de elevado alcance rOrão por elIes aquilatados em
sua sabedoria, taes como a conveniencia da ~lonisação em geral, c a necessidade de
otJerecer á agricultura, e outras industrias uteis, a acquisação segura e facil de uma propriedade estavel e pacifica> principal elemento de ordem, de progl'esso, e de prosperidade
publica.
O que seria do systema da venda de terras devolutas, tal qual o conceberão
e adoptarão os Legisladores, se, desmentindo na execução aquelles beneficos etJeitos, fosse convertido em jogo de especulações reprovadas? O que seria delle, se, desvirtllada a pureza de sua origem, ficasse á mercê das tentativas de ousados ambiciosos,
que só visão illudir as autoridades, e medrar á sombra do desleixo, ou da connivencia dos
executores da Lei?
Eis o que é para recaiar á vista de irregularidades, que vão apparecendo, e de abusos
commettidos nas intenções e no modo com que pretendentes, á principio vacilJantes e
escassos, se hão apresentado, de tempos a esta parte, a requerer e a appossar-se
das terras publicas; ao passo que um grande numero de pequenos lavradores, costumados ao trabalho, mas privados de um terreno, por limitado que seja: respeitadores
do dominio do Estado, porém destituidos de meios e de protec~ão, lutão com difficuldades para satisfazerem as despezas de uma legitima acquisição.
Para oppôr entraves ás inTasões, e aventuras dos primeiros, e prestar auxilios aos segundos, parece indispensavel adoptar medidas eflicazes, que attingindo o
fim da Lei, imprimãC? regularidade nos processos das vendas de terras, e facilitem as
pretensões d'aquelles que sinceramente as desejão adquirir, c utilis:lr com proveito
para si, e para o paiz.
Occupando-me com este ramo de serviço publico, um dos mais importantes á
cargo deste Ministerio, e especialmente desta Directoria, corre-me o dever de submetter á consideração de V. Ex, os factos que, por occasião de seu desenvolvimento
em algumas provincias, atJectão os principios estabelecidos, e os meios praticos empregados para a sua execução.
A medição prévia é, como fica dito, a clausula essencial da Lei, de que depende
a venda das terras devolutas, com a garantia da proprie.dade, e no intuito de evitar
futuras contestações.
Este preceito vai sendo plenamente observado assim nos territorios subdivididos em
lotes, nas províncias de S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e S, Pedro, como nos
tlistrictos das colonias do Governo, existentes nas dítas provincias, e nas do EspíritoSanto e Minas Geraes.
No empenho em que produza elIe todos os seus devidos etJeitos, não se ha des-
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cuidado o mesmo Governo de fazer legitimar e revaHdar as terras alli possuidas por
plrticulares anteriormente á execução da Lei.
Releva apenas notar que, em uma ou outra colonia, oride, á principio, forão preIcridas aquellas formalidades, e a exacta medição dos lotes respectivos, reclamação se
tem levantado, ã que, ou já se tratou de provel' de remedio, ou se ha tomado em
cÔIlsideração para o mesmo fim,
Logo em seguida começarão a appareccr pretendentes á compra de terras fóra
ll'aquelles territorios e districtos coloniacs.
O Governo Imperial houve pm' conveniente mandai-as vender em extensão que
não excedesse a um quarto de legua, sendo para lavoura, e a tres leguas, quando requeridas para criação de gado. Forão condições essenciaes de taes. vendas -a medição prévia ã custa dos compradores, e a estipulação dos preços minimos da Lei, conforme a qualidade e outras circumstancias das terras pedidas.
A's autorisações dadas aos presidentes, mencionadas nos anteriores Rel\ltorios,
outras admittirão maior liberdade, já quanto á escolha e qualidade do terreno, já quanto
:i sua extensão.
Foi ainda determinado que as vendas se efTeituassem em hasta publica, ou fóra
della, perante o inspector da thesouraria, o procurador fiscal, e o delegado de terras,
onde o houvesse; cumprindo, no t, o caso, que á arrematação precede~em os necessarios annuncios com antecedencia de dous mezes; e no 2,0 que as propostas fossem
apresentadas aodito.inspector, e sujeitas á approvação do presidente.
Era de suppôr que, fran'}ueada por tal fórma a senda legal a trilhar pelos que
desejassem adquirir terras devolutas, fossem diminuindo as invasões, para cujo resguardo,
ordens se repetirão nos termos do Art. 2,0 da citada Lei de t8 de Setembro de
J850.

Assim, porém~ não tem acontecido, e continuarão durante o anuo passado os
obstaeulos Opp05t08 aos beneficios que dcvem resultar deste ramo de serviço, perturbando
e difficultando a marcha regular das l'cspectivas opel'ações.
Em alguns pontos da provincia da Bahia, os exploradores do jacarandá e de outms madeiras de lei, acobertando-se com a autorisação contida no Aviso de 29 de
Agosto de 1860, expedido á presidencia, apresentarão illusorios requerimentos para
compra de terras, e para logo correrão a invadil-as, c a devastar as maltas, sem se
embaraçarem com a fa1ta das respectivas medições, e a do pagamento do preço ajustado.
Ludibriadas varias ordens terminantes do Governo Geral, resolveu o digno anteccssor de V. Ex, pôr um paradeiro a manejos tão abusivos e escandalosos, mandando, pOl' Aviso de tO de Setembl"O do anno findo, sobr'estar nas vendas de terra!',
mÓl'mente ao Sul da provincia, onde se elles praticavão em mais larga escala,
13
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apparecido, de envolta com pedidos sinccros de t'~rras, pretensões especulativas da
parte dos que se vão empossando arbitrariamente das terras requeridas, antes .de preenchidas as condições da venda, cSlluivando-se ao pagamento do preço l'cspectivo, e do
custo das medições.
Outros, enxergando grandes vantagens na acquisição de terras contiguas e proximas ás colonias, embora com isso lhes cmbarguem o necessario desenvoh~imento,
aventll1'ão-se a indicar, para lograrem seus intentos, terras n'allllellas paragens, á cnjas
medições se ha procedido, não obstantt~ se haver ol'(lenado em A.viso de 7 de Fevereiro do
anno passacJ.o, que se acautelasse por todos 03 modos a venda deltas.
Este Aviso teve por objecto principal a colonia do Rio Novo, dentro da I}ual, c
em suas visinhanças, existem lIuesFíes a ventilar, Ill'Ovintl0 parti) destas do procctlimento d'aquelles pretendentes menos escrupulosos.
Tem-se observado mais que, depois de medidos os perimetros de grande numel'O
de porções de terrenos requeridos, e ainda depois de haverem sido verificadas as medições
de muitos, deixão de ser etTeituadas as rm~pectivas venda..c;; e n'isso vai o desembolro
das quantias adiantadas pela thcsouraria para as despezas d'aquelles trabalhos pl'cvios.
PÓlle-sc attribuir essas delongas e irregularidades, óra á falta do comparecimento
dos compradores nos dias fix.ado~ óra ti. falta da reunião simultanea dos empregados á
quem incumbe assistir ao acto das vendas, óra aos embaraços que resultão d.'\ remess.,
e do exame demorado dos processos e mappas das medições, além de outros tramites por
que' tem de passar os papeis respectivos.
A' vista deste estado de eonsas, que não póde senão prejudicar mui sensivelmente
o serviço de que se trata, resolveu V. Ex. fazer sustar, até segunda ordem, a execução
do mesmo na citada provincia.
Na provincia de S. Pedro, além das invasões do dominio publico, etTcituadas em
varios pontos, mÓl'mente no município da Cruz Alta, onde os esbulhos ~e ostentão
com mais tenacidade, buscão seus autores auferir avultados lucros, vendendo mai~
tal'rle por preços elevados as terrac; de que se appossão.
Entretanto cabe observar que esses actos attentatorios, tolerados pelas autoridades locaes, a quem incumbe reprimil-os na fórma da Lei, formão um perfeito contraste
com o pequeno numero de compradores, f 6 súmente, de que dão noticia as informações recebidas.
O que, porém, mais disperta a admiraÇt1o. é ver que a esses poucos tem sido vendidas para cima de dez leguas quadradas llelos diminutos preços de f/2 real, I
real, e f I/ft. de real a braça quadrada.
Nos memoriacs das medições respectivas, apenas se fez mençlio d'aqueUes preços, faltando a esta Directoria os precisos esclarecimentos á cerea dos mais processos
das vendas reatisadas.
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Só esta exposlçao bastará pam que reconheça V. Ex., que nãQ póde deixar de ter
havido muiL'l cond~endencia e irregularidade no desempen-ho deste serviço, com prejuizo notavel para a fazenda nacional, que poderia obter resultados mais anntajados daR
vendas j:i effeituadas.
Parece portanto conveniente providenciar de modo a atalhar o barateamento das
terra.:; publicas em uma provincia qlJe t..'\ntos incentiyos aITel'ece á emigração espontanea,
já encarreirada para ella.
Além disto algumas propostas tem sido dirigidas ao Governo Imperial palIa a compra
ele varias leguas de terras, solicitando os pretendentes favores semelhantes aos concedidos
ti Sociedade ~Iontravel Silveiro & C. a , para o fim de as· colOIllisarem, e otTepecenda por
ellas o preço apenas de melo real á braça quadrada.
Forão indereridas taes preLensõas, como éra de esperar da resolução tomad'a pelo
Governo Imperial de não continuar a alimentar com auxilios peeuniarios emprezas de
colonisação, ainda quando pareção sinceras, as quaes, mais tarde ou mais cedo, acabão
por se declarar Callidas de meios, depois de se debaterem com incessantes embaraços.
Finalmente, nno devo deixar em silencio os graves inconvenientes que hão resultado
da inconsideracão e facilidade eom Que fôrão vendidas ao bacharel Antonio· Percira
Prestes U sobras de terras encrayadas no 4.. o districto de S. LeopoldO', entre os lotes
occupados por oolonos ahi estabelecidos, dos quaes o de· nome Jacob Sehneider se apresentara como concurrente a uma d'aquellas sobras, contigua á sua propriedade.
Ignora-se o motivo porque ficou este excluido da preferencía á que deveria ter direito,
ti face do artigo da Lei de iS de Setembro 001850.
Para semelhante irregularidade bastante concorreu o ex-delegado das terras com
seu parecer Cavoravel, não duvidando mesmo que era razoavel o preço de f real, que
foi por quanto se etTeituou a venda.
A' respeito desta. ultima occorrencia, dirigio o iIlustre antecessor de V. Ex. um Aviso
á presidencia em data de 6 de Novembro do anno passado, exigindo circumstanciadas
informações que habilitem este ~Iinisterio a resolver com perfeito conhecimento de causa
:i cerca das questões pendentes. Cumpre notar que já anteriormente havião sido pedida~
informações tendentes ao mesmo fim, mas que não vierão.
Para esse e outros factos, a que me tenho reCerido, tomo a liberdade de chamar a
attenção de V. Ex.; porquanto é f6ra de duvida que revelão elles bastante irregularidade
e pouco zelo no desempenho do importante serviço de velar sobre o dominio do Estado,
e ao qual se prendem os interesses não menos importantes da fazenda publica.
As vendas de terras na provincia do Paraná pouco avultão por 6ra, e qnasi se tem
restringido ás realisadas dentro do 2. o territorio do Assunguy, ou nas proximidades da
colonia deste nome. Não consta que nella hajão occorrido factos que entol'peção, ou viciem
a marcha do serviço respectivo.
Pelo que respeita á província de Santa Catharina não tenho que notar inconvenientc!;
e defeitos d'execução, como os que deixei ácima consignados.
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Do que se lê no minucioso Relatorio do delegado interino, julgo apenas dever apontar
como objecto digno de consideração os embaraços que resultão para os lavradores pobres.
da condi~ão de serem as vendas feitas com pagamento á vista.
O espirito de especulação parece não ter ainda penetrado nos habitantes {lt"'~la
pl'Ovincia; por quanto consta das informações ministradas ,que, durante o anno passado,
as terras solicitadas yenderão-se em pequenas porções. e por preços mais altos do que nas
provincias do Espirito Santo, e S. Pedro.
Se não forão mais crescid\>s os algarismos correspondentes á extensão em lJ1'atas
quadradas das refel'idas terras, e ás quantias arrecadadas, não é porque faltem compradores; mas estes, quasi todos modestos em seus pedidos, ou aguardão que sejão verificadas as medições já etT~ituadas para aIJuelle fim, ou recuão ante a mencionada condição do
pagamento á vista.
Facil, porém, será remover o primeiro embaraço, mandando-se proceder quanto
antes á competente verificação.
Não acontece o mesmo com o segundo, cuja solução depende do COfllO Legislath'o,
que tomará o seu objecto na devida consideração, quando se otTerccer occasião de adoptal'
alguma medida modificativa da Lei, no tocante ás vendas á prazo em certas e determinadas
circumstancias.
Se os legisladores do paiz em sua solicitude pelo desenvolvimento da agricultura e
criação na provincia do Amazonas, decretarão a Lei n. t t f4. de 27 de Setembro de t860,
conferindo ao Governo no artigo f t § 22 a faculdade de coIiceder terras, com clausula de
medição, e venda futura, não será muito que, em favor dos lavradores pobres, e outros
no caso de merecerem alguma equidade, autorise as vendas á prazo de pequenas porClies
de terras com a clausula de ctTectiva cultura em um tempo determinado, e com hypotheca
nas mesmas terras, e nas bem feitorias que se fizerem, servindo de garantia ao pagamento
futuro.

Em minha opinião, os individuas, :i. que alludo, bem podem ser compamdos com 05
co~onos nacionaes e estrangeiros, aos quaes, segundo as r~gras já estabelecidas e sanccionadas, se tem distribuido lotes de terras nos districtos coloniaes.
Occorre-me ainda indicar um outro meio de conciliar, até certo ponto, os interesses
dessa classe de habitantes menos favorecida da fortuna com as disposições da Lei
vi~ente.

Este meio depende só do Governo Imperial, e consiste na reserva de determinados
pcrimetros de terrenos situados em districtos e paragens, onde convenha fundar povoaçõcs
na collform:dade do Art. 70 c seguintes do Regulamento de 30 de Janeiro de t854.
~csses pontos poderião reunir-se, aforando prazos urbanos e rusticos todos aqueUes
que, repugnando ao regirnen das colonias, prefirão com seus limitados recursos virei' al/i
rffi mais liberdade, e menos dependencias.
V. Ex., porém, prestando sua attenção ao assumpto exposlo, resolverá o que lhe
parecer mais cOTlveniente e acertado.
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Dando aqui por concluidas as considerações geraes que tinha de expender no
tocante a este ramo de serviço publico a meu cargo, passo a relatar o que, em sua
execução, se conseguio realisar em algu.mas provincias de que possuo informações.

Nos relatorios de i858 e 1859, considerações forão feitas á cerca da conveniencia de se facilitar nesta provincia a acquisição de terras devolutas fóra da zona das
dez leguas da fronteira, pois que varias pretensões tinhão chegado ao Governo Imperial, solicitando a concessão gratuita de taes terras para o desenvolvimento da la"oura, e llrincipalmente para serem destinadas á criação do gado.
Indefel'idas essas pretensões por contrarias ao preceito da Lei de i8 de Setembro
de i850, foi a presidencia autorisada a vender sob certas condições, e por preço variavel
conforme a qualidade das terras, nunca á baixo do minimo de meio real, as que fossem
pedidas para o indicado fim.
As clausulas, porém, da medição prévia, e do pagamento á lista, fizerão desanimar
os pretendentes, até que na Sessão Legislativa de 1860, attendendo-se á conveniencia de
se remover os embaraços notados, fóra incluida no Art. II § 22 da Lei i t i 4- de 27
de Setembro de f 860 a autorisação ao Governo Imperial para vender fóra das zonas das
fronteiras nesta provincia, e, em outras nas mesmas circumstancias, terras e campos devolutos, até meia legua sendo para cultura, e até tres, se forem pedidos para criação de gados, sob as condições de pagarem os concessionarios o respectivo preço logo que taes terras e campos forem medidos e demarcados.
A' sombra desta disposição favoravel, e á vista das informações ministradas pela
presidencia, forão attendidos os requerimentos de Matheus da Fonseca Pinto, !\Ianoel
Urbano da Encarnação, Antonio Coutinho dos Santos, Joaquim Francisco Horta, Joaquim Pedro Ferreira Tapajoz e Manoel Pereira de Sá.
Todos estes pretendentes limitarão os seus pedidos á extensão de meia legua lIe
terras sobre o Rio Solimão, lago Tananhassú, e Rio 1\ladeira.
Expedido" para esse fim os Avisos de i 4- de Abril e 16 de Outubro do anno
passado, e de t3 e f 4- de Fevereiro ultimo, aguardão-se as participações relativas á realisação de taes concessões, ou antes de taes vendas condicionaes; cujos preços tem de ser
pagos, depois que se efTeituarem as respectivas medições.
Além do que fica exposto tambem remetteu o presidente da provincia, devidamente
inrormados os requerimentos de Juvencio Alves da Silva, João Gabriel de Carvalho e
U

Digitized

byGoogle

-

54--

IUeHo, João Evangelista da Encarnação, Gabriel Gonsalvcs, João Antonio de Almeida
Torres, Francisco Antonio Martins Tapajoz, Pedro 1'Iendes Gonsalves Pinheiro, Tenente-Coronel João Monteiro Chrisostomo, Gabriel Antonio Ribeiro Guimar1íes c João
do Rego Dantas.
O Governo Imperial annuindo aos pedidos feitos, ordenou por Avisos de 18, 19 c
25 de Agosto, 12 de Setembro e t O de Dezembro do anno findo, que as terras fossem vendidas em hasta publica, as quaes achando-se pela maior parte situadas nas
proximidades da capital, devem obter melhor preço sendo postas em concurrencia.
Não possuo dados precisos para indicar a extensão, em braças quadradas, de todas as terras pedidas pelos referidos pretendentes: depende isso das medições que se
tem de fazer. Posso todavia dizer, desde já, que excederái3 ellas a quatl'O leguas, não
incluindo neste calculo umallha fronteira á capital, na foz do Igarapé no Jananary.

BMIü.

Já foi dito, com referencia aos trabalhos de medições efIeituatlos nesta pro\"IIlCla

pelo engenheiro Pitanga, que no municipio da Villa do Prado havião sido me.didos t 3 perimetros de porções de terrenos, com destino a serem vendidos a particulares.
Estes irabalhos, executados de Outubro de 186t até fim de Dezembro ultimo. apresentarão o resultado de 21,504-,250 braças, total da superficie quadr·ada.
Nenhuma informação recebi, que me habilitasse á cerca do preço ajustado, e do
respectivo pagamento j e por isso considerando as vendas como ainda não l'ealisadas,
deixei de as contemplar no mappa annexo.
Constando, porém, ao Governo Imperial os factos reprovados, commeltidos na
execução deste serviço, dos quaes ha pouco fiz menção, expedio as convenientes ordens,
em Aviso de t 4- de Fevereiro do anno passado, para que fossem preenchidas as formalidades prescl'iptas j e como não obstante continuassem os abusos, que se mandára reprimir, foi expedido o Aviso de to de Setembro ultimo, para que sob 1"estando-se nas vendas no sobredito municipio, até segunda ordem, se exigissem ao mesmo tempo as precisas informações sobre as vendas alli efIeituadas. Aguardão-se estas informU\'ões.
Tendo-se apresentado varias pretensões á compra de terras ás margens do I\Iucury, dentro dos limites desta provincia, forão enviados ao presidente os respectiyos requerimentos, com os Avisos de 21 de ~ovembro de 1861, 24- de Janeiro, 8 de Ferereiro, e 16 de Maio do anno findo. Não consta que se hala dado andamento a este
objecto.
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ESPIRITO

S.tl~TO.

~o

Ilelatorio do anno passado quasi nada houve a declarar quanto ás terras vendi[í*'ovincia, e
como efIeituc~d~'?
algumas
10, t 91, 36:J
flTilladradas,
importancia
rs., segundo
de 3/4 por
constar das
recebidas qual
i'ürrespondente a
tenho de noticiar resultados mais consideraveis, postTill que hajão de ficar flepcndentes de ulteriores informações e explicações, que passo a exigir do delegado das terras.
A' vista de um officio e mappa que dirigio-me este com data de i6 de Abril do anno
tlndo, e recebido em Junho, collige-se que n'aquell:.. epoca existião 2t 9 requerimentos
para compra de terras, e que por conta deste numero f 25 pretendentes havião conseintento.
25 compradorEs,=,
na thesomaria
a 42 loter
verificados,
area
braças, calcub!lat,
medio a poueo
real a braça.
A 79 dos restantes forão vendidos 74 lotes com a area total de 43,992,973 braças
quadradas, cuja importancia, não mencionada no referido mappa, não constava que
houvesse sido realisada.
Quanto aos ultimos 4 compradores, que completão aquelle numero de i25, não vem
nem o custo
dos respecthmr
nom o computo
nem tão
p'?eço da venda.
portanto, da'?
informaçõee
o começo destf;
do anno
rrlEltavão f20
dos quaes
uma area conhecida de 89,94-8,144- braças quadradas, e 42 cujo preço realisado elevou-se
á quantia de rs. 45:955$17L
A' vista, porém, das ultimas informações transmittidas pela presidencia com omcio de 5 de Janeiro do corrente, e constantes de um mappa organisado na delegacia em
de 7 de Novembro do
observo notavoio difIoj~k~'as, contradicçõee diflue precisão
para que
as duas
recapitulação
mappa,
dados
Tillendas realisadae
até Novembro
em diversos
Compradores 74; terrenos vendidos 68; braças quadradas 44,649,203;importancia
das vendas 44:401$171 rs.; meia siza t:33t$212 rs.; emolumentos 135$000 rs.
Deixando de parte as sommas relativas aos tres annos de i859, f860, e 1861, cabem ao ultimo de -1862-43 lotes vendidos; 9,860,fOO braças quadradas; H:190$47f
r8. productos
; 335$793 rs,
ríàigas; e 86$000
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Veje-me
embaraçaflo na
dos ílous rnappasz que
á vista.
Se até 16 de A.bril dava o primeiro como vendidas a 125 compradores f 20 porções
terszenos,
que
}iYnita-se nmneeO
compsz,1dorc;s, a 74, o
terrenos a 68, nas vendas realisadas até o mez de Novembro?
é
apfr'esenta este urn total 4-'#c/549,
para VeTIili~
das etTeituadas até esta ultima data, ao passo que naquelle se dá um resultado de 116 locom uma
de
44
até
1fi de Abril?
tamhnm
de
conrorme prinH'iras haforrfRações,
cmnpradores, durante o espaço decorrido até a epoca a que ellas se referem, realisassem o pade
:62:'1$763
e
appareça
na segunda um rcszdtado
H:40iSt7f rs. importancia dos preços pagos até Novembro, não obstante haverem
32
no
amlO de '186h, e
a
tIe 9:860$-100 rs. das vendas etTeitlladas neste mesmo anno, (IUasi todas posteriormente data
Não sendo meu intento pôr em culpa ao del~gado das terras todas as divergencias,
"'I'llln,'"'''' notadas,
a
que
prcmenhPo dos
trarnites por que tem de passar as opel'ações de venda, desde os trabalhos das medições ate
etTectR?'o papamenl,n do
prepü,
Com effeito, para a confecção de um mappa demonstrativo desse serviço sl'ío preciue depzmdern de
dine#csos, da
formalidades a preencher por parte destes, e tambem dos compl'adores, quanto a seu como
prepos, e
a
do:; pagamr;ntor
Pensando por esta fórma, e forçado a apresentar um resultado final das vendas realisada::: na
prosincia,
ac:efr'tado, f?m
esclarecimentos, aceitar os dados fornecidos no mappa ultimamente recebido, o qual parece
cornptêhendido
:hS
terN';~e etTtsetivamc:nl.C
isadnc, e
quaf'squer outras ainda pendentes das ultimls formalidades indispensaveis para que se considerem ffmcluidas.
Finalmente exist.e em poder desta Directoria um mappa ministrado em Outnhro do
armo
pelo
Enwsto
wntendn
de 4Ile terras medidas no semestre de Abril ao dito mez, e por elle verificados como en~e
beiro em
Deste documento se vê que os referidos 44 lotes contão uma superficie de
d07
cntlando m'~', TI ,:ao nerifk;tpão
f 47$P87
e
dendo-se Ct.'llcular o preço mínimo de venda em rs. 5i :0638586.
Cumpre-me notar
Of' nomes dos
contemplahos mapp:e não
os
mesmos dos incIuidos nos mappas de que ácima fiz mençfto.
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Resta-me dizer, por Aviso de 9 de Fevereiro proximo findo foi deferido um requerimento de Ignacio Coutinho de Mello Vieira llachado, convenientemente informado pela
presidencia, mandando-se que lhe fosse vendido um quarto de legua de frente com meia
h)~rlla de fundo
f/4 de real á bra~aquadrada, sendo feita a medição e demarcação
:i custa do comprador.
Opportunamente farei delle o uso que parecer conveniente.

a"

A' vista do mappa apresentado pelo delegado interino, desde 15 de Março de 1860
até 13 de Novembro de t862, havia-se realisado a venda de 24 lotes de terras, comprehendendo ao todo uma area de 2,096,524 braças quadradas, na importancia de 4: 3 t 7$068
I'S. A' excepção de um lote de 62,500 braças quadradas, á razão de 1/2 real, todos os
mais alcançarão o preço de 2 e 3 reaes.

As terras vendidas demorão nos municipios do Sacramento, S. José, S, Sebastião
das Tijllcas, S. Francisco e ltajahy, pertencendo a este ultimo os unicos 4- lotes, comasuperficie quadrada de 920,500 braças, cuja venda se effeituou durante o anno passado,
pela quantia de 1:747$250.
Além destas, porém, consta de outro mappa, fornecido por aquelle mesmo emprega110, que muitos outros terrenos com as medições verificadas serão brevemente vendidos,
I' Ilarão um producto aproximado de t 9:086St 27 rs.
Para se colher um tal resultado só se espera que os compradores, em numero de
viute, entrem com os respe.cti\'os valores para os cofres, e recebão os competentes titulos,
Mais amUadas terião sido as vendas se não appm'ecessem, de um lado, questões
sobre serem ou não devolutos muitos dos terrenos requeridos, demorando assim
o deferimento aos pretendentes até que taes questões se liquidem; e de outro lado não
se desse a falta de quem com as precisas habilitações fizesse as necess~rias verificações.
Posto que o engenheiro Frederico Belmonte de Brokenhuns houvesse sido encarregado por A'viso deste Ministerio de 6 de Novembro de t86f, como foi dito em ontro
lugar, de proceder a essas formalidades, todavia fora desviado deste serviço, por haver
sido ~pregado no desempenho de commissões diversas; em "irtude de ordens da presidencia, á cuja disposição se achava,
Parece conveniente a expedição de alguma ordem que tenha por objecto a remoção do
embaraço apontado,
.

n
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Além dos mappas trimestraes remettidos pela presidencia durante o anno tlndo, recebi do delegado interino o mappa geral das terras vendidas no decurso do mesmo
anno.
Denes consta haverem sido realisadas t6 vendas de terras situadas nos municipios
do Taquary, S. Leopoldo, Santa Maria da Bõca do ~Ionte, e Santo Amaro, a diversos
compradores, que as bavião requerido isoladamente, ou em companhia de outros.
Os terrenos vendidos preenchem uma area quadrada de 95,929,772 bratas,
produzirão um lotaI de 64:536$076 rs. O preço da braça foi de tj2 real para os
lotes mais consideraveis, sendo de t real o preço dos demais lotes, com excepção de
um de 96 braças, e de outro de 387,200 braças quadradas, que forão vendidas, 0:1. o a
tOO rs., e o 2.° a t t/4 de real a braça.
Por diversos Avisos, entre elles os de 2, tO, e t3 de Janeiro do anno passado, fôra
determinado que alguns compradores, mencionados no mappa á que me refiro, e outros
antel"iormente apresentados, fossem admittidos á concurrencia; entretanto não consta
se esta formalidade teve a devida observancia.
Tambem não possue esta Directoria informações á cerca das terras requeridas por
José Antonto Rodrigues e outros, por João Rot]uedo e outros, por José Pinto da Fonseca
Guimarães, por Vasco Femandes de Lima, e por Valentim Hasking de l\liranda & C.a,
aos quaes mandou o Governo Imperial vender em hasta publica varios lotos, em virtude
de Avisos de 2, e 13 de Janeiro, 2t de llarço, e 2! de )Iaio, todos do anno passado.
Como se vê do exposto amuem na provincia de S. Pedro os pretendentes á compra
de terras, e me parece que os interesses da fazenda publica reclamão alguma providencia
para que nella se não effeituem vendas por preços tão baixos, quando em outras PI'OYfHeias, em condições menos favoraveis ao bom resultado deste ramo de serviço, alcan~'ão a~
leI'ras preços mais elevados.
O systema da hasta publica, fielmente executado, seria o remedio mais etncaz para
acautelar o inconveniente apontado.
~ada direi aqui relativaml'nte ás vendas irregulares, efTcituadas em !S6! em S.
Leopoldo e outros lugares da provincia em "irtllde de ordens da presidencia, porque
dellas já me occupei nas observaçõ/'s geraes, que deduzi quando comecei a tratar degle
,'amo de serviço.

.
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Cabe finalmente declarar que foi indeferido por Aviso de f4. de Fevereiro ultimo
um requerimento de Vicente José de Carvalho e outros, sob a firma de Carvalho & C.-,
pretendendo tres leguas quadradas de terras sitas no lugar denominado Maquiné, municipio da Yilla da Conceição do Arroio.
Dizião os pretendentes ser sua intenção fundar uma colonia agricola com trabalhadores europeus; e por isso offereciam pelas ditas terras o preço de f/2 real á braça quadada, invocando em seu favor condições semelhantes ás exaradas no contracto celehrado
com a sociedade ~Iontravel Silveiro & C. a

Outras provincias.

Segundo as participações recebidas, e a correspondencia havida á cerca do assumpto
de que trato, nem uma venda foi realisada nas provincias do Piauhy, Ceará, Sergipe,
lIinas Geraes, Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, e Matto-Grosso, no correr do armo
passado.
E, com quanto não tenhão vindo informações do restante das provincias, creio poder
affirmar que nelIas se dá o mesmo resultado negativo, á excepção da do Pará, onde havia
pretendentes á compra de terras, sendo de suppôr que alguma venda se haja ahi erreituado.
Varios requerimentos, porém, se apresentarão ao Governo Imperial para0 dito fim,
os quaes tiverão favoravel deferimento. Forão por tanto autorisadas as seguintes vendas, a
saber:
Na provincia do Piauhy-uma legua de terras, em hasta publica, á Aristides Cesar
de Almeida, no termo de Valença, lugar denominado Arnazes: Aviso de 22 de Outubro
do anno findo.
Na do Rio de Janeiro-á Jose Gonsalves Barroso uma extensão de terras contiguas
:\s de sua propriedade, em frente á VilIa de S. Fidelis, no caso em que ~c "criflque ~erem
1'1Ias evidentemente dt'volutas: Aviso de 21 de Fevereiro ultimo.
Na. do Paraná-á Chrístiano Guilhcrme, cidadão Dinamarquez, e commandante do
brigue escuna Haabet, uma legua de terras, situadas á margem do rio Sena Negra, districto de Paranaguá, para estabelecimento de uma colonia agricola: A'vis" de 23 de
Dezembro do anno passado.
Na mesma província-á João Timotheo Rodrigues, e a José Martinho Rodrigues os
lotes ns. f 25, e f H do territorio n. 1. 0 do Assunguy pelo preço de 2 reaes á braça quadrada, c com recommendação de se marcar aos compradores um prazo dentro do qual
deverão elles cultivar efJectivamente os ditos lotes: Aviso de f 8 de Fevereiro do corrente
anno.
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Releva dizel'que, antes da exp.ediç50 desse Aviso, fôra declarado á presidencia da
dita provincia que o Governo Imperial havia deliberado nrio autorisar concessões de terras
á titulo de venda senão ás pessoas que as queirão efTectivamente cultivar, e na extem:;io
proporcionada ás forças de que possão d1spôr j convindo porisso que nas informações que
houvesse de prestar sobre pedidos dessa natureza mencione aquellas circumstancias.
E' quanto se me ofTerece expôr ti V. Ex. no tocante a este importantíssimo ramo de
seI'viço publico,

Registro de terras.

Vai progredindo, posto quc lentamente, na móI' parte das pl'ovincias a execução da Lei, no tocante a este ramo de seniçoj cumprindo-me, porém, declarai', que
em algumas dellas pouco ou nada se tem feito depois de findos os prazos marcados pelo Regulamento de 30 de Janeiro de t854, para o registro hoje á cargo das
repartições especiaes, segundo o Aviso de 22 de Outubro de t 858, ou das presiden cias
para as quaes, na fôrma do Decreto de H de Abril de 1860, passarão as attribuições
das que tem sido extinctas.
Se, quando o registro se fazia nas parochias, muitos posseiros forão I emissos em
levarem aos vigarios as declarações exigidas pelo citado Regulamento, não e para admirar que se não mostrem elles solícitos em viajar leguas para irem cumprir um dever
nas capitaes, onde se achão os livros respectivos.
E taes são ilS difficuldades, incuria, ou repugnancia que se observa nesta pal'te
do serviço que, mesmo á despeito das multas de t50S000 e de 200$000 rs., em que
tem de incorrer os remissos depois de expirados os tres primeiros prazos, vai consideravelmente crescendo o numero dos quc ficflo sujeitos, annualmente, á imposiçflo
dessas penas addicionaes.
Como é sabido, estão os presidentes autol'isados pelo Aviso de 4 de Dezembro
de 1856, ti relevarem os possuidores multados, á vista dos motÍ\'ús que allegarem,
c llue parecerem atteudiveisj autorisação está flue, em algumas provincias, tem sido
exercida em larga escala.
Esta ultima observação, que se deriva do que fôra expendido nos Relatorios anteriores, torna-se ainda mais saliente, pelo facto de não me achar actualmente habilitado
para informar a V, Ex. á cerca das multas l'elevadas, e dos motivos justificativos das
decisões proferidas por aquellas autoridades,
Afalta quasi total das relações á .este respeito exigidas em circular de 30 de Setembro
do anuo findo, deixa presumir, ou a continuação do inconveniente notado, ou a existenda de embara~os que reclamão alguma pro"idencia reguladora do uso d'aquella faculdade.
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Já por Aviso de 24 de Janeiro do corrente anno, se declarou aos presidentes,
que os arrematantes de terras, cujos possuidores estejão incursos em multas por as não
terem registrado dentro dos prazos respectivos, não se acllão comprehendidos na disposição final do Aviso de 22 de Outubro de i858, por não estarem no caso de ser
considerados possuidores remissos; podendo, portanto, ser admittidos nas reparticõe~
onde existem os livros de registro, afim de preencherem esta formalidade quanto ás terras arrematadas.
Outras explicações talvez convenha dar em ordem a facilitar e melhor regular a
applicação do Regulamento nesta parte. As relações nominaes, ácima alludidas, com
a declaração das razões que houverem determinado a relevação de multas, poderão oft'erecer dados sufilcientes para a adopção de certas regras de justiça, e de equidade.
Para menor vexame na arrecadação das multas impostas, determinou o Aviso
de t8 de l\laio, que fósse concedido um espaço de tempo razoavel aos possuidores
multados, afim de que as satisfizessem "oluutariamente; efTeituando-se de então por
diante a cobrança administrativa pelas thesourarias nas provincias, e pelo thesouro
no município da Côrte.
Assim se vai procedendo mediante os competentes processos, que trazem sempre alguma demora.
'Do incluso mappa demonstrativo verá Y. Ex. o que tem sido possivel conseguir
a bem deste ramo de serviço, nas onze provincias de que tive informações, existindo, porém, nos mappas anteriores alguns esclarecimentos relativos a outras não
mencionadas n'aquelle documento.
Em vez de limitar-me aos resultados obtidos durante o anno passado, os quaes
não avultão por certo, entendi conveniente consignar no dito mappa as sommas geraos -dos registros feitos-, dos possuidores multados,- da importancia das multas
impostas, -das cobranças realisadas, -e do estado em que se acha o registro geral; tudo com relação aos annos precedentes, e ás provincias do Amazonas, lliauhy,
Cea((í, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Goyaz, Espirito-Sanlo, S. Paulo, Santa Catharina
e S. Pedro.
Entretanto facU é discriminar dos resultados conhecidos anteriormente o que no deeurso do anno findo accresceu de novo; e assim acllar-se-ha uma difTerença para mais
nos seguintes algarismos: i ,54.0 registros, 73i posseiros multados; 9:700$000 de multas impostas, 8:575$000 de cobranças etfeituadas; alêm de '.. tinos de registro geral
remettidos á esta Directoria.

Segundo participou o presidente da provincia não houve relação alguma de muItas no trimestre de Julho a Setembro, por falta de registro de terras. Continua o serviço no estado descripto o anno passado.
16
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P'~1JIIT.

no mappa transmittido pela pre:;idencia, se ohserva que são 24-,3'12 as pos~es
registradas, c 4,57 o numero dos possuidores mllltado~.
A importancia das multas calcula-se em t6:5;;0$000 rs., dos ([uues foi arrecadada a quantia sõmente de 4758000 rs.
Acha-se ape~as começado, nesta provincia, o trabalho do registro geral. o qual
depois da extincção da repartição e~pecial das tcrra~ ficon :i cargo (la presidencia.

CE"'D~'.

E' pequena a difTerença que se tem de notar entre o trabalho r10 anno decorrido e o
do anno anterior.
.
Existem registradas 31,842 posses, e achão-se multados 489 possuidores.
A importancia das multas foi de rs. 28:150$000, havendo-se arrecadado a quantia de 975$000 rs.
Todos os vigarios fizerão entreg.l dos livros pertencentes ás suas freguezias.
O registro geral das terras desta provincia deixou de ter andamento desde que
fMa extincta a delegacia. E' de esperar que a presidencia trate de regular e~t,e serviço na
respectiva secretaria.

PADtlDWBA.

Existem l'egistrada.c; 22,679 posses, e multados 327 pessoa.~.
Importarão as multas em 19:4758000, por conta das quaps já tem sido afl'crrtdada a quantia de 5:150$000 rs.
Deixarão de remetter os livros respectivos os vigarios das freguezias da PedraLanuda, LagOa-Grande, Santa Luzia, Teixeira, Misericordia, S. João t1t~ Peranhos c

Digitized

byGoogle

-

63

Cajuzeiras. Todos os outros forão promptos no cumprimento de seu dever. Cabe ao
presidente tornar etTectiva as multas em que incorrerão aquelles vigarios, a vista do ..
que expressamente dispõe o Art. t05 do Regulamento de 30 de Janeiro de f 854.
Está em principio o trabalho do registro geral das terras possuidas.

Das poucas informações recebidas, collige-se que, avista das declarações contidas no
mappa annexo ao Relatorio de f86f, achão-se multados f,593 possuidores, havendo-se
jacobrado a importe'mcia de 9:600$000 rs. de multas impostas.

SERGIPE.

Achão-se registradas nas 28 freguezias, f 2,745 posses, e multados 257 possuidores, na importancia total de f3:400$000, sendo de multas pagas, a quantia de 2:325$
rs., e das por arrecadar f i :075$000 rs.
A' excepção dos vigarios das freguezias de N.1 S. da Saude, e de N. S. das Dôres,
todos os mais remetterão os livros dos registros. Não consta se fôrão ou não multados
aquelles que deixarão de cumprir com este dever.
Tambem nada consta á cerca do serviço concernente ao registro geral.

GOvo.
Tendo sido incompletas as informações á respeito desta provincia, ministradas no
ultimo Relatorio, devo agora accrescentar o que consta de um mappa organisado pelo exdelegado das terras em o anno de f86i; sendo portanto o resultado deste serviço até o fim
do anno passado, o seguinte :
Registrarão-se 7,54t posses, e forão multados 30i pessoas remissas.
A importancia das multas foi de 6:600$000 rs., destas já se acha arrecadada a
quantia de f :000$000 rs.
Sómente cinco vigarios deixarão de remetter os livros escripturados em suas
parochi.as.
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E8PIBlTO 8ANTO.

Comparado o mappa remettido pela prcsidencia com o que veio no principio do anno
passado, vê-se que não houve alteração alguma no anno decorrido, pelo que faço figurar no
mappa annexo os mesmos algarismos mencionados no ultimo Relat.orio; os quaes são
'.. ,608 registros, 53 multados, 1:975$000 rs. de multas, nada mais constando a respeito
da50l cobranças feitas.
Pela delegacia das terras forão remettidosos volumes 3.°, 4-.0, 5.° e 6.° do registro
geral, cuja escripturação continua em andamento regular.
E' de suppôr que este resultado seja devido, em parte, á pontualidade com que Og
vigarios fizerão a remessa dos livros, e tambem á não interrupção do servie.o na dita
repartição.
8. PAIJLO.

A delegacia desta provincia remettcu 5 livros dos registros das terras das llarochi~
de Santos, Lorena, Embahú, Parahybuna e Conceição de Itanhaem.
.
Forão escripturados 38,692 registros, havendo sido multados 1,288 possuidores,
importando as multas impostas aos mesmos em 131:5008000 rs. São estes os mesmos
algarismos de que fez menção o mappa do anno pass:\do; e vão repetidos no que vai
mmexo a este l\elatorio.
A thesouraria da Fazenda em data de 30 de Outubro participou li pl'Csidencia que
desde I.. de Novembro de 1861 nenhuma cobrança se havia efTeituado das multas de que
trata o Regulamento de 30 de Janeiro de 1854-, e llue, posto a divida se ache liquidada,
não está comtudo ainda escripturada devidamente, por falta de pessoal na mesma repurtição.

De um mappa vindo da repartição especial com data de 19 de Fevereiro do anno
passado, e recebido nesta Directoria depois da apresentação do ultimo Relatorio, consta
que até 186! havião sido escripturados 20,820 registros, e impostas as competentes muItas a 91 possuidores remissos, dos quaes se tinha de eobrar a quantia de 17:275$OOOr8 ..
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Em geral os registros forão h'regularmente feitos, porf{ue alguns vigarios deixarão
de lançar .nas declarações dos possuidores as notas recommendadas pelo artigo -t Oi do
Regulamento; e outl'OS descuidarrto-se de assiguar os mesmos registros.
Foi tambem observado n'aquella repartição que, em contravenção ás instrucções
constantes dos Avisos de 2 de Junho e 13 de Novembro de 1854-, empregarão-se abreviaturas na escriptnra dos livros, faltando em quasi todos os necessarios termos de abertura
e encerramento.
Além disto, mal comprehendendo muitos vigarios o fim da Lei, receberão declarações de possuidores, que não mencionarão a extensão aproximada das terras dadas a
registro, contra o disposto no Aviso de 15 de Dezembro de f854.
D'ahi proveio a impossibilidade de chegar-se a uma apreciação da area que occupfto
os terrenos possui dos.
.
Estes inconvenientes concorrerão a principio para alguma demora no trabalho concernente ao registro geral, o qual, segundo as ultimas informações constantes do minucioso e bem deduzido Relatorio do delegado interino, João André Cogoy Junior, acha-se
actualmellte em satisfactorio andamento.
~cste mesmo documentoso declaraque no anno passado se etTeituarão t,807 regist\"Os parciaes.

8. PEDRO.

Tambem desta provincia veio um mappa, remettido pela delegacia,ondese achão
consignadas 19,361 posses registradas, e f,t25 pessoas multadas.
As multas impostas elevão-se á somma de 4-0:64-0$000, importando a cobrança reaIisada até as ultimas datas na quantia de 2:4-00$000 rs.
Forão relevados apenas 53 possuidores das penas em que havião incorrido.
Não obstante haverem todos os vigarios remettido os livros á repartição especial, é
para notar que ainda não tenha principiado nesta provincia o registro geral das terras
possuidas.
A falta de um chefe activo, zeloso, e que bem comprehenda a importancia de suas
funcções, não pouco tem contribuido para que essa repartição deixasse de corresponder
no ultimo anno ao que della se devia esperar.

17

Digitized

byGoogle

- 66-

EMIGRAÇIO.
11 • •

Quando declarei nos dous ultimo~ Relatorios que se havia operado na Europa uma
reacção favoravel ã emigração para o Brazil, referia-me ás disposiçiies benevolas manifestadas por parte dos governos e homens eminentes de alguns Estados, e aos artigos e escriptos publicados, mormente na imprensa allemã, em contraposição á guerra systemathica,
'IuC fazião ao Imperio injnst,os detractores, c ad,-ersarios empenhados em desviar delle o
espirito das classes propensas a emigrar.
Tambem indicava então, como elemenl.o de fnndadas esperanças no progresso de tão
lisongcira reacção, o proposito th'me do Governo Imperial em proseguir no emprego dos
meios mais proprios a combater com a força irresistivel dos fact.os aquellas hostilidades,
sempre renoradas, c de pat.entear as vantagens rcacs garantidas aos emigrantes 'lue vi('!'em estabelecer-se no nosso paiz.
Com etreito já não são desconhecidos na Europa as leis, regulamentos, c instrucções
pl'Omulgados no duplo interesse da cmigraç;10 e colonis..1ção. Pelos diversos orgãos da
imprensa na Suissa, Allemanha e Belgica, se tem espalhado a noticia de que o Gowrno se
esmera em prover as suas colonias de todos os recursos, auxilios, e favores necessarios
para que ellas se fortifiquem, desenvolvão e prosperem.
Por toda a parte se fôrma uma qnasi convicção de que os emigrantes que se dirigirem ao Brazil com o intento de comprarem terras naquelles centros coloniacs, c de se entregarem seriamente aos trabalhos da lavoura, se tornarão proprietarios fdizes, ã sombra
de leis protectoras, e dos dcsvellos do Go,'erno Imperial.
Tem sido vulgarisadas L1mbem as providencias dadas para que a .emigração espontanea prevaleça á subsidiada, seja rodeada da maior somma de liberdade possivel, e alliviada das obrigações de reembolço,
~fuitas das cartas dos colonos, remettidas regularmente aos seus parentes c amigos
na Europa, tem sido publicadas em ditrerentes Estados, dando boas noticias das colonias
em que residem os seus autores.
Todos estes e ontros factos continuão a produzir os seus saluL'lres ctreitos, e tem sido
as armas poderosas com qué ,-amos vant.'ljosamente debellando os advcrsarios da cmigra{'ão para o Imperio.
Em apoio desta asserção api'esento o testemunho insuspeito, solemne e authcntico do
governo federal da Suissa, o qual dando conta ás camaras legislatiras, na sessão ordina-
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ria installada no dia i de Julho do anno passado, expressa-se da maneira a mais significativa á cerca da benevolencia e solicitude com que o Governo Imperial não tem cessado
de proteger os emigrantes europcos.
Este documento importantissimo, confirmando a noticia que dei nos precedentes Relatorios á cerca dos beneficos resultados da conscienciosa missão do Sr. barão de Tchudi
nesk'\ Côrte, relativamente :i colonisação no Brazil, e com especialidade á dos seus compatriotas, põe um remate completo as questões então pendentes, e hoje de todo liquilIadas.
Passo portanto a expôr em breve resumo as informaçt''ies ministradas por aquelle governo ao Corpo Legislativo.
Depois de fallar das transacções havidas entre o Sr. de Tchudi e a casa Vergueiro
& C. a, as quaes, á vist.'\ das condições inadmissiveis, propost.'\S por e~ta para o reembolço
das municipalidades Suissas, tiverão por desfecho o recurso aos meios judiciarios, pasSe'\ a
tratar dos favores, benevolo interesse, e protecção com que o Governo Imperial tcm melhorado a sorte dos colonos parciarios, e de outros estabelecimentos no Brasil.
" ~cstc ponto menciona o governo federal os seguintes factos.
i .o O favor outhorgado a i 2 familias suis!k'\S, comprehendendo i2 pessoas, designadas pelo Sr. Tchudi, afim de ir estabelecer-se como proprietarios em uma colonia bem
situada, perto de Cananéa, na provincia de S. Paulo, promovendo para o dito fim a
fundação da mesma colonia.
2. A transferencia dos colonos Suissos da colonia Santa Leopoldina para a do
lHo ~ovo na provincia do Espirito Santo, satisfazendo por esta forma a um pedido
d'aquelle enviado da confederação.
3. o A acquisição por parte do Governo Imperial, e a reorganisação da colonia do
l\lucury, na provincia de Minas Geraes, afim de melhorar a sorte dos colonos alli existmtes, sendo parte delles de origem suiss.'t.
4. o A concessão de hcultativos e mestres de primeiras letras aos estabelecimentos
r.oloniaes, á cargo do mesmo Governo, flue deste auxilio carecessem.
5. o Abôa vont.'lde com flue se ha prestado a facilitar o pasto especial aos protestantes,
ern"iando pastores para exercerem as respectivas (uncções nas colonias do Rio ~ovo,
Sant.'l Isabel, Thercsopolis, c l\lllcury.
ü. o As providencias para que nas colonias não seja admittido o proselytismo, e se
observe pelo contrario a maior tolerancia.
Referindo-sc a alguns actos legislativos diz o governo Suisso que pelas Leis de iO de
Setembro de t860, c 11 de Setembro de 1861 se attendeu á garantir os direitos civis e
políticos dos filhos de estrangeiros, nascidos no Brasil, bem como de regularisar os casamentos não catholicos, quanto aos etreitos civis de !aes uniões em favor dos filhos dellas
provenientes, esperando que no respectivo Regulamento se attenda tambem á conveniencia dos registros dos baptismos, e outros relativos aos protest.'\ntes.
Accrescent.'l qne pela convenção consu1ar u1timamente celebrada entre os dous Gover(O
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U03 obterõ o Sr, Tchudi vant..1gens para o commerc.io, e a remo!,'ão lb embaraç030bserrados na al'rec.adação e liquidação das heranças por parte das autoridades locaes,
Declara lambem que a Lei de ti de Outubro de t 837, que era applicada aos contractos de locação de serviço, e de parceria, além de muito modificada l~m sua applicação
a estes ultimos, teria de melhorar notavelmente, mediante pl'Ojectos já existenteg, tendo
por fim regular a decisão das questões entre os fazendeiros e colonos, e de dar curadores
a estes, incumbidos de pugnar pelos respectivos direitos e interesses,
Além do que fica exposto, ainda se compraz o conselho Federal de annuncial' ás
camlras legislativas, que o referido enviado Suigso, durante a sua residencia no Brm~il
recebeu do Governo Imperial, em todos os assumptos de que teve de tratar, as mai~
positiyas provas de bene,'olencia para com a Suissa, tornando-se aquelte, assim como a
Legação Brasileira em Berne, verdadeil'os intCl'pretes dos sentimentos de justiça que animão o coração magnanimo de S, lI. o ImperadOl',
. ~o importante Relatorio, á que me refiro, ainda vem consignados outros factos, taes
como: que o Governo Imperial providenciou sobre a livre commullicação dos emigrante~
tom os consules e agentes diplomaticos das suas nações; sohre os interesses dos emigrantcg
nos pOI'tOS europêos, por meio de medidas efficazes; sobre a regularisação das divida~
cl05 colonos, e o abatimento em varias deltas; e sobre novos soccorl'os que lhes proporcionou,
Conclue que a essas bôas disposições em favor dos emigrantes se deve em geral o
melhoramento do estado das colonias; e confia em que tão lisongeiros resultados serão
duradoul'Os, e se revelarão de um modo ainda mais positivo,
Fazendo, pois, com a maior satisfação, o transumpto d'aquelle do~umento official e
solemne, na parte relatira aos negocios da emigração para o Imperio, e á sorte dos c.olonos nelle estabelecidos, foi meu intento tornar hem saliente, como era do meu dever, não
só 05 sentim:mtos de justiça com que aquelle illustrado governo rende homenagem á
sillc~rid:l(le e bôas intenções do Govel'llo Imp{!rial, confirmando assim as inrormaçõe~
imparciaes do Sr, Tchudi, que deixei consignadas nos Relatorios precedentes, c.omo a
prov:1 mais exhuberantc e significativa da grande modificação que se rcalisou na opinião
publica da confederação Helvetica, que oull"ol'a se nos mostrara tão desfa\'oravel.
Escusado é dizer que esse Relatorio do Governo da Suissa teve nesse paiz a maior
pubJic"idade, e tambem nos diversos eSlados da Allemanha, e em outros paizes: nem
cal'eço igualmente observar que a vulgarisação de um tão solemne testemunho da verdade,
produzindo a convicção nos animos desprevenidos, e sensatos, deve ter confundido os
mal intencionados e impertinentes detractol'es da causa da emigração para o Brasil.
No Ilelatorio do anno passado fiz menção de difTercntes factos a que allude aquelle
governo, e entre cltes se comprehendem as providencias, e medidas constantes da reno,'ação <lo contracto celebrado com a casa Steimmam & C, a de Antuel'pia em f 9 de Outubro
de f861, cujas condições relativas aos emigrantes espontaneos, constituil'ão as bases
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geraes adoptadas pelo Governo Imperial, contendo os favores e auJ.ilios com que devem
unicamente contar aquelles, que se dirigem para o Imperio á sua custa, com animo deliberado de se estabelecerem em terras e colonias do Governo.
Com a circular de 6 de Fevereiro de t862 remetteu este Ministerio ás legações e consulados brasileiros exemplares do impresso, em que forão transcriptas
aquellas bases, ou regras geraes adoptadas como JIDicos favores com que deverião
contar os emigrantes espontaneos, que, vindos para o Brasil á sua custa, se propozessem
a comprar terras em colonias do Governo, com animo deliberado de se darem á lavoura, e
tornarem-se proprietarios.
Na mesma circular se hOO\'e por muito rl3commendado que fossem elles bem instruidos de que, alem dos favores alli expressados, não terião direito a exigir nada
mais dos cofres publicos.
Por esta fórma evitão-se reclamações caprichosas, e motivos de queixas infundadas,
que, embaraçando as administrações das colonias, tem por vezes complicado os negocios da colonisação, e otTerecido pretexto á invectivas não merecidas.
Assim tambem se conseguirá pôr termo aos constantes abusos praticados por agentes
de emigração, que só visão os lucros, pelo maior numero de individuos que induzem a
emigrar, fazendo-Ihes promessas illusorias, e fascinando-Ihes o espirito com a perspectiva de vantagens chimericas.
Nada é mais prejucial ao bom exito de uma emigração bem entendida, e verdadeiramente proficua, do que as decepções por que passão os emigrantes, quando, ao par das
difliculdades e contratempos inherentes aos trabalhos do primeiro estabelecimento, reconhecem que forão illudidos em suas douradas esperanças.
E isto, que acontece quasi sempre aos não habituados, ou menos propensos á vida
do lavrador, torna-se origem de muitos dissabores para o Governo e para o paiz, que acabaria por descrer das vantagens provenientes da adquisição de novos e uteis productores
.
agrlcolas.
Cabe-me a satisfação de annunciar, á "ista das informações recebidas, que a publicação das referidas condições foi mui favoravelmente acolhida assim na Allemanha, Suissa
e Belgica, como ainda naltaHa e em Portugal; e e de crer que o conhecimento perfeito
desse acto acertado do Governo Imperial não pouco tenha contribuido para fortificar as
boas disposições e opinião sensata c benevola,que n'aquelles paizes se manifestão em prol
do Imperio.
No proposito em que está de imprimir um certo caracter de fixidade e generalidade
ás medidas adoptadas, declarou o Governo, em Aviso de 7 de Novembro ultimo, que não
estava disposto a annuir á uma nova prorogação do contracto celebrado com a casa Steimann & C.a, em t9 de Outubro de t86f,não obstante as solicitações feitas por parte desta, e embora mesmo não contenha o dito contracto promessa alguma de adiantamentos
de passagens, ou clausula de rcembolço; visto como os emigrantes por eIla expedidos flcão inteiramente livres e desembaraçados, á sua chegada, para seguirem o destino que
~
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bem lhes apl'Ouver, segundo se tem observado á respeito de todos aquelles que hão preferido outros arranjos, e estabelecimentos fúra das colonias do Governo.
nr;easião cumpre-wne
as expediçõe~;,
até as ultim~~r;
tas
ainda .is
no respectivo
tracl.o,
concedida,
de assim
lixados.
até
rmmero de
A mesma razão acima ponderada exp' ica as decisões dadas negativamente a algumas
propostas transmittidas no intuito de se ohter dos cofres publicos auxilios a titulo de
adiantamento, ou sub,"enção, em prol de emigrantes agrícolas, dispostos a partir por via
de Hamburgo e de Antllerpia, de ~apoles e do Porto, com destino a se estabelecerem em
colonial'
vigôr as duene
anteriores
armo f 862,
facilitae
pecluenos auxilios
os transportr·r;
allemães,
dos
pnrentes e
no l\lncury
a outra do
tIe 12 de Julho de 1861, garantindo a Ernesto Luiz Steiber os meios de vir estabelecer-se com 30 famílias saxonias em uma das oolonias do Governo.
Por Aviso, porém, de 9 de Fevereiro proximo findo foi autorisado o Dr. Hermann Blumcnau para importa.· e estabelecer na colonia a seu cargo, durante o corl'enh:
500 colonos
das cond
eetipuladas no
de
do anno passalin.
eüncessão
e<'gular andament4e
colonia
que se
novos hospeder;
por outro lado á necessidade de não inutilisar diligencias já etTeituadas a respeito de
outras expedições, no presnposto de que terião estas de continuar.
Se até certo ponto é fnndada a opinião d'aquelles que entendem que sem adiantamentos e subvenções para via~ens difficilmente conseguiremos ainda por algum tempo
lmperio uma
grande emigral:l:O
dirige aos
Unidüe,
e Canadá;
oeperiencia de
nos ha
transportes
do thesourn,
pnincipio forão
baixado á
de 50 francor;
como fôra
lado no contracto de SteimaRn & C.n, que está a terminar.
Hoje, que o Brasil vai sendo melhor conhecido na Europa, que ahi prevalece
uma favoravel reacção á respeito da emigração para o Imperio, e que nos temos
preparado para mais convenientemente receber e estabelecer aquelles que vierem com
de se entred~H
uteis,
tenras nas coloniae
Gnaerno, parece
aguardar or;
dos esforços
dZ'üaidendadas para
EntI·etanto
de emigr:t<;l:o
a esse
Jisongeira
expectativa, não se descuida o Governo Imperial de continuar no empenho ,de fortifica.' e descmolver os centros coloniaes á seu cargo, de garantir aos emigrantes a
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maior liberdade de acção da induslria e de trabalho, a segurança da propriedade, a
efficacia dos casamentos acatholicos, e dos direitos resultantes destes e de outros aclos da existencia civil.
Não tardará muito a publiCc'lÇão do Regulamento necessario á execução do Art.
0
2. da Lei de ti de Setembro de 1861 á cerca dos referidos casamentos, e compeLentes registros; medida esta que nos ha de attrahir novas e sinceras sympathias
dos Estados da Allemanha.
O distincto e illustrado enviado da Prussia nesta Côrte, o Sr. Eichmann, nos
afiança pelas suas maneiras delicadas, benevolas intenções, e sentimentos nobres.
lima coadjuvação salutar aos interesses que prendem o nosso áquelle paiz.
Trata igualmente o Governo Imperial de providenciar sobre a necessidade df~
enviar para a Europa plantas topogmphicas das suas colonias, e das terras que se
achão em condições de serem vendidas aos emigrantes espontaneos, que, sem um
exacto conhecimento do paiz e -das localidades destinadas ao seu estabelecimento, hesitão em tomar uma deliberação definitiva.
Esta necessidade geralmente sentida, foi manifestada o anno passado pela sociedade
Protectora dos Emigrantes, em Francfort, á Associação Central de Colonisação nesta
Côrte.
Finalmente a sorte dos emigrantes que desejão vir para o Imperio destinados a
trabalhos industriaes, e mesmo aos do campo, mediante as condições de salarios,
e outros ajustes, não tem sido inditrerente ao Governo: e é de esperar que não esteja longo a época em que se chegará a um accordo a respeito das questões, que se
tem levantado no tocante á emigração de Portugal para o Brasil.
O mui digno, mustrado e attencioso Ministro de S. M. Fidelissima se esmera
em prestar a sua benefica cooperação para que cessem os etreitos de um estado
anormal, que não pôde senão prejudicar os legitimos interesses e conveniencias dos
dous paizes.

Commissão de Emigrantes.

Durante o anno que findou teve completa execução o Regulamento do 1. o de llaio
de t858.
Os membros da commissão encarregada da visita dos navios de emigrantes satisfizerão regularmente a este dever, e nas respectivas participações semanaes expozerão
sempre as circumstancias observadas, e o resultado de seus exames e indagações; não
se descuidando de communicar qualquer occurrencia extraordinaria, quando esta :.:e
dava.
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Forão pela mesma commissão visitados 83 navios sujeitos ás ditas formalidades, os
quaes trouxerão á seu bordo 6, t 40 passageiros, segundo consta do quadro annexo,
onde vão consignados os nomes dos navios, a sua nacionalidade, procedencia, numero
de passageiros, e datas das respectivas entradas.
Nenhum acontecimento notavel pôz embaraços ao desempenho das funcções á cargo
da commissão, a qual só teve de reunir-se uma vez para· tomar conhecimento de um
processo de julgame~to, de que passo a fazer menção.
Participou o capitão do Porto em 22 de 'Maio do t862 a entrada da barca portugueza
-Farial-, procedente do Porto, declarando que um grupo de passageiros dizião em altas vozes que as rações e agua distribuidas na viagem erão insufficientes e de má qualidade.
Dando por impedida a barca, solicitou as providencias que o caso exigia. Sem demora designei os dous commissarios, auditor geral da marinha, e chefe de saude da
armada, para, reunidos a elIe, irem á bordo proceder nos termos do § 3. o do Art. 32 do
Regulamento.
No dia 23 teve lugar o exame, resultando das declarações unanimes das testemunhas
que erão falsas as allegações dos queixosos, porquanto, durante a viagem, tiverão
sempre os colonos alimentação abundante e sadia.
Foi tambem declarado pelo medico de bordo que os generos distribuidos erão sãos
e perfeitos; o que foi reconhecido pelo dito chefe de saude, á vista dos que lhe forão apresentados.
Ouvido o commandante do navio Luiz Antonio Peixot.o dos Reis sobre as accusaçlíes feitas, e prestado o juramento, disse quo os queixosos havião procedido por despeito, e por haverem tomado o partido de José ViIlarinho e mais cinco passageiros, que
fie havião escondido á bordo, no intuito de se esquivarem assim ao pagamento de suas
passagens, ou de obter que ficassem estas mais favoraveis.
Ueunida a commissão de julgamento no dia 27 do mesmo mez de Maio, afim de tomar conhecimento do processo, e avaliar as prO\'as produzidas, reconheceu serem cllas
procedentes em favor do capitlo, e declarou unanimemente que não havia fundamento
para continuação dos demais termos do processo, concluindo por absolver o dito capitão,
e desimpedir o navio.
Cabe áqui observar que de tempos a esta parte tem cessado de apparecer queixas
infundadas, filhas de manejos de alguns individuos mal intencionados, ou do desejo proprio de certos colonos, que por esse meio visavão libertar-se de compromissos a que csta\'ão sugeitos.
Póde-se em parte attribuir a não continuação de taes abusos não só ás minuciosas
indagações feitas por occasião das visitas dos commissarios de semana, como á pratica já
mencionada no Rélatorio passado, de mandarem estes lavrar um termo assignado pelo
menos por t 2 passageiros, onde ficasse consignada a declaração de não haver reclamação
alguma contra o capitão, quando no acto da visita não se apresent'lssem queixas.
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Continua-se a fazer patentes aos recem-chegados os favores e vantagens offereeidos
pelo Governo Imperial aos que vierem com destino de comprar terras nas colonias do Estado, declarando-se ao mesmo tempo que nenhum embaraço se lhes porá a que se estabeleção de qualquer outra maneira.
Por occasião de se renovarem as providencias concernentes a resguardar os emigrantes durante a estação calmosa de qualquer invasão de epidemia, ou molestia contagiosa dentro do porto, Coi determinado aos referidos commissarios de semana, em data de
t5 de Dezembro ultimo, que nas visitas dos navios não s6 declarassem aos respectivos
capitães não lhes ser licito deter a bordo por mais de 24. horas, sob qualquer pretexto,
aquelles que se apresentassem sem contractos, como remettel-os contra a sua vontade para
a hospedaria do Bom Jesus.
Assim se tem observado até hoje; e por este modo conseguir-se-ha evitar abusos,
que se davão por parte de alguns capitães, de assim praticarem á respeito de colonos portuguezes á espera de que apparecesse quem, tomando-os a seu serviço,' se obrigasse pelas
respectivas passagens.
Concluirei, consignando aqui, como no ultimo Relatorio, que o estado sanitario do
porto tem sido mui satisfactorio; sendo de mais sabido que ha tres annos não tem elIe
sido infectado da febre amarella, que parece ter felizmente desapparecido d'entre nós.

Estatística da emigração.

ConCorme a pratica seguida nos Relatorios precedentes, passarei a dar uma noticia
.geral do movimento da emigração etJeituada por alguns portos do norte da Europa para
ditJerentes paizes.
Darei igualmente conta dos portos para onde se dirigirão os emigrantes que vierão
para o Brasil.
Apresentarei a estatistica geral dos estrangeiros entrados no ultimo anno com animo
de residirem no Imperio.
O quadro comparativo da emigração, reaUsada por via de Hamburgo, Bremen, Antuerpia, Davre, e Liverpool nos ultimos tres annos, apresenta os seguintes resultados:
t9
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Emigrantes.
PiUZE8.

t.8_

t.8••

t.88.

Hambnrgo
Bremen
Antuerpia
Bavre
Liverpool

t6,2t5
2t,947
2,5042t,t86
80,565

H,36t
f7,597
2,H7
8,98f
55,029

t9,883
t5,Ot9
3,7tO
8,393
64-,3U

Total

----

----

----

t86t
4-',332

t862
3t,098
t3,23.\

t H,3t9

98,085

U2,4t7

DitJerenp para menos.
Ditrerença para mais.

Esta emigração tomou os destinos constantes do quadro seguinte:
P.4.1ZE8.

t._

t.88.

t.88.

t 19,957
1,367
2,573
744538
252
t3,967
3,Ot9

72,750
3,120
H,328
282
981
71
7,046
2,507

82,695
tO,033
t3.750
933
21
99
872
2,9t6

H2,4-t7

98,085

Ht,3t9

..

Para os Estados-Unidos.
» Canadá
» Australia
» Buenos-Ayres
» Cabo da BOa-Esperança.
» Chile
») Diversos
» Brasil
Total

-

t86f

f862

DitJerença para menos no Brasil..
5t 2
f 03
DifTerença para mais. .
409
Yé-se dos dous quadros ácima, que, comparada a emigração geral dos dous ui timos annos com a de f 860, sollreu eOa um decrescimento em ambos; e que, compaJ'ada a de t86f com a de 1862, apresenta um augmento neste ultimo.
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Estas differenças se explicão, quanto a f86f, pelos effeitos resultantes da guerra
oomeçada nos Estados-Cnidos; e quanto ao de 1862, porque, passada a primeira impressão de receio, de novo partirão as expedições para aquelles Estados, para o Canadá
e para a Australia.
Observa-se ao mesmo tempo, que o movimento descendente do f. o para o 2. ~ anno,
e o ascendente do 2.° para o 3.°, operou-se semelhantemente á respeito da emigr~
ção para o Brasil, não tanto em consequencia dosmmivos allegados, mas sim das expoo;...
ÇÕft) em maior ou mmor escala feitas, mediante subvenções, por via de Hamburgo
e de Antuerpia, como passo a mostrar com o seguinte quadro da emigração effeituada pelQs
portos de Hamburgo, Bromen, Antuerpia e Havre para o Brasil, nos tres referidos annos.

)JREMEN.

HAMBURGO.

f

PARA

Rio de

J~nelro.

Santa C"tharina.
S. Pedro
SaaLcs .
Bahia
Total

1860 i861 i862! t860 t861
133-

.

186~

AN1'lJERPIA.

BAVRE.

1860; t861 186! 1860 1861 t86l

50- --1--- -- U3{-1689_ -863 2i7
88
--628- 538 -w9!-- - - ~J_ :i36
.
223iD-!n137158aiS 5-'8 i89
.
----- ---- -t08
223
184
~

-869

99
9iO

----

-- ---

I

=]=~

1-

_1- -- -- -- -- -- ._- -- 88
998 I 77 t37 158 18'6 1237, 1672 221 2i3

Total em 1860,

em t86f,

em f 8'62.

3,Ot\}

2,507

2,916

Segundo estes dados, a emigração por IIamburgo e Antuerpia em f860 foi de2,7f5
individuos, e em t86t de 2,f4.7, apresentando contra este ultimo uma differença de
5G8. Deduzindo, porém, desta a de 56 para mais, que resulta das expedições procedentes dos portos de Bremen e Havre, que forão em 1860 de 304 emigrantes, e om
186-1 de 360, acharemos a diminuição de5t2, queéjustamente a differença já ácima
notada entre a somma total de cada um dos dous primeiros annos.
Comparando-se ainda os dados alli exarados, com relação a f86t e t862, teremos, que a emigração por via de Hamburgo e Antuerpia foi de 2, f 4-7 naquelle anno,
como já vimos, e neste a de 2,670 pessoas, dando-se a differença de 523 para mais.
Entretanto, como a emigração reaUsada pelo portos de Bremen e do Havre, que
foi de 360 em 186f, ede2-i6 em f862, apresenta uma diminuiç~o de H4-individuos,que
resulta da comparação destas duas expedições, ficará reduzido aquelle aeerescimo de
523 ao de '09 emigrados em f832,correspondendo exactamente á differença para
mais observada entre a totalidade dos algarismos relativos a este e ao anno anterior .
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Mas, attendendo-se a que as expedições que mais tem avultado para o Brasil são
as que partem de Hamburgo e Antuerpia, auxiliadas pelo Governo Imperial, e pela presidencia da provincia de S. Pedro, se reconhecerá a causa efficiente do maior ou menor
movimento da emigração para o Imperio.
Não possue esta Directoria os dados precisos para completar a estatistica, de que
acabo de fazer menção, com o accrescimo dos emigrantes c colonos procedentes de
Portugal, Italia e outros paizes em direcção aos diversos portos do Imperio, e com
emigrados do Rio da Prata, que desde Janeiro de 1861 em diante se tem encaminhado
para Matto-Grosso.
Farei porém diligencias para que no anno vindouro possa apresentar um mappa
geral, que pelo menos se approxime á exactidão.
Junto finalmente o quadro estatistico dos emigrantes ou estrangeiros entrados no
anno passado com animo de .residirem no Imperio, cujo numero é de 12,666, segundO as informações parciaes, colhidas nesta Córte, e obtidas de diversas provincias.
Ha razões para crer que esse algarismo seja inCerior ao que na realidade deve
ler; cumprindo notar, que a emigração portugueza, que em annos anteriores fazia avultar o total dos passageiros, tem nestes ultimos tempos escasseado sensivelmente pelos
motivos ao alcance de todos, e que é de esperar não sejão duradouros.
As entradas dos tres ultimos annos, comparados entre si, dão o seguinte resultado:

Em 1860.
Em 1861 .
Em 1862.

15,636
12,747

t2,666

Comprehende-se finalmente que o algarismo total neste ultimo anno teria si do
muito mais elevado, senão fôssem aquelIes motivos. áqlle acima alludi, e se continuassem
as subvenções em maior escala.
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COLONISAÇÃO•

....
Depois de haver-me occupado com os assumptos que mais de perto affeetão os iBteresses da emigração propriamente dita, devo tratar de alguns objectos concernentes aos meios de realisar a colonisação dentro do paiz, de modo a offerecer e garantir
aos emigrantes, assim como aos nacionaes, e outras pessoas já residentes no Imperio, a
maior somma de vantagens possiveis, sem todavia exceder os limites de uma razoa..
vel distribuição de favores, auxilios e sacrificios do Estado.
A colonisação, a que me refiro, e a que tem por base a propriedade territorial, e
se realisa nos estabelecimentos destinados a se constituirem centros de attracção, para
onde convirjão todos aquelles que, menos favorecidos da. fortuna, assim fóracomo
dentro do paiz, mostrão firme desejo de alcançar pelo trabalho da terra o bem estar e
um futuro mais seguro e risonho.
Taes são as colonias, ou agglomerações de familias de lavradores, denominados
colonos agricolas. E' para estas que o Governo Imperial dirige cuidados incessantes,
provendo-as de todos os elementos indispensaveis á sua manutenção e prosperidade,
sem o que não poderão attingir o seu verdadeiro fim, qual o de preparar, e aplanar
o caminho da coloqisação permanente pelo systema da pequena propriedade.
Já falIei da venda das terras publicas ou devolutas como base deste systema nos termos das disposições em vigor, e em execução da Lei n.601 de 18 de Setembro de 1850;
cabe-me agora fazer algumas considerações geraes á cerca das colonias existentes, e com
especialidade das do Governo, antes de entrar na exposição dos factos relativos a cada
um destes estabelecimentos em particular.
Os pontos principaes em que tenho de tocar são os seguintes:
I. o Pessoal das colonias.
2. o Medição e demarcação das terras e suas divisões em lotes ou prazos coloniaes ;
e distribuição dos titulos destes.
3. o Construcção de edificios publicos, c algumas obras indispensaveis aos centros
coloniaes.
4. o Abertura de estradas e caminhos de communicação.
5. 0 Condições, auxilios, e favores relativos á admissão e estabelecimentos de colonos.
6. o Supprimento de diarias, e outros, e distribuição de trabalhos aos mesmos.
7. o Escripturação das dividas dos colonos, e cobranças destas.
~
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Escripturação das dcspczas, orçamentos e contas 3. prestar.
9. o Aspecto geral das c.Jlonias, c c.Jn.dições d3 sua existcncia, e prosperidade.·
~. o

t .o No qlla'"lro allnp-x() verá V. Ex. (jUlk"S os directores e outros empregados das
colonias reJidas por oo'1t:1 d.; t;overno.
Durant.1 ü ulti l10 armo sofJreu esse qU:ldro algumas alterações, das 'Iu&es as mais
notav~is são as seciuiJlt.es:
Em 22 íle (tutll!I:'O foi nomeado o direct')!" da cobr\ia Santa Isabel, Adalberto
lohn, inspret0;'; sor~l (~o:; cstahelecim:ml')s cJ';;-:.iaea da pnvincia do Espirito-Sa.nto. Espera o· OV~'·IIJ Imt3Cri301 colhe:- Vl.nt.'lgcns desta provide:,cia dada.
Foi t.,/n~am niJmoMO por Aviso de t2 do Dezembro ultimo Godüfredo Augusto
Schmidt pa!'a !) cargo de director eft'cdivo da nova coloni3 de C3on:méa, provincia de S.
Paulo; estJ lugar era interinamente exercido pelo engenheiro Julio Groth.
Retiron-se da colonbl S:mta IzabeJ, naquella provif\cia, o seu eap~llão, hoje substihlido p310 da rolonia S:mta Loopnldina, que vai alli em épocas determinadas.
Foi auwrisado o vigarb de S. Pedro Apostoto, no Itajahy, a prestar seus serviços á
coIonia Blum3nau.
Ácha-s3 contratado para esta um medico; e falleceu o dos estabelecimentos do Muemy. Trata-sa de preencher a vaga que deixoo o fallccido, bem como de prO\'er de facultativos e proressores algumas colonias onde se faz sentir a falta delles.
A coloni:l Pedro 11, ácargo da companhia -U'lião e I'ldustria-, é visitada periodicamente pelo pastor protestante, residente em Petropolis, á pouca distancia; e alli se
acha provisol'i:lmente um capcllão, que :lã1 tinha.
2.° Tem merecido particubr cuidado os serviços concernentes á medição e demarcação dos prazos coloniacs, c ;í. verificação e ratificação d':lquelles cujos limites mal definidos possão suscitar reclamações.
As ill.&cnçõcs do GOVf~n10 Imperial á este respeito revelão-se no Aviso de 6 de Novembro ultimo c()rn direcçãv á presillencia rla provincia de S. Pedro, que vai annexo á
este nel~tfll·io. Vô-sc Wn\ cITei te: de seu CGnteüdo, 'lue a exacta medição dos lotes 00loniaes, a gar:mtia de ~eus liinitcs contm bvasijeg indevidas, e entrega dos respeetivos titulos, s~o object'Js J[; seria attenç.'ic·.
E p~r iSSJ que e de t,?.}a a co:\vcnicncia 'Iue os colonos possuão titulos, ao menos provis~rios, em quant:> :,ão che:;:l.r a epxa de fJcarcm exonerados de seus compromissJs p::.ra com o Governo, rcmctterãco-sc em circular de 9 (le Fevereiro proximo
findo aos prcsidc;'tes da3 provincias, em que ha Cül"r\ias do Estado, o correspondente
numeM de exemplares impressos, destinadJs a preencherem alueUe fim.
Continuarão os serviços das mcdiçries de praz'JS para estabeleeimento de novos
colonos, principalmente n~s colanias da provincia de Santa Catharina, para a qual
não só se dirigio um bom numero dos expedidos, por via de Hamburgo, e destinados á
colonia Blumenau e D. Francisca, como a quasi totalidade dos que vierão de Antuerpia, por intermedio da easa Steimann & C. a
l
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Estes trabalhos, porém, que se exeeutão na proporção da necessidade de preparar
taes pr&ZOS para se distribuirem os recem-cheqados, tendem a diminuir, c com elles
as respectivas deS?el'.l.S, visto c~mJ est3 a findar a autorisação concedida áquella fASa
expedidora, e não est:i. res:>lvido o Governo a conceder, ao menos por óra, novas &0torisaçõcs para o dito fim.
3. o Tem-se pr:>videnciado á cerca da construeção de edifficio, e outras obras, que
parecem mais urgentes, e á I~odida que são remettid3S não só as plantas e orçamentos
c.Jml as inftJrma.ç.leg que demonstrem a sua iTtdis~ensabilidade. Assim se ha praticado á respeito de algumas capellas, casas de oração, morada de dircctores, sacerdotes e
outras.
4. o As vias de oomm1mic3ção, que exercem tão consideravel influencIa sobre o
desenvolvimento, e prosperidade dos C3ntros coloniaes, facilitando-lhes o transito para
03 povoados, estrooas gera.es, e pontos do littoral, fizerão objectos de alguns actos
importantes emanados do Governo Imperial.
No numero d:!Ucs apontarei os seguintes:
Por AviSJ e Instrucções de ~2 de OutuLro do anno passado foi nomeado uma commissão, presidida pelo director dos estabelecimentos do Mucury, encarregada de melhoramentos, reparJs e conservaç3es da estrada que de Santa Clara vai ter á Plúladelphia, e
d'ahi ao alto dos bJis.
Por outro de igual data, acompanhado· das competentes instrucçiles, derão-se providencias tendentes a facilitar a communicação da colonia Santa Izabel, da provincia
do Espirilt) Santo, com as localidades 'Iue Ih3 Gcão contiguas, já pela estrada de S. Pedro d'Alcanbra em direcção á pruvincia de Min".S, já pel:l'Iue vai ter ao porto do Guarap:lfy. Estes trabalhos estão á cargo do respectivo director.
Por Aviso e iastrucç.les d~ 29 de I'hvembro foi incumbido o director da colonia do
Rio Novo, dos serviço.; J toccssarios MS mclllJr:l~ :}(ntos c encurtamento d:l. picada, ou caminln, üra imporr~it), entre a séd~dJestahelecimentoatéabarra do Piuma, que pela sua
posição é distinada a. ser o seu porto principal.
Estes avis1S e instrucçi"lüs vão anncxos a este Relatorio.
Nãl se descuida o GovcrnJ Imperial das facilidades de communicação das colonias
Blumenau e ltajahy para ü p.)rtv dJste nome.
5. 0 lá são conhecid:l.s as instrucç:)QS de IS de N1vembro de 1858, onde forão especiOcad,')s os fav:)Tcs ~ a'lxilbs CJ~ccdidos:ws emigra·llS cXp0ntancus 'lue se propozcssem
a comprar terr~ das cohnin.s do Governo, paga!ldo-as á vista ou a prazo. Dellas flzerão
menção os Rl3latorius preccde!~tcs.
Hoje p1:lem-se considJrar como substituidas as suas disposições pelas novas Instrucções de 23 de Novcm!jfr) de 186f, as !lU:leS, CJffiO já disse, tiver~o por base as clausulas
estipuladas no contracto celebrado com a casa Steimann & C. a
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Além dos lotes de f25,OOO braças quadradas, medidas e demarcadas, casa provisoria, e uma determinada al'ea de matto derrubado, recebem elles, por adiantamento os auxilios de instrumentos de trabalho, de sementes, e de sustento, ou diarias de que precisarem dentro dos primeiros seis mezes; o que tudo consta das ditas instru(',ÇÕes aqui
juntas.
Cumpre-me declarar, que, usando os emigrados da liberdade de escolherem as colonias em que desejão estabelecer-se, quasi todos os chegados no anno passado derão
preferencia ás situadas na provincia de Santa Catharina.
E então, apezar das providencias dadas, aconteceu que, apresentando-se em certas
epocas em maior numero á este ou áquelle estabelecimento, nem todos forão logo empossados de seus prazos, por não se acharem preparados em quantidade correspondente.
Esta circumstancia, porém, longe de ser um mal, tem sido de proveito para os mesmos colonos e se deduz do que se segue.
6. o A falta de preparos previos em parte dos prazos a distribuir tem proporcionado
uma vantagem não pequena aos recem-ehegados; porque não só escolhem mais á vontade
o lote que lhes deve caber, como percebem jomaes pelos proprios serviços que prestão
nas respectivas derrubadas, e na construcção da casa provisoria, cuja divisão se fazde modo
a melhor se accommodar as conveniencias de cada familia.
Achando assim um recurso necessario antes de fazerem a primeira colheita, podem
os colonos dispensar, pelo menos, uma parte dos ~diantamcntos para alimentação; e por
isso mui raros são os que fazem questão da mencionada occurrencia. Os mais avisados
comprehendem que nisso vai o seu interesse, pois que menor divida terão de contrahir.
Não ha quem desconheça que o auxilio das diarias dentro do prazo marcado é
uma das medidas que mais embaração as administrações das colonias; já porque alimenta a ociosidade d'aquelles que, por indole, por viciosos, ou por falta de aptidão para
os trabalhos agricolas, esquivão-se a estes, já porque costumando-se desde o principio
os colonos a um meio tão commodo de proverem á sua subsistencia, pensão que um
tal favor hade durar sempre, descuidão-se de suas obrigações, e até se esquecem de que
contrahem uma divida, que terão de pagar mais tarde.
E pois, da falta de trabalho, provém a falta de ordem, e de bem estar, e depois
o descontentamento, as queixas e reclamações com que tem de lutar os directores.
Para evitar estes inconvenientes, por certo de alguma monta, não cessa o Governo Imperial de providenciar de modo a introduzir regularidade na distribuição do auxilto das
diarias, razoavelmente combinado com uma acertada distribuição de trabalhos nas colonias.
Desde a circular de {9 de Setembro de {86f, de que fiz menção no Relatoriopassado, até o presente a mais acurada attenção se tem dado a esse assumpto, as mais
terminantes ordens e recommendações hão sido feitas aos presidentes das provincias
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em que existem colonias do Governo, e tambem aos respectivos directores para que um
tão grande favor se não converta em animação ti. indolencia, e ti. vadiação.
Deixando de parte as recommendações e providencias que fizerão objecto de diversas
ordens expedidas no sentido exposto, mencionarei aqui a circular de t5 de Outubro de
·1862 aos directores das colonias do Goyerno, indicando-lhes varios pontos que devem
constantcmente ter á vista plra a distribuição de diarias e serviços aos colonos, e para a escripturação dos adiantamcntos feitos.
Na mesma circular se exigi o que enviassem informações não só sobre os ditos
pontos, como em relação á outros, que se prendem ao estado moral e material dos
estabelecimentos ti. sen cargo, afim de que, de tudo inteirado o Governo, possa prover de
remedio, segundo os casos oc{:orrentes.
Para maior esclarecimento vão inclusas as duas referidas circulares, que acompanhadas como tem sido d'aquellas recommendações parciaes, devem produzir salubres
eJTeitos, não só em prol da boa ordem e regularidade das colonias, senão tambem da
economia dos dinheiros publicos. Eiso quejá se vai conseguindo de uma maneira sensivel.
7. o Quanto á escl"ipturação das dividas dos colonos, ordens terminantes tem sido
igualmente expedidas, afim de que a maior clareza, regularidade e exactidão se obsen'e
em tão importante ramo de serviço.
Além da circular de t5 de Outubro éicima mencionada, outras hão sido expedidas
para que haja todo o cuidado na cscri pturação das contas correntes com os colonos, da importancia de suas dividas, e das cobranças que se forem efTeituando nos devidos tempos,
recommendando-se que no tocante a este ultimo ponto se proceda sem vexames, e havendo-se attenção ao estado dos colonos.
'.
Não se tendo recebido todos os mappas respectivos, aguardo occasião opportuna
para apresentar da/los precisos relativainente ti. este assumpto.
Cabe-me notar que, havendo começado em t858 os adiantamentos feitos em maior
escala por parte do Governo Imperial, a bem da importação de emigrantes e colonos, com
a clausula de serem reombolçados no praw de cinco annos para uns, e de seis annos para
outros, a contar do fim do segundo anno do estabelecimento, teve-se de esperar que chegassem as épocas dos respectivos pagamentos: e pois indispensaveis se tornavão as referidas providencias.
Assim, ao passo que se tem dado principio ti. cobrança lenta e suave, em algumas
colonias; ao passo tambem que vão expirando os prazos dos seis mezes marcados para
os supprimentos de dlarias e outros, oecorre a circumslallcia já notada de que foi resolvido não continuar com a importação de emigrantes, e colonos mediante adiantamento de
passagens, c subvenção.
A consequencia, portanto, será reverterem para os cofres publicos os dinheiros que
delles sahirão, e cessarem d'ora em diante os avultados desembolços que hão pesado
sobre a verba colonisação.
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8. o Pelo que respeita ás despezas das colonias, com o seu costeio, e com os diversos serviços, e construcção de obras, acha-se tudo subordinado a uma escl'ipturação, que:
se tem tratado de regularisar o mais possivel, expedindo-se para este fim aS convenientes
OI'dens.
Em circular de f 6 de Outubro do anno passado, de conformidade com o que já anteriormente se havia recommendado, determinou-se que os directores remettessem trimensalmente uma conta dos dinheiros recebidos e despezas devidamente documentadas, abstendo-se de fazer qualquer despendio não autol'isado, salvo em certos e determinados
casos, do que darão parte immediatamente.
Por diversos avisos se tem exigido orçamentos especificados e extrcmados,em relação
a cada uma das despezas mais indispensaveis a fazer em taes estabelecimentos; pois que
só estas e as urgentes poderão ser attendidas. Ao mesmo tempo não se tem cessado de
l'ecommendar a mais severa economia na administração das colonias a cal'go do governo,
corno se póde ver, no theor do Aviso de 30 de Julho do dito anno ao presidente da provincia de Santa Catharina,
9. o Finalmente, o estado e aspecto dos estabelecimentos coloniaes tlpresentão-se
mui Jisongeiros, ou em via de progresso na mór parte delles.
:Entre as do Governo figura· na provincia de Santa Catharina em primeiro lugar a
colonia lllumenall, que prospera a olhos vistos, promettendo rapido progresso sob uma
direcção inteUigente e zelosa.
As do ltajahy c Thcl'esopolis têm tido grande augmento de pessoal, e ambas estão
em condições favoraveis, e fazem acreditarque, fortificadas e auxiliadas convenientemente,
caminhem para um prospero futuro: o director da primeira, apezar de sua avançada
idade, e de uma grave enfermidade que soffreu, dá mostras de serum bom administrador;
o da segunda, prudente, zeloso e circumspecto, tem merecido louvores da presidencia, no
meu conceito bem fundados.
A colonia de Santa Isabel e Vargem Grande recebeu tambem no anno decorrido
grande numero de novos habitantes, dos quaes,os que tinhão sido a principio mal situados,
passarão por ordem da presidencia para melhor localidade. Encerra em si elementos de
prosperidade, mas sua administracão,menos feliz do que as já mencionadas, deixa alguma
cousa a desejar, Suspendendo por ora meu juizo ate ulteriores inrormações, enfendo que
está destinada a ser um interessante centro de attracção.
A colonia D. Francisca, fortemente auxiliada pelo Governo Imperial, e á cargo da
sociedade de f849 em Hamburgo, já é assás conhecida. Continua a receber novos colonos
e a augmentar em importancia e prosperidade, mórmente no districto de Joinville, e em
direcção á serra.
Se não fossem as geadas, as copiosas chuvas, e depois as lagartas e animaes damninhos que devastarão suas roças, como não houve noticia nos annos anteriores, póde--se
afiançar que as colonias do Governo da provincia de Santa Catharina apresentarião um
aspecto mui rsonho, e uma producção consideravel.
Na provincia do Paraná, a do Assunguy, confiada a um director brioso, teria por certo
de ofTerecer hoje um satisractorio desem'olvimento, se os seus primeiros pomadol'es de
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origem allemã, houvessem sido seguidos de outros que lhes dessem animação. Em falta
destes tem-se annexado á colonia moradores do paiz, que se vão estendendo pela sua visinhanta.
No município de Cananéa, a nova colonia deste nome, cujas terras são fertiUssimas,
situada pCl·to do littol'al, com facilidade de communicação, promette muito para o futuro.
Forão seus fundadOl'es algumas familias suissas, que, sahindo de outros pontos da provincia de S. Paulo, para alli se dirigirão, mediante auxilios e protecção do Governo Imperial.

Começão a amuir para este lugar colonos nacionaes, que se vão estabelecendo com
autorisação do Governo. São satisfactorias as noticias recebidas; e o director ultimamente nomeado, vai mostrando zelo e actividade.
Os estabelecimentos coloniaes do Mucury, têm a fortuna de possuir um director de
caracter sizudo, prudente, e que além de activo, vai manifestando bastante tino administrativo. O Governo não poupa esforços para lhes dar toda a força,e meios de prosperar.
Se nessa parte da provincia de Minas Geraes não se levantarem povoações importaIdes, que a felicitem pelo desenvolvimento da lavoura e do commercio, o que não é de
esperar, não ao governo, mas sim a outras causas, entre ellas, a da sua grande distancia
do littoral, se deverá attribuir um tal resultado.
Na mesma provincia existe a colonia-Pedro 11, administrada pela companhia Luião
e Industria. Seu futuro não parece duvidoso, situada como está tão vantajosamente, não
distante de Petropolis, sobre uma estrada geral e normal, gozando de boas terras e de exc.eUente clima. Assim lhe não faltem os recursos para corresponder á sua grande missão.
~a provincia do Espirito Santo sobresahe a colonia Santa Izabel, a mais antiga das
tres que nella existem. Tendo á sua frente um administrador expel'imeIlL'ldo, já conhecido e apreciado por seus honrosos precedentes, marcha regularmente, e sempre emprogressiva prosperidade.
Entre seus antigos habitantes tem alguns assAs abastados: e a seu lado, em direcção
aGuarapary, à mercê de uma estrada, que está proximaá sua conclusão, se vai estabelecendo uma boa porção de lavradores nacionaes. A sua existencia feliz apenas fôra o
anno passado passageiramente perturbada por intrigas de uma certafamiliade colonos,
que não deixa de incommodal-a, e ao seu digno director.
A. colonia de Santa Leopoldina, tem soffrido seus contratempos, segundo consta dos
anteriores Relatorios; e posto tenhrio elles serenado, sob uma administração paciOca,e bem
intencionada, reclama todavia a attenção do governo, afim de sahir do estado anormal em
flue ainda se acha.
A do Rio Novo, ultimamente adquirida pelo mesmo Governo, está em via de reorganisação, e pela sua posição vanL'ljosa, e excellentes terras, assim como favorecida pela sua
proximidade do porto de mar, e vantagens da navegação a vapor, deve infallivelmente
prosperar.
Pouco tem podido por õra fazer o seu direclOl' ,porque depois de ter vindo, para
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objecto de serviço, á esta córte, onde se demorou algum tempo, foi em scu regr'esso assaltado de grave enfermidade, E' de esperar que corresponda á confiança nell:! depositada.
As colonias provinciaes do Santa Cruz, Santo Angelo e ~ova Petl'Opolis continuão
na sua marcha ascendente de pr'osperidade, Em todas ellas se tem dado angmento dt~
população, e de producção, confirmando assim o conceito geral de lJue goza a provincia de
S, Pedro no tocante a taes estabelecimentos.
Tambem vai apresentando ahi um l'apido tle~emol\"imento a colonia de Santa ~Iaria
lIa SOlcIlade, pertencente á sociedade ~Iontrarel Sih'eiro & C.a, que, não achando suffidentes os auxilios já prestados pelo Goremo Imperial, tmz perante esto uma pl'etenrão
pendente.
A respeito das colonias por contract03 de pal'ceria, salal'Íos e outros na pl'ovincia de
S. Paulo nenhumas queixas mais tem apparecido; e é de crer (Jue. sanados os incoll\"cnientes pa."sados, continuem sem novidade.
Por não haverem chegado ainda as informações officiaes sobre o estado dellas, não
as contemplo no numero das particulares de que ao diant~ tratarei. Consta porem qUi'
seis já Corão declaradas extinctas pelos re~p~cth'os emprezal'ios.
Antes de passar ao historico annual das diver'sas colonias estabelecidas no Imperio, acompanhado dos dados estatisticos obtidos hoje, só me rest:l dizer duas palavras
:i CCl'ca da colonisação pela importat'ão de trabalhol'cs, destinados aos estabelecimentos
a~ricolas á cargo dos fazelllleit·os, o proprietarios rlll'aes.
Como disse, esta importação foi escassa no ultimo anno; e a propria Associa~ão
Central de Colonisação, reduzida unicamente a sel'vir-Ihe de intermediaria, ainda não
oonseguio remover os tropeços enconlmdos no desempenho de sua missão, assim limitada; e não me acho habilitado pam saber quaes os meios que terá empregado para o
dito fIm.
Por este mesmo motivo ignoro o estado de suas t,ransacções, o movimento da hospedaria do Bom Jesus, as incommendas que possa ter tido, e o quadro tIe sua receita e Ilespeza.
Referindo-me portanto ao que cxpuz no Uelatorio passado, accrcscental'ei aqui sómente: t. o que continúa ella a fazeJ' dividendos excedentes a tol100, repartindo proporcionalmente com o Governo o exc !3S0 v.:!l'il1cado nos tOl'mos do Art. 8. o§ -:. odo contracto
respectivo; 2. 0 que alterou pam menos a tabella dos pl'eçosda hospedaria, e para mai~
a do transporte e bagagens dos colonos dentro do porto, segundo participou o seu presidente em Officio de 9 do mez que findou. Estas alterações, porém, estão sugeitas a
exame.
Relem dizer, em conclusão, que no dia t. o d~ M'lio proximo futuro expira o prazo
ele cinco annos, dentro do qual deverião ter lugar as subvenções garantidas n'a luelle
1rt. 8. 0 §2. 0 assim como que echegada a epoca de começar o I'cembolço dos adiantamclllos
feitos na rórma da 2. a parte do Ar 1. 7. 0 do citado contracto.
Pendem de decisão do Governo Imperial duas representações do presidente da
Associação sobre a efJectividade das referidas disposições.

Digitized

byGoogle

-

85-

Colonias do Governo.
SANTA VATII.UlINA.

COI.... Bluaaeaaa.

Esta colonia, fundada em 1852 pelo Dr. Hermann Blumenau, passou ao dominio
do Estado por contracto celebrado em t3 de Janeiro de i 860.
Situada a 260 55't6, 5" de lato S. e a 4-90 9' 15" de long. O, no municipio de
ltajahy, comprehende parte da freguezia de S. Pedro Apostolo e o districto de paz de
Blumenau.
Os seus empregados são:
Directcn·. -Dr. Hermann Blumenau.
Gua1·dorLivros. -Bermann Wendeburg.
Agrimensor. -João Breithaupt.
Pastor Emnnelico.-Oswald
Bess.
.
Jledico.-Dr. Bernardo Knoblauch.
Professor Pubtico. -Victor de Gelsa.
Subdelegad{). -Guilherme Friedenreich.
Vigario da Freguezia de S. Ped'ro Apostolo.-Padre Alberto Gattone.

.

~

Se:r{) :

Contém acolonia uma população de 2,058 almas, que se distribuem:
Homens.
Mulheres .

. . .

. . . . ..

1082
976
--2058

Religião:

Catholicos . . .
Acatholicos. .

. . . .

283
t,775
--2,058
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H62
330
4-96
70
--2058

~laiores de 20 annos
De tO a 20 annos .
De 1 a to annos
Até 1 anno .

Estado:

390
t350

Casaes
SolLeiros e viuvos
]Vaciona 1iclUl1e

:

São naturalisados
Profissão:

4-62
362
f 00

Proprietarios de prasos.
Lavradores proprietarios .
Yarios omcios. .
Jlot~;,nento

:

~ascCl·ão:

Sexo masculino
« feminino

3i

••

29

--63

l'allecerão:

Sexo masculino
» feminino .

f!J.

20
--34-

t:asarnentos:
Catholicos
Acatholicos
Mixk>s

-10

26
3

--39
t:onta actuahnenteacolonia:-4-8\ fogos; mais 233 do que o anno precedente.
Em t861 a população foi de t,4-8i almas: a difTerença a ra\'or de t862 é de 574-.
Entrarão de Hamburgo directamenle em 4- navios, e da CÔfte em varios trau:-portcs.
n07 emigrantes.
Ausentarão-se e retirarão-se 62.
Desde 18ÔO, em que a colonia passou a ser propriedade do Estado até Dezembro tlo
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anno proximo passado, estabelecerão-se nelta to4.2 pessoas, as quaes se adiantou em
passagens e subsidios pecuniarios a quantia {le 29:905$748 r8.
Estes algarismos se distribuem assim:
Colonos adultos.
de 5 a tO annos.
te
de 2 a 5 annos
Passagens.
Subsidios .

735
152
99
--735
10:011$500
t9:894$248
-----29:90587481"8.

Dos adiantamentos concedidos se tem arrecadado sõmente a quantia tlc rs.
J95S500.
Despendeu-~e no desembarque e reembarque dos emigrantes reeem-ehegados e de
suas bagagens no porto de mar e transporte á colonia rs. ,t:4H$; com viveres aos mesmos, commissões a agentes nos portos de 'Itajahy. e S. Francisco, e outros artigos relati\'o:'1
á l'ecep{~ão e estabelecimento dos co~onos 3:369$570 rs.
A colonia abrange vasto territorio inculto; achando-se cultivadas -1,833,000 brafas
quadradas, em t86t tinhão sido sómente t,578,000; a saber:
t86t.
Mandioca'.
75,000
)Iilho.
200,000
Feijão.
20,000
'fuberculos
100,000
Canna.
t5O,000
25,000
Café .
5,000
Fumo.
Araruta
2,000
600,000
Pastos.
'fe.·rcnosprepar!1dos40f,000 , .

---t,578,OOO

t862.
70,000
250,000
25,000
t20,000
t5O,OOO
28,000
t6,000
to, 000
650,000
5t4,OOO
----

t,833,000

Quando o preço da farinha baixa no mercado, é a mandioca applicada, pela maior
I)artc, á alimentação das va x:as, para augmcntal' a producção dos queijos e mallleiga.
Distribuirão-se em t862 cerca de 30,000 mudas de cafezeiros, e 3,000 de anore:,
fructiferas.
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A producção, empecida pelas calamidades que sobrevierão de Julho a Novembro.
não correspondeu á vastidão das plantações, como se "erifica pela comparação entre
os dous annos ultimos.
t862.

t86!.

Assucar .
7,322
Aguardente
20, tt3
2,594
Farinha
Feijão.
.388
Milho.
24,650 .
Fumo.
t7f
Tuberculoso
5,200
Batatas inglezas o .
Café • o
f29
Araruta o .
50
Manteiga o
2f2
Queijos .
o

o

5,900 arrobas.
f2,6f6 medidas.
2,490 alqueires.
1
896
»
27,550 mãos.
344 arrobas.
8,680 alqueires.
520
«
t 22 arrobas.
94
«
270
«
250

t:stabelecimentos ruraes:
f86t

f862

Engenhos de Assucar .de madeira 50
«
«
de
de ferro.
f
Alambiques.
5f
47
Engenhos de farinha .
Carros de 2 e 4 rodas com eixos de ferro.

55
3
59
52
9

A creação de gado se tem desenvolvido, posto que lentamente, como se vê dos seguinI,es algarismos, devendo-se notar que a raça tourina, importada á coloniaem f858, tem

propagado de uma maneira vantajosa, e apresenta excellentes especimens:
f86!.

Cavallar
Vaccum
Cabrum
Sumo
Aves .
o

6t
5t3
30
t,097
7,500

f862.

.

84636
26
. f,492
. 7,900

Fabricas:
t86t.

Olarias

4

f862.

. .

5

Digitized

byGoogle

- 89De ceneja.
De vinagre
De charutos
Padarias
Serrarias .
Moinhos de gt·ãos .
Em construcção .

2
1
2
1
3

3
t
4-

2

. . ."

2

3
3
2

Calcula-se em 12:000$000 o valor das madeiras serradas i em 1862.
A colonia possue mais, I botica, 6 casas de negocio, e8 hospedarias e tabernas.
E' a seguinte a estatistica das profissões e industrias :
1861.
Marceneiros
Carpinteiros .
»
de carros
»
de canõas' .
Constructores de engenhos.
Ferreiros.
Tanoeiros.
Pedreiros.
Cavouqueiros.
Carniceiros
Alfaiates .
Sapateiros.
Selleiros
Funileiro.
Mar,hinista.
Espingardeiros
Relojoeiro.
Caldeireiro,
Catraeiros.

t862.

9

13
143

9
2

1

t

2

2

3

5

3
7

5
f2

.

2
t

t

3

6
6

5
3
I
f
f
I
I

5

t
2
t

t
t
2

Além do medico empregado na colonia, existe neIla mais um medico homreopatha e
parteiro.
Os edificios publicos são os seguintes :
No porto do mar duas casas de hospedagem cobertas de telhas, destinadas a alojamento dos recem~hegados, com capacidade para 200 pessoas; na sede da colonia 4- ditas ;

jS
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individuos; f alpendre de deposito; a casa da escola; a do Pastor e 4 cemiterios.
Achão-se em reoonstrucção um aipendre na povoação para canôas e outro no Passo
dos Badenses.
Os particulares habitão em {{O casas solidamente edificadas, algumas assás elegantes: mais 45 do que em {86{. Estão em construcção {{. Occupão além d'isto
287 casas provisorias, mais 8{ do que em 186i; e estão levantando 65.
A despeza realisada com medições, explorações, nivelamentos e outros trabalhos
desta natureza, foi de rs. 5:243$724.
As medições forão:
37,557 braças de picadas de frentes, margens de rios e correntes de ribeirões, que
servem de frentes, a 80 rs.
32,970 ditas de fundos e linhas lateraes, a 40 rs.
As principaes explorações destinarão-se a procurar o melhor traço para uma estrada pelo Rio do Testo á colonia D. Francisca.
Venderão-se f67 sortes de terras.
O respectivo producto, que entrou em caixa, somma rs. 2:73{$.
Orça em 24:203$83{ o despendio com as seguintes obras:
3, i 50 braças de estrada de rodagem: existia no fim do anno anterior o total de 7,509.
33,433 ditas de dita para cavalleiros: idem o total de 37,406.
958 ditas de picadas transitaveisj idem {870.
6 pontes de pedra ou madeira: idem {5.
i em construcção.
83 pontes provisorias: idem 97.
2 pontilhões de alvenaria: idem 3.
3 em construcção.
30 ditos de madeira: idem 38.
i em construcção.
44 boeiros de pedra ou de madeira: idem 68.
Fazem-se os reparos de difJerentes pontes de madeira, da escada e plano inclinado de descarga e seu alpendre, estragados pela ultima enchente do rio.
Aproveitando-se a vasante do mesmo rio, desobstruio-se parte do seu leito dos
madeiros que estorvavão a navegação.
A despeza com os caminhos, pontes e pontilhões, fora:
Em i860 .
Em {86i .

469$600
U:OO{$9{6

Existem na colonia:
4 canôas, 7 barcos chatos de passagem nos grandes ribeirões, 3 pequenas
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nos rios, t carro de rodas para transporte de bagagens dos ~lonos, f para carreto de
pedra, ferramefttas e utensis para obras e para trabalho de cavouqueiro, 400 palmos
de tubos de barro vidrado para boeiros, guindaste e trilhos de ferro para descargas,
grande quantidade de madeira para construcção, pontes e outras obras. urgentes.
Possuem os habitantes, mais: f bote, f grande canôa que navega para o porto
de mar; e 70 eanÔ3.S, no valor de mais de 2:500$ rs.
O desenvolvimento da cultura tem sido progressivo; mas nota-se-Ihe certa inconstaneia e variação, devidas em parte á baixa que nos generos de geral consummo tem
sofIrído os preços, e em parte á. entrada dos novos colonos. Da, porém, na colonia
elementos, que promettem um termo a taes fluctuaçõe5.
Os ultimos dois annos e meio não forão propicios ás plantações da colonia, especialmente as de canna e café, que em f 862 ficarão de todo devastadas pela geada do
mez de Julho e pelas copiosas chuvas, que sobrevindo em Setembro, Outubro e Novembro occasionarão enchentes nos rios. A estes males accresceu uma praga de lagartas, e outros insectos dampinhos, que completou a destruição das roças e pastos.
Forão assim grandemente prejudicados os colonos, cahindo principalmente os recemchegados, em notavel desanimo.
Do meiado de Novembro em diante correu a estação mais favoravelmente e permittio que proseguissem os trabalhos agricolas: fizerão-se então consideraveis derrubadas e plantações novas.
A' vista do que representou o director da colonia e informou o vice-presidente
da provincia, á cerca das devastações que as chuvas torrenciaes occa.sionarão nos caminhos, pontes e plantações, determinou o Governo Imperial por Avisos de 29 de
Novembro e f 6 de D.ezembro de f 862, que fosse indemnisado o director da importancia
de alguns pequenos soccorros que deu á titulo de emprestimo aos colonos mais precisados,
e ao mesmo tempo que se fizessem os reparos reclamados pelo estado de ruina a que ficarão reduzidos varios caminhos, aterros e pontes.
A cultura. do algodão não é esperançosa. A razão é não haver estação do anno
em que cessem· as chuvas por espaço de 3 a 4 mezes.
Succede o contrario com a do fumo, que já tem dado bons resultados, e ainda
melhores promette. Se não repetirem as geadas com frequencia, .tambem se desenvolverá a do café, de cujo incremento muito cuida a directoria da colonia, que tem
distribuido alguns milhares de mudas.
Varios colonos desejão experimentar a plantação dos vinhos: já se fizeram encommendas de specimens da melhor qualidade. Igual tentativa se está realisando a
respeito do lupulo e de arvores fructiferas.
O Dr. Blumenau, que muito conscienciosamente se applica a acoroçoar essas tentativas, pede que á colonia sejão enviados em quantidade sufficiente enxertos e sementes das melhores qualidades de oliveira, castanheiro, parreira, amoreira, bem
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como de outras plantas :industriaes. Para a sua cultura e pAra a de vegetaes filamentosos e oleosos, como canhamo, linho, colza, gergelim, etc. solicita uma modica consignação annual, que a auxilie lenta e progressivamente.
Pede tambem, como meio de dar incremento á agricultura do estabelecimento
que administra, o emprestimo de uma quantia aos colonos importados nos 3 annos
ultimos, para a adquisição do machinismo de engenhos de assucar e farinha, de instrumentos aratorios, e para animar a criação de gado de diversas especies.
Ambo(estes pedidos, cuja satisfação deve trazer grande vantagem a este importantissimo centro colonial, parecem dignos de ser tomados opportunamente em consideração.
Pode-se affirmar que em geral são laboriosos os habitantes da colonia; sendo
raro o proprietario de terras, que viva na ociosidade. Se algum tem constituido ex-cepção á regra, não tarda a ser punido pela miseria: então vende ou abandona o que
possue, emigrando para outro lugar, ou subsiste de salario particular. A individuos taes assevera o director que não admitte em trabalhos publicos.
Julgo a proposito mencionar aqui o regimen por este seguido na distribuição de
trabalhos e diarias, para conveniente execução das ordens expedidas pelo Governo
Imperial.
Nas obras publicas da colonia são exclusivamente empregados os colonos, sendo
preferidos os recem-chegados e os que por suas circumstancias precisão do lucro que
lhes dá esse trabalho.
O salario e regulado, e distribuido conforme a qualidade, natureza e importancia do serviço, e vai gradualmente subindo. Por esta fórma são devidamente remunerados os simples operarios, os que se dão á tarefas mais penosas ou insalubres, os
que se distinguem por sua perida, os chefes de turmas, os officiaes de officio, pedreiros e carpinteiros, e finalmente os mestres de obras.
Na distribuição do tempo destinado ao trabalho em caminhos e pontes do estabelecimento, o director tem attendido á opportunidade das estaçl>es combinada com o interesse e desenvolvimento da lavoura de cada um.
O colono recem-chegado ao estabelecimento, depois de alguns dias de descanso, escollw
o lote de terras que mais lhe tonvém, faz a primeira derrubada, e prepara os materiaes
para levantar a sua casa provisoria. Em quanto secca a derrubada occupa-se em trabalhos publicos ou particulares, e em occasião propria volta á roça e dedica-se ao que
ha mister á plantação e á constrncção de sua morada. De então em diante a tarefa mais
facil fica pertencendo ás mulheres e meninos :os homens entregão-se ás oecupações
mais pezadas, ou voltão ás obras publicas. Em todo o espaço dado ao preparo das plantações recebem os adiantamentos estabelecidos, que cessão em qnanto vencem salario·.
~aquella.., obras se empregão tambem os colonos, nos mezes que podem ser desviados
da lavoura sem inconveniente.
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Dos colonos emigrados da Allemanlla poucos são os que não sabem ler, escrever
c contar perfeitamente. Existem alguns agricultores, officiaes de officio e artistas, que
sobresahem por seus conhecimentos e pericia não commum.
~linguados são os recursos da colonia quanto á instrucção primaria: possue apenas uma escola para meninos na sede da povoação, em casa propria e bem construida.
lia tambem o ensino de latim, francez, geographia, historia, mathematicas elementares
etc., á cargo do pastor evangelico.
E' indispensavel uma escola para meninas. O Director reclama outras para a po,-oação do valle do Ribeirão do Garcia, para Taupava e para os moradores do Rio do
Testú, parecendo-lhe sumciente conceder-se a quantia necessaria para edificação de casas em que os respectivos professores habitem e leccionem.
Os colonos se dividem, como já disse, quanto á religião em 283 catholicos, e 1,775
protestantes.
O culto catholico com quanto não seja regularmente servido por falta de uma capella em que se celebrem 03 omcios divinos, acha todavia em parte o auxilio que lhe
otTerece a igreja matriz da freguezia de S. Pedro Apostolo, que demora a 1 t/2 legua da sede da colonia, e cujo vigario, allemão de nação, está encarregado de administrar o pasto espiritual.
O culto protestante, porém, está absolutamente destituido de recursos. Os colonos
que o seguem, não tendo uma casa de oração, praticão as ceremonias religiosas em um
quarto de hospedaria indecente e sem as proporções necessarias. Como lhes falleção
meios para levantar á sua custa um edificio appropriado ao dito fim, unicamente pedem
ao Governo que os auxilie com uma quantia conveniente.
A moralidade da colonia é satisfactoria. Poucos delictos forão commettidos pelos
colonos no decurso do anno j apenas houve dous ou tres processos por injuria, meramente policiaes. Alguns soldados do destacamento travarão rixa com alguns allemães
resultando d'ahi um ferimento sem gravidade em um d'eUes. Derão-se as convenientes
providencias, e o culpado foi sujeit.o a processo.
O facto mais notavel na tranquillida(le do estabelecimento consistio na aggressão
que fizerão a 27 de Novembro quatro bugres ou indios selvagens á casa do colono
1l01Ier, residente no districto do Garcia. Saquearão o que encontrarão, ferirão levemente
uma mulher, e muitos mais excessos commetterião se não dessem sobre elIes os colonos e os soldados que os afugentarão.
A pr<,sidencia da provincia, in~eirada do facto, mandou reforço áquelle destacamento, e ao colono assaltado pelos selvagens e exhausto de recursos, ordenou que se
desse uma indemnisação, que foi orçada em menos de 70$()()() rs.
Este acto, que mereceu a approvação do Governo em Aviso de t 4 de Dezembro ultimo, produzio o melhor effeito no animo dos colonos.
O estado sanitario da colonia tem sido satisfactorio; todavia a introducção de maior
numero de colonos, tendo feito avultar mais no anno de t86t os casos de enfermidades, e
~4
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dos obitos, princilnlmente entre os recem-chegado3, foi odirector, sobre proposta sua,
autorisado em principio do anno passado a contractar o Dr. Knoblaush, formado na
univet'sidadede Jena, e já alli residente, concedendo-se-Ihe a gratificação de toO$OOOrs,
m~nsaes, pelo tempo que parecer necessario, nunca menor de tres annos. EfTeituou-se
o contracto, obrigando-se aquelle Dr. a não se ausentar da ro!oniasem previa licença do
direclor, a visitar diariamente a enfermaria, e em dias determinados os enfermos em seus
tlomicilios, tratando gratuitamente do~ colonos recem-chegados, por espaço de 4. a 6
mezes, e outro sim a vaccinar todos os que lhe forem apresent.'\dos para este fim, e intlicar ao director as medidas hygienicas tendentc..'\ a garantir e melhorar a salubridade
publica no estabelecimento.
.
O Governo Imperial tem cuidado de providenciar sobre a creação de um juizo municipal e orphãos no districto do Itajahy, a que pertence acolonia, e logo que seja provido o lugar serão satisfeitas mais prompta e convenientemente as necessidades concer-:
nentes aos processos de inventarios e partilhas, á nomeação de tutores aos menores, e á
administmção da justiça em ger.ll.
Outras necessidades são indicadas, á que pensa o Governo ir provendo opportunamente; taes são: a constrncção de uma c..'\sa em que trabalhe a Directoria, cujo expediente se faz em dous estreitos aposentos de uma hospedaria; a realisação dos serviços
que fõrem indispensavels para augmentar as facilidades de communicação; e a demarcação definitiva do districto da colonia, para eujo fim se examina um projecto apresentado
pelo dit·ector.
Considera este tambem de summa importancia a abertura. de uma estrada, que
communique o estabelecimento á seu cargo, com os districtos de criação de gado de cima
da serra, ou directamente, ou por via da colonia D. Francisca; o seu traço ja se acha
estudado.
Para este fim, conforme as recommendações do Governo Imperial, no interesse
commum de ambos os estabelecimentos, já dirigira o Dr. Blumenau para0 lado dacolonia
D. Francisca pelo valle do luo de Testo uma populaç!ío de mais de 4-50 almas. Consta,
porém, que o dit'ector desta, dando pouca importancia áquel1e projecto não trata de o
auxiliar, e dirige de preferenciaa colonisação para outro lado.
Por esta forma, ficando isolada a população do Testo, que para ahi se encaminhara
na perspectiva da futura estrada, abandonará talrez as terras em que se estabeleceu.
Do estado prospero d'esta colonia, do zelo do s~u digno director, bem c.omo dos estragos que na.') estradas, pontes e plantações produzirão as geadas e as desmedidas churas, qne cabiram sobre aquelle estabelecimento nos mezes anteriores, deu testemunho
o rice-presidente da provincia de Santa Catharina na exposição da visita, que lhe fez em
~O\'embro do anno findo.
.
Depois de algumas observações que demonstrão o grão de desenvolvimento e cirilisação que alli se notão, escreveu S. Ex. as seguintes palavras, para cuja transcripção pc~o
venia:
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« No dia seguinte (3 de Novembro) tendo de deixar esta colonla encarreguelosdous
inspectores da thesouraria e Alfandega e o omeial da delegacia das terras publicas o exame
da escripturação e contas da colonia; foi-me grato e satisfactorio saber da sua exacção e
moralidade. ~[uito folgo, pois, poder affirmar que esta colonial apezar das calamidades
por que tem passado com a furia dos temporaes, segue caminho prospero, tudo devido á
perseverança, paciencia e animo forte do seu infatigavel, honesto e illustrado director,
'lue não se poupando a nenhuma sorte de fadigas e trabalhos, entrega-se todo á direcç.no
colonial, provendo simultaneamente de remedio a todas as suas necessidades. »

Celenla IteJahy.

Os calamitosos atTeitos das geadas e inund~ se flzerão sentir nesta colonia com
a mesma intensidade que nas mais d'esta provincia. Aquellas cahindo por espaço de
tres noites consecutivas, aniquilarão todas as plantações de tal maneira, que nem ramas ficarão para novas rocas; e estas, produzidas por desmedidas chuvas, não só destruirão as plantações renovadas depois das geadas, senão tambem matarão parte da
eriaç.1o domestica, e arruinarão habitaçne8, caminhos e pontes, subindo as aguas do
Itajahy-merim 26 a 30 palmos ácima do seu alveo.
'ferceira vez fizerão os colonos tentativas para· aproveitar a estação, que ainda
Cl'a conveniente; mas apenas as sementes oomeçavão a germinar, forão devoradas por
nuvens de passaros e por uma multidão innum~ravel de lagartas e ratos, que passando rios e ribeirões, transmigrarão do sul para o norte. Este phenomeno por extraordinario, causou a maior admiração; e apresentando-se pela primeira vez é de esperar
que se não reproduza.
Novas sementes adquirIdas com difficuldade foi mister confiar á terra; mas as
plantações, se bem que vão prosperando, não darão nem metade da colheita que se
aguardava, resultando penuria para os lavradores ~ entorpecimento ao progresso da
colonia.
As terras são em geral muito ferteis, e excellente o clima. A sua area total é de
39,000,000 braças quadradas; existindo ã margem esquerda do Rio ltajahy-merim
21,000,000 divididas em 221 lotes.
Estes comprehendem 850,000 braças quadradas de derrubadas e plantações,
54 casas bem construidas, 1 de pedra e cal, 53 de madeira falquejada e 99 ranchos.
.
Além dos vegetaes proprios para o consummo do estabelecimento, os colonos se
tem dado á cultura do algodão, tabaco, café, e alguns experimentarão a da aveia,
do linho e do trigo: d'este cereal fOfão destribuidas pelo director as sementes re-
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mettidas pelo Ministerio da Agricultura. Ha esperança de feliz resultado em taes tentativas, sendo certo que o terreno lambem se adapta á plantação de canhamo e
anil.
Os colonos empregão-se tanto no trabalho agricola, em seus lotes, como 110 serviço assalariado pelo Estado j alguns vencem jornaes por conta de particulares, ou lavrando a terra, ou tripolando canoas e lanchas, ou como caixeiros e criados de ser,'ir dentro e fóra da colonia.
Estes meios, porém, são insufficientes á subsistencia de muitos, principalmente
por causa dos ultimos contratempos, que occasionarão a carestia de mantimentos.
Para a prosperidade da colonia convêm prover á diversas necessidades, que
se fazem sentir: duas, porém, no extremo urgentes, merecem especial attenção.
Uma é a sua communicação immediata com a villa do ltajahy; a outra a presençà
permanente de um medico para tratamento dos enfermos.
A villa de Itajahy demora a t 4- leguas da colonia. Para transpOr esta distancia existe uma picada intransitavel j o unico recurso é a navegação do Rio ltajahy-merim,
o qual, porém, é muito tortuoso e tem capacidade sómente para canOas e pequenas
lanchas, sendo grandemente despendioso o transporte de generos e pessoas, sobretudo
em occasião de enchentes; então gastão-sc cinco e mais dias para ir da villa á colonia.
Se fOr melhorada a picáda mediante as obras de qne carece, que no em tanto não
serão de grande custo, resultará notavel proveito e economia; porque então as viagens
entre os dous pontos se farão no espaço de um dia. Para conseguil-o sobrão operarios
no estabele0imento. São obvias as vantagens que d'ahi auferirão reciprocamente os
dons centl'OS de população.
lnforlllão que é faci! tornar e3sa picada em boa estrada de rodagem mediante o disp~lldio de 6 a 7 contos de réis. Se assim fOr, convirá não adiar a satisfação de tão vantajoso melhoramento.
Que é indispf'nsavel um medico á colonia, reconhecerá todo a'!uelle que notar que
os doentes são remettidos pa.ra o hospital da capital, e que corre perigo a "ida d'esses
individuos expostos ás inclemellcias das estações, e ás fadigas de uma viagem no extremo incommoda á villa do Itajahy e d'aqui á cidade do Desterro. Sobre deshumanidade
ha n'isto dispendio muitas vezes inutil para o Estado.
A residencia permanente de um medico na colonia, tendo á sua disposição um
hospital e uma botica, não occasionaria despeza maior do que ora se faz por aquelIa
maneira de todo o ponto inconveniente, ao passo que atalharia, em seu começo, muitas
molestias e debellaria outras, ainda que perigosas, mediante a prompta applicação
dos medicamentos.
Os catholicos em numero de 552 levantarão, em diversos pontos da colonia, quatro pequenas capellas de fragil construcção. Os protestantls em numero de 237 tambem
fizerão uma casa de oração, igual áquellas. Uns e outros sentem a falta de sacerdotes
de suas respectivas crenças para a celebração do ieJ'viço religioso. Em quanto se não
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defere aos pedidos, que a tal l'espeito são formulados, vai sendo em parte satisfeita a
necessidalle dos catholicos pelas visitas que ao estabelecimento faz o vigario da fregnezia de S. Pedro Apostolo.
A. Directoria não tem. casa propria: serve-lhe de abrigo um rancho assás estreito (~
:::em resguardo para as aUerações atmosphericas. Trata-se de prover sobre este
ohjecto.
Foi creada uma escola de ensino primario para meninas, que tem casa propria e
se acha provida de professora. E' de indeclinavel necessidade instituir oulra para meninos.
O dircctor l'eclama lambem, a bem da tranquillidade da colonia, prevenção e repressão de delictos e remedio a desavenças e pleitos, a creação de uma subdelegacia e
.Ie um districto de paz.
A est.atistica do estabelecimento otTerece os algarismos que passo a mencionar:
Popttlaçã() :

Colonos, inclusive U· moradores
Fogos. .

. .

383
205
--588
475
358
--833
516
317
--833
340
470
23
--833
577
• 256
--833
8452

.

Homens.
. Mulheres
Maiores de f 4. annos.
~Ienores .
.,.
Casados.
SolteIros.
Vmvos .

.

.

Catholicos •
Protestantes.
Naturalisados
Nascidos em! 862
Obitos . . •

H

Artes e olficios :
,
Marceneiros .
Carpinteiros . • .
II
de carros ,
,
Pedreiros . . . .

.
.

•

.

t

3
5

. 2
3
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Canteiro.
Oleiros.
Alfaiates. •
Sapateiros.
Ferreiros . .
Espingardeiro .
Funileiro . . .
Tecelões.
Relojoeiro .
.
Ourives .
.
Mineiros
Padeiros
Musicos.
. .
Curtidor.
Jardineiros !.

.

·
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.

·1
2
6
8
4
f
f
3
f
f
2

· ..
.

,

.

· .

,

.

5

.

4
f

2

Fabricas:

Vinagre.
Cerveja.
Licores.
Charutos

3
i
·

f
2

Eltabeleciment{)s J'uraes:

Engenhocas para mandioca. .
»
de ferro para milho .
Engenhos em construcção . .

· 4
2
4

Casas de negocio:
Lojas e tabernas
Hospedarias
Padarias . .

8

· 3
2

Critlfào:

Gado vaccum. .
. t9
» cavallar. . . . .
. . 20
» Cabrum.
. 7
» Suino.
....
750
Aves .
. .
2954·
Os colonos possuem 4-lanchas e ti canOas .
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Colheita em 1862.

. . ·
. ·

Milho.
· .
Arroz em casca
Feijão. .
Tuberculos . ·
Farinha de mandioca.
»
de milho.
Tabaco em folha ·

. .

to34 saccos .

.

·

." .
...

.

288 I)
256 »
419 »
62 »
200 »
320 arrobas.

Existião as seguintes obras em 1862.
Estradas de rodagem, . .
»
para ca\'alleiros. •
Picadas . • .
Córtes de rios .
.

·

..

..

.

.

8,062 braças.
15,578 I)
7,476 »
556 »

Em 1861 tinhão-se feito:
De estradas de' rodagem
»
de cavalleiros .
Picadas. . . . . • .

3,200

l)

9,260
2,790

l)

»

As pontes sobre os rios são 38 maiores, e 65 menores.
A despeza total da colonia o anno proximo passado foi de 30:618$861.
Concluindo nesta parte convêm não omittir um facto occorrido na colonia.
No dia 4 de Março foi roubado da casa da directoria, mediante effracção, um cofre em
que estava arrecadada a quantia de 9:000$ 'rs. pertencente ao Estado. O director ajudado do delegado de policia da villa de ltajahy, que estava presente, deu immedialamente as providencias que parecerão mais appropriadas; e havendo promettido t 008
a quem descobrisse o cofre e seu conteúdo, coQBeguio o colono Filippe Krieger aehal-o
em uma lagoa proxima a uma plantação de milho: estava intacto.
Como o dito colono tenha merecido a recompensa, autorisou-se a presidencia a mandar entregar-lhe a quantia de 100$.
.

ser

•

-

100-

Co.enla There8epen•.

Esta colonia, fundada em Junho de t 860 pelo presidento Brusque, apresenta o mais
esperançoso aspecto e promette para o futuro rapido desenvolvimento, e progressiva prosperidade. Indica visivelmente que alli ha uma direcção zelosa, que se esmel'a no rleSt'mpenho de suas obrigações com jncansavel desvello.
Sendo as suas terl'as ass.is ferteis, e continuando a administrar oestabelecimenlo u
actual director Theodoro Todeschini, ha todo o fundamento para crer-se que em brcw
periodo será esse centl'O colonial um dos mais abast..1.dos da Provincia de Santa Calha!'ina.
Os trabalhos publicos da colonia tem sido bem traçados e executados: os caminhos
vicinaes, seguindo a direcção mais conveniente, são feitos com perfeição, e as pontesoffm'cecm as condições de segurança e duraç:io.
Sobresahe uma circurnstancia: n'essasobras tem-se attendido, quanto é possivel, :i
economia dos dinheiros do Estado, esmerando-se o digno Director em ser fiel e exacto nas
- suas contas, como foi verificado pelo vice-pl'esidente da PI'ovincia na visita que fez a e~ta
eolonia.
Theresollo1is em t86t tinha 779 colonos distribuidos em t72 familias.
Noanno p. p. elevou-se aquellenumero a t,3t2, e este a 275, pois chegarão da Europa 480 individuos formando 98 (amilias, e nascerão 53; como llorém falleceram 30, existem actualmente t 282 almas.
D'estas são:
Homens
Mulheres
)laiores
Menores
Catholicos .
Acatholicos
Casados
Solteiros
Viuvos.

658

H24
---1282
i08
;,)i4

--1282
680
602
--1282
508
753
2t
---1282

Celebrat'ão-se 5 casamentos.
Existem na colonia 318 fogos e 200 casas.
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Os colonos achão-se, em maior numero, estabeleeidos ás margens dos amuentes do
Cubatão. Os reeem-chegados tiverão lotes de terras perto de outro rio, que existe a S. E.
da colonia.
Noslotes distribuidos fez-se a medição. de 2t,039 braças lineares: achão-se preparados 28 prasos para os emigrantes que sobrevierem.
A quasi totalidade dos colonos dá-se aos trabalhos da lavoura; as outras profissões,
porém, são representadas pela maneira seguinte:
Negociantes
Carpinteiros
Pedreiros .
~Iarcelleiros

Ferreiro
Alfaiates .
Sapateiros.

• 4-

· 7
2·
· 5
t
.8

· 5

No primeiro quartel do anno passado fez-se uma sufliciente colheita de milho e feijão
para o consumo de toda a colonia, e até para os reeem~hegados. 1I0uve ~esmo uma pe(Iuena exportação de feijão e de batatas inglezas.
Estão feitas 20,650 braças de caminho, sendo:
Transitaveis por carros .
«
por animaes carregados
Picadas .

6,800
fO,350
. 3,500

Tendo continuado os trabalhos da demarcação sobre oRio S. ~liguel até o das Antas,
obte\'e-se em resultado ficarem as ultimas habitações dos colonos distantes da estrada
geral de Lages sõmente 500 braças, condição esta assás vantajosa para o estabelecimento, por lhe facilitar o fornecimento de gado tallto para consumo, como para (I
serviço.
O Director está a concluir as obras neeessarias do caminho, que dá commuuicação
com a capital.
Julga-se urgente a construeção de uma ponte sobre o rio do Cubatão, perto da barm
do dos Bugres, para tornar mais commodo e prompto por esse lado o transito da referida
estrada geral para a colonia.
O serviço religioso dos catholicos está a cargo do Padre Rocher, e o dos protestant.es
é administrado por CharIes Waguer. Os primeiros fizerão em um rancho uma capella
provisoria, e estão dispostos a empenhar esforços para a construeção de uma igreja decente. Já estão' prestes os materiaesj mas sendo escassos os seus recursos, solicitão do Governo Imperial algum auxilio para se etJectuar obra tão essencial.
26
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Os protestantes sel'Vem-se da casa da escola para os exercicios do culto.
Quanto á instrucção da mocidade, reclama a colonia alguma providencia: ediflcou-se

a .·eferida casa para escola; mas falta mestre ao ensino,e os colonos ainda não se achãoe m
circumstancias de fazer as competentes despezas.
A casa do director, que é bem delineada, e construida com esmero, ainda não está
eoncJuida. Segundo informou, a despeza de 600$000 ts. bastará para pôr o remate tis
obras que estão por fazer.
Despendeu-se em t862 com esta colonia a quantia de 43: 178$190 rs., inclusivl! os
adiantamentos feitos aos colonos ultimamente chegados.
Infelizmente, corno nos demais logares da provincia, as geadas de junho e depois
as copiosas chuvas causarão grande damno às plantações do estabelecimento.
Já era este um poderoso motivo para que fosse minguada a colheita.; mas áquelle flagello aeerescem outros: o dos ratos que devaslal·ão já pela 3. a vez as roças novas, especialmente as situadas em morros: e o das lagartas, que destruio os pastos.
Para o fabrico do fubá de milho e farinha de mandioca acha-se em actividadc um
moinho movido por agua.
Estão em construeção 4 engenhos para farinha.
Houve consideravel augmento na criação de animaes domesticos. Além de grande
quantidade de porcos e aves,possuem os colonos:
Vareas

•

15
95
43
30

Cavallos .
Mulas
Cabras .

liaata '.&hel e Var• • Grande.

Este estabelecimento, comprehendendo a antiga e nova colonia, contava o anuo pas667 habitantes, sendo 274 n'aquella, e 393 n'esla. Hoje compõc-seasua população
de f,Of6almas, a saber:
~ado

Sexo masculino
« feminino . .
Adultos.
Menores.

• 547
469
--1,016
. 597
419
- - f ,OU;
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Cazados. . .
Solteiros e duvos .

."

·

.
I

Catholioos. .
Acatholioos •
NaturaUsados .
Estrangeiros

594
---f,Ot6

· • 4-47
·

.

.

. . .

. 569
--t,Ot6

·

235

• 78t

--t,OJ6

Recebeu por tanto o estabelecimento no anno passado um accreseimo de a49 colonos,
sendo:
Homens. .
Mulheres
Maiores.
Menores.

.

.

t79

· t70
--349
· t75
·

.

t74

Catholicos .
Acatholicos. ,.

---349
· t77
· t72
--349

Estrangeiros
Brasileiro$ .

·

314

35
--349

Ausentarão-se t 4, declarando alguns delles que se transferirião para a colonia do 113jahy.

Cazarão-se tO; nascerão 35; falIecerão 8.
O total dos habitantes divide-se em 234- fogos.
~f!uIldo as profissões e officios, são elles :

Carpinteiros '.
Ferreiros .
Pedreiros. . . .
Sapateiros. . . .
Alfaiates .
Pintores .
Marceneiros
Tanoeiros .

9

6

16
• 17

. 8
. .. 3

• • • 4" 3
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Cutileiros .
Curtidor .
Colxoeiro .
."
Padeiros . . . • . . .
Constructores .
Jornaleiros. .

• ••

. . .

5

t
t
5

. . .
. ..

tO
.tO

Conta a colonia seis fabricas, a saber:
De cerveja 2; de sellins 2; olarias 2.
Os outros estabelecimentos classificão-sc do modo seguinte:
Engenhos para mandioca. .
«
para. milho. . . . .
«
para canna .
Tabernas.
Padarias .
.
Cortumes.

.

...

22

I

..

3
3
7
3
t

Consta que receberão os colonos os seus prasos de terràs, e que por muitos delles forão
feitas as respectivas derrubadas e cazas provisorias, pelo preço de 50$000 rs. cada uma,
quando outros pedião por estes serviços 85$000 rs.
As plantações consistem em mandioca, milho, feijão, batatas, arroz, café, tendo-se feito um pasto para animaes.
Tambem sotTrerão ellas alguns dos contratempos que se derão nas outras colonias de
que já falIei, principalmente em consequencia da invasão dos raros. Virão-se por isso os colonos obrigados a fazer novas roças, das quaes, porém, só obteráõ escassos resultados, por
Re haverem realisado já róra de tempo.
Não obstante, como anteriormente áquelles contratempos tinhão sido regulares, conseguio acolonia, segundo informa odirector, etTectuaruma exportação na importancia de
36: f 89$520 rs. contra uma importação no valor de t5:6f2S800rs.
Na localidade escolhida para sede do estabelecimento sobre a estrada geral, acha-se
construida a caza da direcção, bastante adiantada a de oração protestante, e em principio a
igreja catholica. Tambem forão ahi construidos dois barracões para acolhimento dos colonos recem-chegados, econstruidas algumas casas, e outras estão em construcção para residencia dos habitantes.
Declara o directorque tem bastante adiantadoo trabalho da plantada colonia, c promeUe envia-la com brevidade.
Fizerão-se t2,598 braças de caminhos coloniaes, e neste serviço forão empregado~
t 50 colonos, que mais earecião de receber o auxilio das respe.ctivas diarias.
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A' vista da conta corrente das despezas etJectuadas no anno de 1862, importarão ellas
em 49:06fS820rs.; sendo com os caminhos 24:377$060 rs.; com os subsidios a colon05
7:30i$loors.,c com aconducção das bagagens dos mesmos 6:2008000 rs.; além de pal'cellas menores relativas a outros serviços, conforme as demonstrações feita.~ pelo director
em seu relatorio.
Esta colonia foi comprehendida na visita que, em Outubro, e principios de Novembro, fez o vice-presidente aos estabelecimentos desta ordem. Della resultou serem notados
má direcção dada a diversos trabalhos, pouco aproveitamento dos dinheiros despendidos, em relação aos serviços feitos, e outros defeitos e irregularidades de administraç.io.
Por essa occasião, reconhecendo aquella autoridade que se havia feito uma má distribuição de terras a uma porção de colonos, mandou que fossem-lhes entregues outros lugares mais ferteis, e appropriados á cultura.
Trata-se de averiguar os referidos pontos de censura, e aguardão-se informações para
se resolver o que parecer acertado.
PARANA'.
CJeIODla do Auo_y.

Continua este estabelecimento a ser dirigido por Gottlob 'Vieland, que, não obstante
os embar~os suscitados por pessoas mal intencionadas, não ha desmerecido da confiança
n'elle depositada.
Esses embaraços, provenientes parte da discordia, que se tratou de levantar entre
os colonos, parte de denuncias dirigidas á presidencia da provincia, contra o director da
colonia, derão occasião á investigações feitas pelo chefe da policia, que foi pessoalmente á
colonia, a fim de inquerir á cerca dos factos accusados, e se convenceu da ausencia absoluta de motivos para queixas contra aquelle funccionario.
Provado assim que a administração deste nucleo colonial tem sido regular, e reconhecido que a conservação de Gottlob Wieland, lhe pode ser assás vantajosa, resolveu o
Governo recusar-lhe a exoneração, que pedio, impellido por desgostos provenientes dessas
c outras contrariedades.
A população até o fim do anno proximo passado foi de 85 almas:
Homens
Ifulheres

4f

u·
-85

i7
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Catholicos. .
Acatholicos •

. '.

.

. ,

4t

.u
-85

Existem i5 familias, havendo 8 individuos solteiros além cL'\S pcssoas empregadas
serviço do estabele.cimento.
O numero de habitantes verificado o anno proximo passado, p roi dc 66, inclusive 9
empregados.
Os trabalhos agricolasconsistirão em derrubadas que comprehendem cerca de i 20,000
bl'aças quadradas de matto virgem, aproveitadas em plantações de milho, feijão e canna
de assucar. Algumas experiencias se fizerão para a cultura do café, algodão, e arvores
fructiferas: promettem favoravel resultado.
A criação de gado pouco tem prosperado por falta de pasto, de cuja preparação se
cuida presentemente; mas cada familia possue alguns animaes domesticos,
A producção já se vai tornando sufficiente á subsistencia dos colonos; e, se causas
cxtraol'dinarias não obstarem, poderão bl'eremente exportar mantimentos em avultada
(IUantidade.
Os colonos não se occupão somente em lavrar a lona. Sendo uma das IlccCo..-.sidados urgentes do estabelecimento a abel·tura tanto de caminhos interiores, como de vias de
communicação com a capital e com a marinha indispensaveis ao scu accrcsccutamento e
pl'Osperidade, o director tem applicado a sua atlonção a serviços preparatorios dos melhoramentos, que nesta parte a fazem desejar.
De mais disto etTectuarão-se as medições precisas para uma planta do districto colonial e da villa projcctada; esgotarão-se algumas lagôas proximas ás habitações, mediante
\"alias profundas; foi reparada e augmentada a olaria, na qual se fabricarão muitos milheiros de telhas e tijolos; mediram-se e demarcarão-se divCl'sos lotes destinados a colonos; e organisarão-se as plantas e os orçamentos de algumas obras.
Ultimamente descobrio-se uma pedreira, que otTerece abuncL'mtissima mat~ria para
a fabl'icação de cal, artigo este de grande utilidade ás constl'Ucçõcs neccssarias á colonia e
proprio para ser exportado aos lugares ,'isinhos.
As despezas realisadas pelo actual director sommarão i2:809S02f.
Quando assumi0 a administração devião os colonos por impol'tancia de seus lotes e
dos subsidios, que receberão, a quantia de 6:9338607: os adiantamentos posteriores
('levarão-se a 887$060.
Se bem que já se tivesse vencido o prazo em que dm'e começar o pagamento destas
dividas, ainda não foi possivel dar-lhe principio, por não terem as lavouras produzido
em quantidade sufficiente para proverem as nec:,ssidades dos colonos, c deixarem sobras
para satisfação a seus compromissos.
O meio mais azado para se alcançar o reembolço do que devem ao Estado, consiste
em descontar parte do salario, que \'enção quando trabalharem na abertura c reparos dos
caminhos e estradas, que tanto ha mister o estabelecimento, e de que depende o seu futuro.
110
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A colonia possue 3 monjollos para fubá de milho, e outros tantos moinhos para
..annas.
Existe nelta uma escola de primeiras letras dirigida por Carlos Moerikheofer.
Sente-se aqui a falta de soccorros religiosos. Como por ora não é possivel edificar
uma capella, convêm dar as providencias competentes, afim de ser fornecido o pasto espiritual pelo parocllo da freguezia respectiva, que para isso pôde fazer visitas periodicas
ao estabelecimento.
Cel••• There•••

Não tendo chegado á esta Directoria as informações do director deste estabelecimento
à cerca do estado e progresso do mesmo, limito-me a dizer que procede-se a exames e inrl~aações que parecem indispensaveis para serem reguladas as condições de sua existencia, c fixar-se o caracter definitivo que se deva dar a esta calonia.
8. P4.lJLO.

CoI••1a de v.••Déa.

Uealisou-se o projecto da fundação do nucleo colonial no territorio medido e demarcado no municipio de Cananéa, cujas terras fertilissimas, posição vantajosa, e outras condições favoraveis ao bom ~xito e futuro de um estabelecimento desta natureza, forão descl'iptas no Relatorio do anno passado.
Algumas familias de colonos suissos, existentes na provincia de S. Paulo, ajustarão
suas contas com dous fazendeiros,aos quaes se achavâo ligados por contractos de parceria;
e o Governo Imperial, inteirado desta circumstancia, não tardou em tornar effectivo o offerccimento que fizera de distribuir-lhes n'aquclla localidade lotes de terras, afim de se estabelecerem como proprictarios.
Autorisado a providenciar, de accordo com o Sr. Emitio Raffard, consul geral da confederação Ilelvetica nesta cõrte, sobre a transfercncia dos referidos colonos, que se achavão
em Campinas, ollic.iei cm 9 dc Junho de 1862 ao director interino, Julio 6roth, prevenindo-o de que bl'cvemente partirião elles pal'a o porto de Santos, e d'ahi para o de Cananéa,
pelo vapor da linha intermediaria; e recommendando que estivesse prompto a recebel-os
no dia 23 do dito mez, afim de encaminhal-os sem demora ao seu destino, e estabelecel-os
na localidade escolhida, e preparada.
Ao mesmo director interinocommuniquei, de ordem superior, que lhe cumpria dar
todas as providencias ao seu alcance, entendendo-se, se tanto fosse preciso, com as autoridades e pessoas do lugar, para que a esscs primeiros povmidoresdo nucleo de Cananéa
não faltasse o que fosse indispensavel ao trajecto por terra, e ao seu estabelecimento
provisorio, destribuindo por elles lotes de terras, eonforme as ordens anteriores.
Estavão promptos para o dito fim commodos sufficientes para acolhimento dos colonos
na villa de Cananéa-meios de transporte por terra-rancho com t3 repartimentos no
lugar do estabelecimellto-90,OOO bracas quadradas de derrubadas e preparadas, para
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J'eceberem as plantações; segundo participou aquelle empregado em omcio de 23 de
Junho e 19 de Julho.
Não se tendo então etreituado a mencionada transferencia, por embaraços supervenientes antes de sua partida de Campinas, teve ella lugar definitivamente no mez de
Agosto.
Officiei por tanto em 22 do mesmo, renovando as ordens dadas, e declarando que,
além de alguns mantimentos e outros supprimentos indispensaveis, que levarião comsigo,
para os primeiros tr~s mezes de estabelecimento, mandava o Governo Imperial entregar
a cada familia um lote de terras de 62,500 braças quadradas a titulo de venda, sendo a
preço de meio real a braça, pago em cinco annos, por prestações iguaes, a contar do fim
uo segundo, com recommendação de advertir aos colonos de que deverião oecupar-se
desde logo das plantações necessarias á sua subsistencia, de modo que findo aqnelle prazo, tratassem de se manter independentemente de auxilios de diarias, e outros quaesquer
supprimentos.
Na mesma occasião forão dadas pelo consulado da Suissa as pl'Ovidencias, que delle
dependião, para que tudo se conseguisse da maneira mais conveniente, e com a maior harmonia.
Com etreito em 28 de Agosto chegarão a Cananéa, abordo do vapor Imperatriz 9
famílias de colonos suissos, formando ao todo 58 pessoas, segundo a relação rem~ttida
por Julio Groth ('.om seu officio de f. o de Setembro, a saber:
f

2
.,"
45

6
7
8
9

Nicoláo Jeuny,
sua mulher e
«
João Muller
«
l\lathias Heitzmann
Pedro Heitzmann
«
{JOãO Heitzmann
«
João Berthodo (seu genro) (
Martinho Heitzmann
«
Samuel Kneubukl
João Kuenzi
Jorge Ruedi
(

f(

(

(

(

((

(

r(

r(

(

f(

(

6 filhos.
«
4«
5
2 «
«(
3
f

(

3
6
6

«

2

«

(

«

8

6
7
4-

:1 8

pessoas.
»
),

»
»

»
5
»
8
»
8
»
4---58

Estes colonos forão convenientemente alojados em Cananéa, e partirão no dia 31 do
Rlesmo mez de Agosto plra o nucleocolonial, onde chegarão no mesmo dia, depois de um
trajeeto de 4- legoas de camintlo. Ahi recebeu eada família o seu quarto, como alojamento
provisorio, começarão sem demora os seus trabalhos, e mostrarão-se satisfeitos, animados
das melhores disposições, esperando tirar grandes vantagens da cultura do café: o que
me foi participado pelo director em offieio de iOdo dito mez de Setembro.
Sendo t 2 as famílias que se destinarão a vir para Cananéa, restão 3 que ficaram em
Campinas por motivos de molestia.
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A's mencionadas 9 familias forão reunir-se mais 4 que partirão desta côrte em 2t de
Fevereiro, enviadas pelo Governo Imperial, a pedido do consul geral, o Sr. Ratlard, a
saber:

José Gremion, do Cantão de Friburgo, com sua mulher:
Pedro Maudonnet, do Cantão de Friburgo,com sua mulher e uma filha de 20 annos:
Marc Roche , do Cantão de Genebra, com sua mulher e uma filha:
José Buiz, do Cantão de S. Gallin, com uma filha de 20 annos ~
Com este contingente ficou a colonia de Cananéa com 67 Suissos, seus primeiros po\'Dadores. sendo:
37

Homens.
Mulheres.

· 30
--67

Maiores de tO annos
Menores.
I

•

· 58

·

9

--67

Havendo o Governo Imperial resolvido organisar a administração da nova colonia,
nomeou para director etTectivo a Godofredo Augusto Schmidt, dispensando da interinidade em que se achava o engenheiro Julio Groth, que tinha a seu cargo a construcção da estrada de communicação entre o centro colonial e a villa de Cananéa. Para este fim expedirão-se os competentes avisos em i t de Dezembro ultimo.
Na mesma occasião e data se declarou finda a commissão deste, e incumbido aqueUe
do resto das obras afazer, dando-se preferencia, para este fim, a ajustes por arrematação.
Segundo as informações ultimamente ministradas pelo novo director, julgo com'eniente dizer ainda o seguinte :
A séde da colonia acha-se situada em uma colina á margem direita do Rio Itapituiguy,
circulada de boas plantações de milho, feijão,. arroz, cará, batatas, alguma mandioca,
aipim, &, que bem demonstrão serem os colonos laboriosos.
Estes parecem dotados de boa indole, e docilidade de caracter; vivem na melhor
. harmonia com os habitantes do municipio, e vice-versa; se continuarem nas mesmas disl)osições em que se achão, em poucos annos poderão adquirir uma posição independente, sendo para esse resultado favorecidos com fertillissimas terras, e com a facilidac.ie e
certeza da communicação para o porto de mar em Canalléa.
Foi providenciado para que recebessem os ditos colonos algum pequeno auxilio
mais. antes da colheita.
28
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Trata aquelle director de regular a eseripturação dos fornecimentos feitos, bem c0mo das despezas geraes da colonia, e juntamente da importancia dos lotes vendidos.
Trata igualmente de distribuir a todos os colonos os respectivos prazos nas proximidades do centro colonial j algumas familias já os receberão; e como pedem elles uma
• maior extensão do que a primitivamente autorisada, já foi resolvido que se entregasse t~5,OOO braças quadradas aos que se acharem nas circumstancias de as cultinr.
O estado sanitario é o melhor que se pôde desejar, devido isso ao exceUente clima
«Ie que se goza na localidade em que demora a colonia.
Já forão dadas providencias para a construcção da caza para a direcção, assim c0mo para a de um moinho destinado ao preparo do arroz. Opportunamente serão providas as necessidades do culto, da instrucção primaria e outros objectos.
Acha-se o director autorisado a vender prazos de terras a colonos nacionaes que desejão alli estabelecer-se, segundo consta de informações recebidas a tal respeito; havendo-se para esse fim recommendado que só fossem admittidos os que tivessem por si
abonos de moralidade, e amor ao trahalho.
Os trabalhos da estrada da colonia á Cananéa progredirão durante o anno findo, e á
vista do relatorio apresentado pelo engenheiro Julio Groth em 23 de Janeiro ultimo ao director Schmidt, acha··se ella concluidaj faltando-lhe apenas as pontes permanentes, e alguns pontilhões, para o que deixou o engenheiro uma parte do madeiramento tirado,e nas
proximidades da mesma estrada.
Despendeu elIe na execução das obras feitas a quantia de t5:64.2S363 rs., a saber:
com os seus vencimentos 4:909$677 rS.j com despezas inherentes á administração
t : t 70$000 rs.; com uma nova roçada em uma linha de 6, t 00 braças 500$000 rs.;
com o valor de alguns objeetosexistentes 38~$560 rSj e com as férias' dos trabalhadores
8:680$t26 rs.
Das informações, porém, pelo novo director prestadas, consta que os primeiros 3/4de legua é que estão bem acabados, com uma largura de tres braças, e vaUêtas abertas de
ambos os lados, e que na sua maior extensão até completar as 4- leguas a chegar ao centro colonial, e principalmente na proximidade e centro deste, ainda são preci30S alguns
trabalhos paraqlleseja facil e vantajoso o seu transito.
Em toda a extensão da estrada estão por construir 4. pontes grandes sohre oRio Ipitinguy, e cerca de 20 ditas pequenas sobre diversos corregos j faltando em muitos lugares
boeiros, vaUêtas,etc.
No seu relatorio disse Julio Groth que calculava em t :000$000 rs. a despeza a fazer
com o que falta para a definitiva conclusão da obra.
As contas respectivas,apresentadas pelo referido engenheiro, estão sujeitas a exame;
aJ.altão a planta e memoriaes relativas a todos os trabalhos executados.

Digitized

byGoogle

-

IH-

Consenão ainda estes estabelecimentos o caracter complexo, que tinhão no tempo da
extineta companhia, e com que passarão ao dominio publico; pois com a colonisação se
identifieão alli a cathequese, a viabilidade fluvial e terrestre para o Norte da provineiade
Minas, e ainda outros objectos de menor importancia.
Como no anno anterior, todos esses objectos córrem a cargo da 3.& direetoria,exceptuada apenas a navegação Iluvial, que ha pouco foi reunida á costeira, em um contracto
'eito por intermedio da 0\.& directoria.
Cumpre-me sobre cada um delles apresentar a V. Ex. as seguintes informações.
Na-vegar40 fluvial.

A navegação fluvial do Mucury, no tempo que correu a cargo desta Directoria, fez-se
sem outro auxilio dos cofres publicos, que o emprestimo das pranchas de ferro, e de um
armazem em S. José de Porto Alegre, e outro em Santa Clara, aos negociantes Gazzinelli
..\ Haueisen.
ElIes requererão por vezes ao Governo a indemnisação de prejuizos, que allegavão
sotrrer, mas não tendo direito estabelecido a qualquer auxilio pecuniario, forão indeferi-dos, pagando-se-lhes sómente a conduCi;ão de colonos, e praças militares a quem o Governo mandava dar passagem, e alguns utensilios comprados para consenação das pranchas, e abrigo das cargas.
Uma despeza considerave] se fez, entretanto, com a navegação fluvial do Mucury, e
roia da conduCi;ão a este porto do vapor Peruipe, e sua reconstrucção, custando aqueUa
0\;000$000, inclusive o concerto provisorio, e esta f 0:000$000.
A' reconstrucção do vapor presidirão as devidas cautellas, pois solicitou-se do Minislerio da Marinha que, examinando o navio por uma commissão do arsenal, indicasse ella
os concertos de que o Peruipe necessitava em seu casco e macbina, fazendo logo o respectivo orçamento.
Foi este de 10:000$000, e pela mesma quantia se ajustou a reoonstrução, não obstante accrescentar-se a todas as obras indicadas pela commissão do Arsenal algumas outras bastante despendiosas..
Logo que o empreiteiro avisou estar o vapor prompto, foi deprecado um novo exame do Arsenal de Marinha, e como a respectiva commissão informasse, testualmente, que
c tinha achado toda a obra em boa e devida fórma, e exactamente nas condições do COD-
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tl'acto, II pagou-se ao empr.eiteiro, e foi o vapor recebido para ser, como foi, applicado
áquella navegação fluvial. Hoje, e para este fim, está elleentregue ácompanhia-Macabé
&. Campos.
A' mesma companhia se mandarão entregar as pranchas de ferro, e mais objeetos
pertencentes á navegação do Mucury, cessando então toda a interferencia da 3.- DirecID-.
ria nesse serviço.

Predios.
Conserva o Governo todos os que recebeu da cúmpanhia, mas o seu aproveitamento
é }lor ora bastante escasso.
Em Philadelphia rendem pequeno aluguel uma officina de ferreiro, e dous ranchos
1'&1'30 deposito de sal. O edificio chamado da intendencia. que é o mais valioso, serve para
recolher objectos da Nação, para alojamento provisorio de emigrantes, e para outros misteres da colonia. O director habita com sua familia uma casa, que foi outr'ora vivenda
dos agentes da companhia.
Dos armazens de Santa Clara um voltou para o dominio da companhia, porque assim se estipulAra no coutracto d'encampação.
O usufructo de outro armazem na mesma localidade, bem como o do que existe em
S.·José de Porto Alegre, foi concedido á companbia-Macahé & Campos-,como emprezaria da navegação fluvial.
Esse armazem de S. José de Porto Alegre carece de importantes reparos, cujo orçamento, feito pelo engenheiro Mauricio Born, foi apresentado já á V. Ex., e depende de
ulterior resolução.
Indo á praça, em CaraveUas, a casa que na villa de S. José de Porto Alegre possue
o Estado, não apparecerão licitantes, mas é provavel que a venda se realise se a arrematação tiver lugar na localidade onde o predio existe, como foi indicado á presidencia da
Rahia.
Os varios edificios do Ribeirão das Pedras, o armazem das Paredes, as casas dt'
Santa Clara que não tiverão destino especial, e os ruinosos ranchos ao longo da estrada.
nenhum aproveitamento regular tem, e sua fragilidade não lhes promette longa dnração.
Todavia são mantidas as ordens ao director da colollia para que cuide de os conservar. utilisando-os tanto quanto a sua collocação e natureza permittirem.
EMratlas.

Além da influencia, que ol'dinariam~nte têm no pl'ogresso de uma colonia a conservação e melhoramento das estradas, que as communicão com o littoral ou com outros cenlI'os de população,nas do Mucury dá-se a circumstancia de terem custado sommas extraor-
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tlinarias, e de representarem o especial aproveitamento daquella região, como caminho
para o Norte de Minas.
Assim tem-se cuidado de fazer sobre ellas estudos completos, e, quanto -era possivel,
dê evitar que se deteriorassem.
4
Ao engenheiro Roberto Schlobach forão incumbidas a medição e tlemarcação da de
Santa Clara a Philadelphia, e cumprindo ellecom zeloeintelligencia este encargo, remetteu logo uma serie de mappas parciaes, e duas plantas geraes,. em que se descrevem a di- .
reC{ão da estrada, sua declividade, e as mudanças que poderião adoptar-se para
tornar mais commodo o trafego de vehiculos.
Foi o mesmo engenheiro encarregado de levantar a planta, e fazer o orçamento de
uma estrada de c·arro entre Santa Clara, e o centro agricola, denominado impropriamente
colonia-Leopoldina.
. Não se receberão ainda as plant~s, e o relatorio deste serviço, mas não podem demorar, poi; o engenheiro tendo terminado os estudos sobre o terreno, organisava e promettia logo enviar o resultado de seus trabalhos.
Entretanto adiantou elIe a opinião de que a abertura da estrada apresenta todas as
facilidades desejaveis.
Da estrada da Philadelphia para o Alto dos Bois, recebeu-se um esboço formado
flelo agrimensor Herman Paul, que coadjuvou o engenheiro ~Iamede na respectiva medição e demarcação.
Além destes trabalhos especiaes tem recebido a directoria a planta das pontes, cuja
construcção parecia mais urgente, e de outras que podem melhorar o transito.
Quanto ao serviço de reparação, tornando-se elle cada vez mais despendioso, limitarão-se as ordens a autorisar os que fossem estrictamente indispensaveis, e tem elles corrido pelo director da colonia, e sob a immediata direcção ssientifica do engenheiro Schlobach.

Graças áquella restricção não se tornou excessiva semelhante despeza, o que de certo teria acontecido se se mandasse fazer todos os melhoramentos que as estradas necessifão.
Só para a de Santa Clara a Phitadelphia forão elIes orçados em 54{:394$500, incluida a despeza com a mudança da estrada em alguns lugares, onde seu deolive não satisfaz.
O nobre antecessor de V. Ex., reconhecendo a necessidade de regularisar a despeza com as estradas do Mucury, fixou a quantia annual de {5:000$000, em prestações
mensaes de {: 2508000, a contar de Julho do anno passado em diante.
Para determinar e fiscalisar o emprego d'essa somma nomeou S. Ex. uma commissão composta do director da colonia, barão Alfredo O'Byrn, do director dos Indios Augusto Benedicto Ottoni, e do cidadão Antonio José Coelho. ·0 primeiro deve exercer as funcções de presidente, e o segundo as de thesoureiro.
29
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o engenheiro Schlobach deve orçar e dirigir as obras, que se houverem de fazer.
O serviço da commissão reger-se-ha pelas illstrucções, que lhe forão expedidas em
data de 22 de Outubro de t862.
Estando assim organisado o systema de obras publicas no lfucury, resta-me accrcscentar que o espirito de todas as ordens expedidas continua a ser de não se emprehenderem trabalhos novos de nenhuma especie, mas conscn'ar com a menor deterioração possivel o que alJi existe, especialmente no objecto-cstradas,
Comprehendendo nesse l)enSamento a communicação entre Santa Clara e Leopoldina, decidio tambem o antecessor de V. Ex, que, por ora, não se dcyia realisar o caminho
de carro prejectado.
Te,.,.os.

\

Alguma demanda houve para a compra de terras, nas margens do }fucury, de Santa
Clara para baixo; porém evidentemente os compradores não as querião para as cultivar,
e apenas para extrahir a madeira de jacarandá, de que aquella matta tem grande abundancia.
Todavia, não foi recusada a venda, mas antes autorisou-se a presidencia da Bahia,
para a realisar, tomando-se posteriormente as providencias que já expuz, para acautellal'
a conservação das maltas publicas,
Em roda de Santa Clara tambem houve alguns pedidos para a compra de terra5,
porém aguardão-se, para os decidir, as informações do director da colonia, a quem forão .
remettidas duas plantas, que desses terrenos e da povoação que nelIes se projecta tinhão
organisado os engenheiros Schlobach, e Mauricio Born.
Finalmente consta a esta Directoria, que a Philadelphia e suas visinhanças tem
amuido alguma população nacional, vinda do interior de ~linas, e que procura adquirir,
por compra, lotes ruráes, e mesmo urbanos naquella frcguezia.
Foi, pois, pelo antecessor de V, Ex. autol'isado o directol' da colonia a realisar taes
vendas, mas resta ainda expedir as instrucções de modo a combinar os pre.ceitos da legislação sobre terras com as necessidades da nascente povoação, e mesmo com os direitos adquiridos por particulares no tempo da companhia.
Da medição das terras l'equeridas por particulares, ou outras que o Governo indicar,
continua encarregado o engenheiro Mauricio Born, até completar-se o tempo de seu engajamenlo com a companhia,
Resta-me accrescentar que tendo a companhia do Mucury a receber uma porção consideraycl de terras, como saldo da encampação, breve se deverá cuidai' de as medir e
demarcar, segundo as clausulas do respectivo contracto.
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Realisamlo o que no meu anterior Relatario tive a honra de ponderar, não tem sido
c nem prometto ser rapido o desenvolvimento das colonias do Mucury, quanto ao elemento estrangeiro.
Ainda subsistem algumas prevenções contra a salubridade do clima, contra a segurança dos colonos em relação aos indigenas, e mesmo sobre a prosperidade que podem
alcançar colonia& tão afTastadas do littoral, e de centros populosos.
Consta ainda que nos paizes de onde nos vêm a maior emigração algumas difficuJdades serias se acharião para contractar colonos destinados ao Mucury.
Isto por uma parte: por outra o systema que o Governo teve de adoptar, de limitar
quanto fosse possivel os auxilios á importação dos emigrantes, tem feito que pouco ou nada cresces..<:.e a população daquella colonia.
Occorreu mesmo que o directar da colonia tendo enviado uma relação de 27 familias.,
residentes em paizes allemãcs, e que seus parentes do Mucury desejavão fazer vir, mediante o pagamento das passagens peto Governo, e sendo autorisado o auxilio de 100
francos por pessoa adulta, até agora não consta que a vinda desses novos emigrantes tenha de realisar-se.
A. alguns individuos que isoladamente, ou reunidos a outros, mostrarão desejos de
ir estabelecer-se no Mucury, deu-se passagem até Philadelphia, e o mesmo se tem ofTerecido a muitos emigrantes, que não vinhão com destinação prévia para outra co}onia.
Raros, porém, aceitarão o ofTerecimento.
Mas se não cresceu, tambem não diminuio notavelmente a população que existia,
pois, além de dous colonos que, vindo a está Côrte fallecerão logo, e de algum outro que
tenha succumbido na propria colonia, somente consta que se retirarão dous individuos,
um delles deixando em abandono a sua família.
Da mais dous ou tres colonos, que tem mostrado desejo de sahir do Mucury, e que
mais ou menos tarde virão a realisal-o.
Outros, poucos, achando-se impossibilitados de trabalhar, e com família, constituem
um pesado encargo para a colonia, e j<i o director emittio a idéa de os mandar recolher a
alguma casa de beneficencia n'esta Côrte.
Finalmente nada assegura que occorrendo algum motivo especial de desanimo, como
attentados dos indigenas, ou perda das colheitas em annos successivos, o maior numero
de colonos não tente sahir do Mucury.
Sendo estas veleidades communs a todas as colonias, cuja sorte não está completamente assegurada, na dos Mucury, que, cumpre confessal-o, lutão com maiores difficuldades, não são de certo para extranhar.
O Governo, porém, tem procurado, fazendo aos colonos os beneficios possiveis, tornar-lhes a situação individual mais commoda, e, em geral, mais firme a 50rte do estabelecimento colonial.
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Assim alguns auxilios se continuão a dar em alimentos ás familias, cuja situação ~
mais precaria; o em trabalho, aos colonos que tem forças e tempo disponiveis. E se bem
as ordens sejão no sentido de limitar aquella despeza ao quo for estrictamente indispensavel, a nenhum colono se negão em geral os favores, que tem um caracter de equidade.
Em seus direitos protege-os a vigilancia do director, e as recommendações feitas á
presidencia de ~Iinas, que sem duvida as terá transmittido ás autoridades locaes.
No interesse geral da colonia derão-se alguns a.ctos do Governo bastante significath·os.
O primeiro foi o engajamento do pastor evangelico Leonhard Hollerbach, que chegando a Philadelphia em Maio do anno passado motivou extraordinario jubilo em toda a
('Qlonia.
E assim devia ser, porque, além da 8atisfação dos deveres religiosos, a chegada
do pastor permittio efTectnar ou regularisar muitos matrimonios, e baptisar, segundo o
seu rito, grande numero de crianças nascidas na colonia.
Pelas inrormaçúes recebidas julgo poder dizer quo o pastor 1I011erbach desempenha
com exactidão, e mesmo com rigidez os sens deveres.
Tendo eUe requerido ao Governo o emprestimo de t:500S para a compra de uma
casa decente, onde residisse, foi-lhe isto concedido, devendo sofTrer um desconto parcial em sua gratificação para reembol~o d'aquella quantia.
Um motivo de queixa para todos os colonos era terem ficado directamentc responsaveis á companhia do ~Iucury pelo importe de suas dividas.
Sobre este objecto não só o commissario do Governo na liquidação, mas tambem o
repetidamente o directQr da colonia, fizerão observaçi)es attendiveis.
Acontecendo, pois, que o director da extincta companhia propozesse ao Governo ceder-lhe a.c; dividas dos colonos por metade de seu valor em terras, ou em dinheiro, o antecessor de V. Ex. acceitou a proposta, no primeiro termo o só faUa reduzil-a a contracto
para poder produzir todos os seus efTeitos.
Esta resolução do Governo, que liherta os colonos de toda extranha dependencia,
além da equidade que pôde trazer-lhes quanto á epoca e fórma da cobranÇ<'l, constituio
um beneficio do grande alcanco para a colonia, sob qualquer aspecto qne a mataria
se encare.
Em sentido diverso tem igual efficacia a resolução que tomou o antecessor de V. Ex.
de fundar um novo centro colonial de Dacionaes e estrangeiros no sitio denominado Ribeirão das Lages, que demora entre a colonia militar do Urucú e a freguezia de Philadelphia.
E' nas proximidades do Ribeirão das Lages que se acha o maior numero de indigenas bravios, particularmente os do cacique Pogichá; e porque da colonia militar ao
sitio Canna-Brava, onde existem os primeiros colonos, ha uma extensão de 6 leguas de
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confiança a toda a colonia, formar ahi um centro agricola.
A maneira de realisar esta fundação foi determinada pelas instrucções que com
data de f3 de Novembro do anno passado forão expedidas ao director da colonia do
Mucury.
A estas providencias, e resoluções do Governo, cujo salutar effeito parece-me incontestavel, ha a accrescentar outras de menor alcance, mas que tambem devem concorrer ao melhoramento d'aquella colonia .
. Entre elIas se acha a conservação do dest.'\camento de infantaria, que foi d'esta Córte
no anno passado para obstar ás aggressões dos indigenas.
Tem-se recommendado ás autoridades policiaes, por intermedio da presidenciade Minas, toda protecção á vida e propriedade dos colonos, e contra a primeira só um facto
aconteceu, que, toda,"ia, foi de caracter bastante sensivel.-Refiro-me ao assassinato do
colono Francjsco Steinert, do Ribeirão de Santo Antonio, que teve lugar nos primeiros dias de Janeiro deste anno.
Ao dizer do director, este misero colono foi victima de um engano, pois era homem
inotTensh·o e)emquisto. Trata-se de verificar diversas circumstancias que precederão
a esse crime, e que deixão presumir ter havido n'elle premeditação e aleivosia.
Para evitar, quanto fosse possivel, futuras divergencias sobre os lotes de terra
vendidos aos colonos, autorisou-se o director a passar-lhes titulos provisorios, que
mais tarde serão trocados pelos que devem estabelecer definitivamente o dominio ~er
ritorial de cada familia.
Estando verificada a boa natureza das terras do alto Mucury para o algodão, remetterão-se ao director sementes dessa planta, que elle distribuio logo entre os colonos e
que estes com esmero estão cultivando.
Outras medidas forão ainda tomadas em bem d'aquellas colonias, que deixo de
citar por brevidade, e tambem pela sua menor importancia.
Bastão, segundo eu creio, as que precedem para mostrar a sinceridade com que
o Governo promove o bem-estar das colonias do Mucury, e cuida de que o seu
futuro seja tão prospero, quanto a propria natureza lhes consinta esperar.
Ouso em conclusão dizer que de todos os centros coloniaes, hoje a cargo do Governo,
nenhum se tem tornado proporcionalmente tão dispendioso ao Estado, nem oCcupa tanto
a attenção desta Directoria; mas será tudo isso bem retribuido, uma vez que as colonias do llucury preenchão o seu importante fim, qual o de assegurar para o trabalho, e
para a civilisação a conquista d'aquella muito extensa região.

ao
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.o gOTerno Imperial, reconhecendo a conveniencia

de melhorar o seniço da direc{';to e inspecção das colonias desta provincia, resolveu nomear um inspector geral, incumbidode visital-as periodicamente, examinar o seu estado, conhecer de suas necessidades,
pl'opôr as medidas que parecerem nacessarias, e prestar á cerca d'ellas todas as informacões que lhe fôrem exigidas.
Para o desempenho deste importante encargo, foi pelo antecessor de V. Ex. nomeado Adalberto Jahn, director da colonia S. Izabel, conservando nesta a sua residencia habitual.
Este acto ficou consignado no Aviso de 22 de Outubro de t 862, dirigido ao presidentada provincia do Espirito Santo.
Por esta commissão, da qual o nomeado se tornou digno pelos seus honrosos precedentes, perceberáelle apenas uma gratificação mensal de 508000 rs. além dos vencimentos que já percebia, e tendo á sua disposição uma passagem de Estado livre, á re
dos vapores subvencionados, em que tiver de transportar-se no desempenho de suas
funcções.,

Este estabelecimento colonial, o mais antigo da provincia, continua em seu movimento de progresso sempre ascendente, em grande parte devido ,á administração inteHigente.
zelosa e honesta de seu director, Adalberto, Jahn.,
Não se tem dado- nene as scenas desagradaveis, e irregularidades que tive occasião
de relatar anteriormente á respeito de outras colonias : apenas tem apparecido alli alguns intrigantes, membros de uma familia de colonos, que por inveja, inimisade ou espirito de tutbulencia, tem procurado'crear embaraços ao dircctor, desrespeitando a suaautoridade, e chegando até a pedir a sua demissão.
As informações da presidencia sempre favoraveis áquelle conceituado funccionario, e
as provas que este tem dado de moderação, e bem intencionada administração, têm levado o Governo Imperial a desprezar taes manejos, já indeferindo a queixa daquelles colonos e outros por elles iIludidos, segundo foi communicado ao mesmo presidente em Aviso
de 23 de Junho do anno pass~do, já recommendando por Aviso de t 9 de Novembro ultimo
que dê todas as providencias para que não continuem os mencionados turbulentos em
seus procederes reprovados, e sejão cohibidos pelos meios que facultão as leis.
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Conforme os dados ultimamente fornecidos pelo inspector geral das colonias, conta
boje a de Santa lzabel uma população de 80i pessoas, das quaes são:

424
377

llomens.
Mullieres

--80f

Catholicos
Protestantes

"

Brasileiros .
Allemães e outras nacionalidades

. 363
438
---80i
3tã

. 486
--80i

Durante o anno de t 862 houve um accl'escimo de 99 individuos, entrando neste numero to famílias de colonos nacionaes, as quaes, de conformidade com as ordens do Go"erno, se estabelecerão no novo districtodo Braço do Sul, que se communica com o centro colonial pela nova ponte, construida sobre o rio deste nome pelo actual director, e com
o porto de Guarapary pela estrada em via de execução.
Para este lado, pois, vai-se estendendo a colonia, como muito convém, e pata isso
tem continuado o director a medir uma série de prasos destinados ao estabelecimento de
novos colonos nacionaes e estrangeiros, que vão aIDuindo para esse ponto.
Estas medições no corrente anno devem tomar a direcção do Sul, acompanhando a
estrada de Guarapary, que promette dar grande desenvolvimento assim ao porto a que
ella se dirige, como á colonia, que lhe dará bastante importancia em um futuro não remoto.
O estado sanitario desta colonia é mui satisfactorio, não só porque o climaé excellente,
como porque o zelo e pericia do medico Dr. Ernesto Mendo de Andrade e Oliveira prestão
aos seus habitantes promptos soccorros e valiosa assistencia.
O serviço religioso é desempenhado na parte catbolica por Frei Adriano Lantschner,
o qual, pela retirada de Frei Pedro Regalado,' visita o estabelecimento em épocas determinadas; e na parte protestante pelo pastor Henrico Egger.
Ambos estes sacerdotes se achão encarregados de exercer tambem as funcçõe8 do culto respectivo na colonia Santa Leopoldina; sendo, porém, que o primeiro tem sua resideucia habitual neste estabelecimento, e o segundo no de Santa Izabel; pelo que recebe
aquelle a congrua do cura catholico, e este uma gratiflca~ão de 400$000 rs., além dos seus
vencimentos.
Entretanto parece conveniente que a colonia a que ora me refiro tenha o seu capellão "esidente, não só para a etTectividade dos omcios divinos, como para prestar todos os
actos religiosos indispensaveis a uma população catholica, que não sendo já pequena, vai
augmentando todos os dias, com a affiuencia de colonos nacionaes.
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o ensino

primario está á ,~rgo do pastor protrstante, para os meninos da mesma
crença, edo eolono fiaspar Singer para os Jacommunh1io catholica. Não manejando, p~
rém, e;jtcs professorrs a lingua flo paiz, Reria de grande vantagem para a colonia se possuisse uma escola onde se ensinasse o idioma nacional.
Os trabalhos da lavoura neste centro r,olonial continua0 a desenvolver-se gi'adualmen~
te . cumpre no entanto observar que não tem augrncntado a exportação dos product.os destinados ao commcrcio; porque não ha decolTido tempu bastante para que os novos wlonos pOSSiio fazer a colheita do café, além de que parte dos cafezeiros foi aUectada da molestia que se tem propagado em outros pontos.
Vendo os colonos o mal que affeet.ou essa pl.anta no anno passado, tratarão CQm
maior empenho da criação do gado vaccum, 23uisso lanigero, de que já possue a colonia uma. porção, aS3im como de animaes muares e cavallares, em Humero ao todo de 21)0
eabeças, pouco maís ou menos.
A" obras da rolon ia, assim como os trabalhoscüncerncntes ás vias de commnnicaçrro,
de que tanto dependem o seu mais rapido engrandecimento e prosperidade, achão-se exclu"ivamente c.onfiados ao respectivo director, que ndla exerce simultaneamente as ftHlcçt~s
de engenheiro, em cujo serviço tem dado evidentes provas de zelo, economia c dedi~
("ação.
Assim continuou elle a executar com regularidade os serviços de que se achava incumbido, tanto os de abcltura de"caminhos vicinaes, e da estrada de tiuarapary, construindo neHa varios pontilhões de pedra e madeira.
Desejando o Governo Imperial promover, de uma maneira mais emeaz, o dcsenvoi vimento da colonia Santa babei, ordenou ao presidente da província, pelo,4.,viso de
22 de Outubro do armo passado, de que jã fiz menção em outro lugar, a execuçiio não
só das obras em andamento,como de outros trabalhos, que ficarão todos a cargo do referido
director.
Tem este por tanto de concluir l construcção daqueUa estrada; de medir J,ralos ao
longo deJla para novos colonos,na rómla dita, de proceder á explorações na estrada de São
Pedro de Alcantara, de escolher local appropriado para uma ponie no Rio Jucú, em segui'
mento d'aqueíla estrada pat'a Minas Geraes, levantando desde logo a planta com o respecth'o orçamento,
Aíém disto deve tarnbcm cuidar de effdtuar transferencia da acmal c.a!'a de oraç:ío,
situada mui distante do centro da povoação, edificando neste lucal uma outra casa, para
cujo Um se lhe mandou entregar, pOli' Aviso de i 6 do referido mez de Ontubro, a quantia de
!o ·~~OOO'
r~_". , com a ~Jlausllia
de concorrerem os colonos com seus serviços pessoaes, ou
~ 'to".;'.' 4í' ~. ;;
~
com algurnaconttibuic~ü pecuniaria.
Acaba de ínformal" o dírectür engenheiro teI' dado principio aOR tr3balhos prellaratorios a bem daq-uella transferencia; I' que os colonus já se obrigar~io a concorrer para a
obra com o valor de 2;()O()SOOO rs., em serviços pe5lsoaes~
Informara o mesmo anteriormente que a antiga igreja cathoUca frJderia srr de todo
acahada, e receber mais cstabiliilade em !;ua congtrurcão eoro a quantia de LOOOSG'ÜO 1'5.,
mediante a coadjuvaç.ão tambem doscolonosqüc professão erta rcligmo~
17'
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das dcspezas do 1. 0 de Janeiro a 3-1 de Dezembro de 1862 - foi o se-

guinte :
Com a abertura da estrada de Guarapary, e de outros caminhos, que constão de um
mappa remcttido pelo referido director, com reparos de estradas, construcç.ão de pontes.
de pontilhões, etc., despendcu-se a quantia de .
25:931$400
Com a medição de f9,OOO braças.
739$200
Com diarias a 25 familias estrangeiras, e 7 nacionaes
5:6f 7$300
Com o transporte de novos colonos e de suas bagagens, estabelecimento dclles, construcção de casas, fornecimento de instrumentos de lavoura,
de animaes, etc., conforme os contractos. .
1:313$foo
453$540
Com as obras para o corpo de guarda, cadêa, eventuaes, etc.
f:754$260
Com a ponte Braço do Sul, até fim de Dezembl'O .
35:808$800

Como se "ê, não se pôde considerar avultada esta despeza, tendo-se em attenção os
serviços executados, inclusive algumas obras de importancia, e o costeio de um estabelecimento desta ordem.

Vele.1a Sa.ha LeepeldlD•.

R' satisfáctorio ter de annunciar que o estado desta colonia tem melhorado consideravelmente; durante todo o anno que decorreu os factos têm confirmado as ultimas palavras com que no Relatorio passa<lo rematei as noticias que dei deste estabelecimento.
Com efTeito acha-se elle em paz, havendo-se tranquillisado o espirito de seus hahitantes, que se mostrão hoje satisfeitos, quasi todos oc.cupados em beneficiar os seus prazos, e empenhados em augment..'\r as suas lavouras, e criação.
Os colonos, principalmante os suissos que erão os mais queixosos, já não faUão
em se ausentarem, e alguns, mal accommodados em prazos de inferior qualidade, tem
obtido outros em troca, colhendo n'eHes melhor resultado de seus trahalhos.
Existe boa harmonia entre os colonos e o actuaI director, o Dr. Ruddio,"que dotado
<le um caracter pacifico, e de conhecimentos praticos da agricultura, estuda constantemente todos os modos de a fazer prosperar no estabelecimento confiado aos seus cui<lados. Seus vencimentos forão equiparados, por Aviso de 29 de ~Iarço <lo anno passado, aos que percebem o geral dos directores de coIonias.
Segundo os dados est'ltisticos fornecidos ultimamente por elle, contava a colonia
no fim de Dezembro de 1862 uma população de 1, f30 habitantes, a saber:
iH
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Sexo masculino.
( feminino
~atholicos .
Protestantes.

Cazados,
Viuvos ,
Solteiros, jlaiores.
)Ienores.

:)M6

544--1,t30
36;)

765
--I,t30
416
3H
;)!)

616
- - I . ,1;10

Tem nascido no Brasil t61 crianças.
Os nascimentos na colonia tIurante o ultimo anno fOl'ão 61, e Callceerão 14 illdi\'itIuos.
Comparado aflueUe numel'O de I, t 30 pessoas, com o tle 1065 mencionallo no l\elatorio passado, vê-se que houve um accrescimo tle 65 habitantes; havendo acontecido
o mesmo á I'espeito do numero de prazos occupados, o qual se elevou tle 264- a 3:18.
~entlo 74 para mais.
A distribuição destes se etTeituou pela maneira seguinte:
Aos Hollandezes I'ecem-chegados,
Aos filhos adultos dos colonos do districto, ou
quarteirão da California .
A colonos no centl'O da colonia,
Aos do Rio do Farinha,
Aos do quarteirão Saxonio .
Deixados por colonos antigos, o destinados a
outros, que os pedem para pastos, &.

7
:j4

9
t1
9
\.

--7·'"

o terreno até agora derrubado e queimado contém cerca tIe 2,000,000 de braça~
I,fuatIradas, achando-se mais da terça parte em cultUl'a,
Houve uma bóa colheita de milho, qne orçou o director em 5,000 alqueires; c uma
de feijão de 500 alqueires; o arroz promelte bom resultado. Os carczehos produzirãfl
('CITa de 250 arrobas, sendo o fructo de bóa qualidade.
Os colonos cultivão em grande quantidade a batata doce, que é seu principal SIlS-
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tento, e tambem a batata ingleza, aipim, c.'l.rá, inhame, bananas, ea callna deassucat', tk
que se servem para seu uso particular, e para dat' aos animaes, Cultivão além desta:-i,
outras plantas de pomar e horta.
Os colonos já possuem:
Engenhos de mandioca.
Moinhos para farinha de milho
A criação de animaes começa a desemol"er-sc, empregando os colonos algum pel:ulio seu na aCtluisição dos que são necessarios para este fim.
Existem na colonia 78 cabeças de gado vaccum; 37 de animacs canllares; 29 ('al'lleiros e cabras; e 5,000 aves, pouco mais ou menos, de diversas qualidades.
Antes da suspensão dos trabalhos publicos havia grande numero de animac:,
(il'oprios á alimentação, o qual diminuio consideravelmente, porque a elles tiverão 0:-;
colonos de recorrer, em quanto lhes faltat'ão os salar'ios percebidos durante aquelle:-i
trabalhos.
Informa o inspector geral das colonias que o director de que ora me occupo tem
aberto uma grande porção de caminhos, de maneira que quasi por todos os lugares 110
estabelecimento existem communicações, carecendo, porém, de ser melhoradas.
O Governo Imperial trata de colher informações das principaes necessidades da colonia. Das até hoje recebidas por diversos canaes consta qual eJlacarece: 1. 0 de um medico
residente: 2. o de um pastor, que administre etTectivamente os soccorros espirituaes; 3. o de
um professor de primeiras letras; 4. o da conclusão da casa do director e da igreja catllOlicaj e 5. 0 da abertura de uma estrada que communique o estabelecimento colonial com (I
Porto Velho, em frente á capital.
Estes diversos objectos tem de ser brevemente tomados na devida consideração j bem
cúmo a necessidade de regular os pagam~ntos de diarias, e outras despezas do estabelecimento.
Colonia do Rio

~ovo.

~o

relatol'io do anno passado expuz quanto pal'eceu nccessario a respeito ua tl'aIlSfel'encia deste estabelecimento para o Govel'l1o Imperial, em virtude do contracto celebrado em 7 de Outubro de t86t.
'fambem disse que fôra nomeado por Aviso de 21 do dito mei o engenhciro Carlos
Krauss para exercer n'ella o cargo de director; e dei conta das occorrencias que alli tinhão tido lugar.
De então para cá poucos factos se dcrão que mereção especial menção, a não ser
a continua~ão dos embaraços e tropeços oppostos á marcha rcglllar,emqucdevcria clltrar:
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t24 e esses embaraços e tmpeços provêm em grande parte, como foi ponderado no armo
anterior, das intrigas manejadas pelas p~ssoas adversas ao estabelecimento, entre
as quaes se devem contar os especuladores do jacarandá e outrclS madeiras de lei.
Estes ultimos principalmente, já a titulo de compra, já por occupação indevida. já suscitando questões, anteriormente ventiladas e decididas contra elles, tentão apossar-se de tefl'enos pertencentes ao t. o territorio medido e demarcado para a colonia, e dos
adjacentes e flue se mandarão reservar para o seu desenvolvimento em direcção do norte,e
outros praticão semelhantemente no tocante a terras incluidas no 2. o territorio,medido para o lado de Benevcnte e do littoral.
Afim de atalhar as perniciosas consequenciasdessas invasões,e inconveniente distribuição dc terras necessarias ao estabelecimento de novos colonos, e ao alargamento
do districto colonial,expediriio-se as competentes ordens,entre ellas o Aviso de 7 de Fevereiro do anno passado, além das que tiverão por objecto mandar razer etTectivo o commis$0 dos terrenos, cujas posses havii'io sido julgadas nuHas.
Infelizmente pouco ou nada se ha conseguido por ora no sentido de fazer cessar um
tal estado de cousas.
Eis em parte a razão que levou ao reconhecimento da necessidade de se mandar sustar as vendas de terras na provincia, até que estes, e outros factos, de que dei conta em
outro lugar, sejão verificados devidamente, para se providenciar depois com melhor
;\('.('rto.
De quanto fica ponderado resulta que não póde a colonia prosperar, nem entrar em
rondiçõcs favoraveis; não faltando quem procUI'e desvairar o espirito dos colonos, jnduzindo-os á vadiação, ou causando desgostos aos que desejão trabalhar; sendo aliás
I~el'to que ha um bom numero destes, que promettem ser mui uteis ao estabelecimento.
Isto pósto, passarei a expôr o que possa interessar no tocante ao material da colonia,
:i sua estatistica,e necessidades, e tambem· a algumas proYidencias dadas, afim de que se
restabeleça a .·cgularidade em sua administração,c se prepare o caminho do prospel"O futuro. a que é destinada.
Apopulação da colonia, que no fim de t 86t era de 428 individuos, apenas receheu no anno decol·rido mais 5, contando-se hoje 433 habitantes nacionaes, e estrangeiros.
São elles :
Homens.
l\lulheres.

229
204
--433

Catholicos .
Acatholicos .

341

92
--433

Digitized

byGoogle

-

t25-

o resultado dos trabalhos agricolas não se fez notavel : 1l~0 obstante a fel'tilidade das
terras, tem sido escassas as colheitas das diversas plantações, em consequencia da grata/e
secca que houve. .
Entretanto á axcepção do feijão, que não bastou para o gasto da colonia, os mai~
generos satisfizerão a necessidade do consumo. A criação de animaes tem da mesma
sorte chegado para as exigencias dos habitantes.
O bixo que deu nos cafezeiros, foi causa de que não houvesse boa colheit.'\ de café;
porém, espera-se obter uma producção mais vantajosa no corrente anno.
No que tem havido algum movimento é no commercio do jacaranda; orçantlo-se em
:} a 4. contos de reis a importancia das vendas.
A abertura do Rio Novo, facilitando os transportes por agua até Piuma, promctte grande animação ao commercio em geral, logo que se consiga melhorar completamenfe
esta via de communicação.
Para melhor orientar-se o Governo Imperial, do estado e circllmstancias em que se
acha aquelle estabelecimento, e prover com todo o conhecimento de causa ás suas mais urgentes neeessidades, constando algumas dellas de informações recebidas, determinou que
viesse á COrte o seu director, e colhendo os dados precisos, expedio o Aviso de 29
de Novembro de t 862, ao qual já tive occasião de me referir.
Neste Aviso se contém ordens e instrueções concel'llcntcs ás obras autorisadas, e de
maior urgencia ; tues são: t. o a transferencia do centro da povoação para o lugar denominado-Santo Antonio-Ievantando-se a planta respectiva, com indicação dos lugares
destinados aos diversos edificios publicos, aos prasos urbanos etc. ; 2. 0 a abertura e melhoramento da picada que conduz <laquelJe centro ao porto de Piuma, onde terá de tocar
o vapor da linha existente,devendo-ie confeccionar a p~anta e orçamento dessa importante
obra; a construcção de uma nova casa para a directoria ; a conclusão das obras
da igreja catholic.a e a construcção da ·casa destinada á rt!sidencia do ca.pcllão; 5. 0
o levantamento de um rancho, ou barracão, para n~lle S3 recolherem os colonos r.ecemchegados; e outros serviços mais.
Pela mesma occasião m.'Wdou~se pôr á disposição do referido director a quantia ner..e5saria para o come~o d'aquellas obras, e seu andamento até o fim do corrente exercicio.
Havendo o director regressado á colonia em principio de Dezembro ultimo, teve a infelicidade de cahir gravemente doente, o que contribuio para alguma demora na execução
das ordens e instrucções que tinha recebido.
Resta-me mencionar o resuttsdo da visita que fez recentemente a esta colonia o inspactor gerar, Adalberto JaIw, e de que deu elle conta em um relatorio que acaba de chegar a esta Directoria.
As despezas feit.as desde Novembro de tS6l até Novembro de 1862, com referencia
a diversos serviços, distribuem-se de~te modo:
32
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I. o l\ledição de prasos- 76,7.u. braças .
. . .
N'esta sommaestão incluidas as braçagens de 18 rs. ao engenhei1'0, e 7 rs. ao agrimensor; yindo pois a ser o custo de cada braça 34,8
preço regulai·.
2. o Preparo do prazos, e construcção de casas, a saber: - 30 derI"tIbadas (de 1,000 braças quadradas) e queimas, a razão de 19$600 rs.
l' i casas a 30$000 rs.
. . .
3. o Caminhos novos de 7 a 8 palmos de largura (incluzive pontilhões) com 3,150 braças de extensão .
4. o Reparos da estrada de rodagem do Limão ao Pãu d' Alho, e de
outros caminhos, exploração e melhoramento da antiga picada de Santo
Antonio até á povoação de ltapoama na extensão de.6,OOO braças, pouco
mais ou menos .
5. o Reparos de barracões e evenLuaes
6. 0 Diarias a colonos. . .
7. o Vencimentos dos empregados .

4:5998105

798$000
1:413$000

2:1218710
108$840
9838800
6:9088689

16:933$144
Desta quantia descontou a Thesouraria da Fazenda a de 69,073 por falta de formalidades a respeito do pagamento.
A estas despezas tcm de accrescer as que se fizerão até o fim do corrente exercicio,em
conformidade das ordens de que acima fiz menção.

Continúa ainda em projecto o estabelecimento deste nucleo, para o qual consta que
llesejão dirigir-se {amilias de naciollaes, no intuito de obterem alli terras com as condições em vigor a respeito de colonos estrangeiros.
Acha-se a Presidencia autorisada a offerecer-lhes os mesmos favores garantidos a
estes.
8. PBDRa.

CÃI.... _ _ Cras•

•
Este é de todos os estabelecimentos coloniaes da província o que apresenta mais
condi~ de prosperidade.
Compõe-se a sua população de 3,767 almas, sendo:
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1I0mens.
Mulheres

f,992

f,775
--3,767

Homens solteiros .
Mulheres solteiras .
Catholicos .
Protestantes. . .

f,329
f,092
f,901

f,866
--3,767

o numero dos habitantes (õra em f86f:
Homens.
Mulheres

1,820

f,56f
--3,381

Houve portanto de um para outro anno o augmento de 386 pessoas, o qual se explica pelos algarismos que se seguem:
Nascerão 2f 2, sendo:
Do sexo masculino~ .
}) feminino.
Catholicos .
Protestantes.

93
H9
--2f2
f 00 .

H2
--2f2

Fallecerão: 39.

Do sexo masculino.
» feminino.

f9
20

--39

Das mulheres erão f 3 de menos, de 7 annos, e 7. de mais de ""O; dos homens, menores de 6 annos f f, "" de 30 a 50, e "" de mais de 50.

•
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Celebrarão-se 59 casamentos :
Catholicos .
Protestantes.
Matos . .

21
36
2
--59

De 30 de Junho de 1861 a I. o de Julho de 1862 estabelecerão na colonia 23:1 individuos.
Homens
Mulheres

H9
tU

Imp ortados do exterior:
Homens
Mulheres

107
104--2ft

De outros logares da provincia:
Homens . . ,
Mulheres. . .

.

Retirarão-se ~, dos quaes t t do sexo masculino.
Possue a colania : .

·12
-lO

--22

Moinhos . . .
Atafona. . . .
Engellhos de canna
«
« oleo de vegetaes
«
« aguardente de fructas, .
(Asas de negocio. . . . . .

9
f
5

3
5
f9

-'8 plantações produzirão:
Milhft.

'80,000 alf'{ueil'es

Feijão

i4;OOO

»

•
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Batatas
Fumo.

• tO,OOO alqueires
7,300 arrobas

A criação de animaes domestioos e gado consta de:
Cavallos
Bois .
Vaccas.
Porcos.
Mulab .
Cabras.
Aves ..

f,oiOO

80
f,250
t5,OOO
400
25
30,000

Exportou a colonia o valor de t30:000$, compondo-se dos generos seguintes:
Milho • .
Feijão .
Batatas .
Arroz, herva, trigo e cevada.
Aguardente.
Fumo .
Toucinho
Manteiga

:l2,000 saccos
8,000 «
800 «
200

«

tO pipas
6,500 arrobas
4,500 «
200 «

Orça em t07:000$ a importação, sendo de fazendas e ferragens 64:000$ I'S.
A exportação em t86t fOra de rs. t95:000$, e em t860ders. t2t:000$.

Importação em t86t .
«
« t860.

92:650$
69:700$

Nacolonia estão medidos e demarcados 704 lotes de terras de tOO,OOO braças quadradas cada um: tem já possuidores 690.
As communicaçfjes com a cidade do Rio Pardo se achão facilitadas por uma estrada
aberta por iniciativa da Camara Municipal respectiva.
A estacolonia se acha encorporadaa de Mont'Alverne.
33
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8. AlJ8ele.

A colonia de S. Angelo é habitada por 508 pessoas.
Catholicos .
Protestantes

139

369
--508

Sexo masculino
« feminino.

279
229
--508

Homens solteiros.
»
casados.
Mulheres solteiras
»
casadas

o movimento da

f69

HO
120

W9

população otJerece os seguintes algarismos:

Na,cimentos :
Sexo masculino
« feminino

7
8
--15

Obitos:
Sexo masculino .
), feminino .

,

.

2
3

--5

Casamentos:
Protestantes .
Catholico
Mixto . . . .

5
t
t

--7
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Entrarão para o estabelecimento 39.
20
t9
--39

Homens.
Mulheres.
Sahirão para outros lugares:
Homens.
Mulheres.

3
5

--8

Existem na colonia t26 fogos, sendo H5 casas de madeira, e ti habitações provisorias.
Dos prazos medidos e demarcados estão occupados t 26; desoccupados 7; abrangem a
area de braças quadradas t9,878,000.
A.s plantações, que já se extendem por 2, t87 ,500 braças quadradas, renderão:
Milho.
Batatas
Feijão.
Arroz .
Fumo.

.\93 alqueires
3,7M
«
.\,38.\
«
650
«
302 arrobas

A exportação foi de :

Milho .
Feijão.
Batatas .
~o

.. .

33 saccos
2,to9 »
273 »

valor de t5:5.\.\8000 es.

Calcula-se em 9: .\008 o. total de generos importados.
Possue a colonia :
Estabelecimentos de lavoura. ,
Moinhos' . . . . .
Engenho de canna. . .
Diversas casas de negocio.

t26
2
t
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Em gado e criação:
Cavallos .
Vaccas .
Carneiros.
Porcos.
Cabras.
Aves .

152

ti3
7

2,873
27
6,81f
Nov. Petropolls.

Goza esta colonia de condições muito appropriadas ao seu desen\Tolvimento e prosperidade, :excellente clima, torrão fertil, e facilidade de communiclções terrestre e fluyjal.
Contavào-se alli até Junho do anno proximo passado 6f 2 almas, pela maior parte
prussianos:
Catholicos .
Protestantes.

122

490
--6-12

Homens.
l\lulheres
Homens solteiros.
Mulheres «

305

30i

--6f2
f74
173

Foi como segue o movimento da população.
Nascerão:
Meninos.
Meninas .
Catholicos
Protestantes.

2f
25
--46
20
26
--46

Falleceu um colono maior de 40 annos.
Casamentos: 2 protestantes.
Entrarão de paiz estrangeiro:
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25

Homens.
Mulheres. .

iO

--45

Deoutros lugares da provincia:
26

Homens.
Mulheres

2t
--47

No anno precedente o numero de habitantes fOra de 464: houve pois o augmento de
148.

São 166 os fogos: 148 casas de madeira e {8 .moradas provisorias.
Abrange a superflcie cultivada {9,500,000 braças quadradas, distribuidas em t86
lotes, cuja colheita foi no anno passado:

.

...

Milho .
Feijão .
Batatas •
Centeio.
Arroz, hervilhas e cevada .
Fumo e alguma mandioca

{2,750 alqueires
2,600
«
945
«
620

«

99
«
300 arrobas

Fôra no anno anterior:
4, {57 alqueires

Milho .
Feijão .
Batatas .
Centeio.
Fumo .

{, f83

«

794

«

4{

«

{93

«

A expOl'tação de feijão, centeio e fumo foi avaliada em 6:000$000.
Ha na oolonia :
Cavallos
Porcos.
Cabras .
Aves .

. .

2{5
962
3to
2,530

Si
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Colo'" ....Jeetada DO mUDIelplo da Eneradlhada.

Como ainda não forão extremadas as terras devolutas das do dominio particular na
serra do Herval, não se pOde dar execução á lei provincial, que mandou estabelecer alli
uma colonia. A presidencia declarou em seu Relatorio ultimo que opportunamente proveria sobre o assumpto.
As colonias -S. Domingos das Torres, Tres Forquilhab e Santa Maria da Boca do
Monte~ podem-se considerar extinctas,já por não terem direcção colonial,já por se acharem
os seus habitantes confundidos na massa da população.

Colonias particulares auxiliadas pelo Governo.
Colo"a D. Fraacl8ea.

o estado desta colonia é satisfactorio,

e promette para o futuro grande desenvolvimento. Assim o considerou o vice-presidente da provincia, Dr. João Francisco de Souza
Coitinho, no relatorio que remetteu a V. Ex. da visita por elle feita a este e outros estabelecimentos coloniaes em Novembro do anno ultimo.
Se bem lhe parecesse mal situada a séde da povoação, por ser baixo e alagadiço o
terreno, com tudo não é insalubre, e offerece proporções para converter-se algum dia em
uma linda cidade. Uma prova da sua salubridade deparou aquelle funccionario no facto,
bem caracteristico, de existirem apenas no hospital da colonia 3 doentes, um dos quaes
vindo de fóra.
A população elevou-se até o fim do anno proximo passado ao numero de 3,676 almas. FOra no anterior de 3,050.
Distribue-se da seguinte maneira:
HomensCasados .
»
solteiros.
»
viuvos
»
menores.

730
295
32

82t
--t878
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Mulheres casadas .
»
solteiras.
» . viuvas .
»
menores.

t35-743
2t4
44
797
---t798----3676

. .. .

.....

Naturalisados. •
Não naturalisados. .

• . 683
· 2993
---3676

..

Catholicos
Acatholico

· 685
· 299f

---367~

Nascerão:

. .

Em t86t
Em f862

t24
t43

Fallecerão :
Em f86t
Em t862

63
37

Casamentos:
Em f86t
Em t862 .

23
27

. Estes habitantes fórmão 705 fogos, e occupão mais 6t 4 ediflcios collateraes:
A area do terreno cultivado abrange 4,893,575 braças quadradas, a saber:
Mandioca.
Milho. .
Arroz.
Tuberculos .
Canna
Tabaco
Feijão.
Café ,.
Pasto.
I.

6t8,500
. t,09t,500
5t3,OOO
7t7,OOO
t39,OOO
8,500
t23,000
97.075
t,586,OOO
------4,893,575 b. q.

...
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A derrubada calcula-se em 5,02t ,500 braças quadradas.
A criação de gado e aves apresenta os seguintes resultados ;

Em t862

Em t86t
Cavallar. . 146 .
Vaccum.
532.
.
.2,288 .
Suino
Cabrum. , 46.
Aves.
. 8349

.. .

.

t93
860
2,7tt
79
t t,504

Comparando o numero dos engenhos existentes nos dous annos nota-se ex traordinario augmento.
Em t86t
Eugenhos para farinha 42
»)
» 3$sucar 20 .
-62

Em t862
70
32
-t02

No serviço destes engenhos se empregão 50 carros.
Até o fim do anno proximo passado tinhão sido medidos e demarcados t,OSO lotes
coloniaes, abrirão-se 49,824 braças de caminhos, e t t,300 na estrada da serra, e cuidouse da conservação das pontes existentes.
Além das obras mencionadas, estão em andamento outras: a igreja catholica, a
casa de oração protestante e a estrada do Paraná.
A igreja catholica, construida em geral de alvenaria, tem t38 palmos de comprimento e 60 de largura, sendo a elevação das paredes exteriores de 45 palmos.
A edificação acha-se pouco adiantada: estão feitos somente 8,000 palmos de
obra. Como, porêm, se trabalha com actividade, julga-se que ao câbo de poucos mezes
estaria concluido o exterior da igreja, menos a torre.
Já se tem despendido 22:000$000, além de 3:795$t36, saldo do exercicio findo,
que está destinado á satisfação de contractos feitos com fornecedores e trabalhadores.
Da quantia orçada estão por despender 10:987$439, sufficientes, ao parecer do Fiscal da obra, para a sua conclusão.
A casa de oração protestante, tambem construida de pedra, e tendo t 26 palmos de
comprimento e 60 de largura, está quasi terminada: faltão somente algumas obras no
interior.
Tem occasionado a despeza de t9:7t7$090; sendo por conta da Sociedade Colonisadora de Hamburgo 5t7$090. Da quantia orçada restão 947$669.
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A abertura da estrada do Paraná principiou em 1858. Até o fim do anno proximo
passado estavão' promptas 12,000 braças.
A despeza até 1860 elevou-se a 71:072$HO, sendo 60:188$025 em prestações do
J~stado, e 10:884-$085 despendidos pela sociedade de Hamburgo.
AqueUas prestações continuarão de 1861 a 1862, e sommarão 4-0:580$000: neste
periodo o despendido foi de 39:986$691. Assim o total gasto na obra sobe já a
II f :058$801 rs.
No ultimo anno ficarão feitas 2,300 além de 2,600 em estado de serem aterradas.
Além do capital, possue a colonia uma escola de meninas, onde 30 alumnas aprendem portuguez e allemão.
Da alli uma casa de detenção, que costuma ser pouco habitada, como verillcou o
vice-presidente da provincia. Na occasião em que a visitou, não havia preso algum.
Prova este facto quanto são os colonos morigerados e respeitadores da lei.
A colonia foi summamente damnificada pela geada, que cahio sobre ella nas noites
de U, 15, 16, e 17 de lulho de anno proximo passado. Foi tão intensa que as plantações de canna de assucar, café, bananeiras &, ficarão de todo destruidas.
Esta calamidade, que foi a repetição do que succedeu em 1859, desanimou em extremo os colonos, osqllaes, contando com excellente safra, virão de repente desvanecidas
as suas esperanças, não só no anno proximo passado, como no corrente.
Sendo o terreno da colonia appropriado à cultura da oliveira e do castanheiro, a sua
administração solicitou do Governo Imperial a encommenda de sementes e enxertos dessa...;;
plantas. A idéa mereceu approvação; e C'onseguintemente ordens forão enviadas á Europa para este fim.
8. PEDRO.

(le1.DI. Santa ....1. d. Solldade.

Existem n'esta colonia 1,4-03 individuos, distribuidos em 285 familias. Considerados segundo a sua nacionalidade, são:
Brasileiros .
Hollandezes.
Allemães.
Suissos .
,
Belgas
Francezes

.

.

,

.

:

. .

202
199
953
39
8
2
--14-03

35

Digitized

byGoogle

-

t38-

Quanto á religião, dividem-se em :
Catholicos .
Protestantes.

.

,

4-03

Quanto ás idades, são:
Maiores de t 2 annos .
Menores
»

899
504.

403
~w

estado,

const~%}

Casados.
Solteiros.
Viuvos .

54-0
825

38

403

Do sexo masculino. . •
»
feminino

• . 2t
, • . 34-

--55

Do sexo

~"'UiiAHii

1.....

»

feminino...

9
--t6

Houve 7 casamentos:

. 6
f

--7

-
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A plantação, colheita, e venda dos productos agricolas consistio no seguinte:
Plantação:
Milho 338 1/2 alqueires
Feijão 336 f/2' »
Batatas 883 3/4 »
Arroz. 3 .
»
Cevada. 9 tj 4 »
Fumo. . . .

Colheita:
29,779 alqueires .

Yenda:

H,504»
5,700
li
94 tj2 »
176
»
803 tj2 arrobas..

fi, 201 alqueires
7, f22
»
i55
»
»

38
»
633 tj2 arrobas

A colheita deste estabelecimento foi nos annos anteriores a f862 :

Milho
Feijão .
Batatas .
Arroz .
Cevada.
Fubaes.

1860
i8,584
3,059
3,265

. ...
1,4iO libra

.

186i
19,873
7,in
3,705
86
240
H.216

Possuem os colonos:

Animaes cavallares
»
vaccuns .
»
cabruns..
»
,
cerduns.
Aves.

.

389
i93
. , . 367
. 4280
.5979

A sociedade Montravel Silveiro & C. a, a quem uma lei provincial concedeu ~m 186f
um auxilio de 8:000$000, recebeu por conta d'esta consignação 5:000 sómente: do
restante não requereu a entrega.
Representou o anno proximo passado esta empreza que, achando-se onerada de uma
divida de HJ9:997S488 a diversos particulares, e de 43:600$000 á Fazenda Nacional, e
tendo demais disto despendido o capital de 84:089$f67, se vê na impossibilidade de proseguir, salvo se o Estado lhe prestar auxilios que lhe permittão occorrer ao desenvolvimento do estabelecimento pela importação de novos colonos, e ás necessidade cuja acção
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- uodial'iamentc se torna mais sensivel. Quando, porém, não approvasse o Governo Imperial
esle ai vitrc, declarou que acceitava a encampação dos seus contmctos.
A' cerca deste assumpto foi ouvida a presidcncia da provincia, cuja informação ~t'
agllardr}.
8. Looreap.

Esta (',()lonia, fundada no municipio de Pelotas em t 858, por lacob Rheir~alltz. é
h~bitnda por 213 pessoas, sendo:
Homens.

· 131
82
--213

~Iulheres.

Adultos.
Menores.

· 151

62
--213
. . 81
· 132
--213

Catholieos .
Acatholieos.

Abrange em sua. eireumscripção uma area de 108,000 braças quadradas.
A industria a que se dedieão os colonos ea lavoura e a criação de gado .
• '~A8 GEBAE8.

Colonla D. Pedro li.

Tem prosperado este estabelecimento fundado e mantido pela
Industria no Municipio do Juiz de Fóra.
Su~ população elevou-se em f86~ ã. 1,239 pessoas, a saber:

União e

· 672
· 567

Homens.
Mulheres.
Catholicos
Protestantes.

companl~ia

.

--f.239
698
5't
--t,239
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Em {8tH existião f,f83, a saber:

Homens.
Mulheres.
Catholicos
Protestantes

. . 654529

--f,t83
• 66t
522
--f,t83

Em f862 nascerão 56, sendo:
Sexo masculino .
«
feminino
Catholicos. .
Protestantes.

· f8
· 38
-56

· 37
. t9
--56

Fallecerão no mesmo anno 20:
Na colonia. . . .
Em Petropolis . .
No Rio de Janeiro

f5
3
2

--20

Destes 5 erão casados e f5 solteiros; 7 cathQlicos e f 3 protestantes.
E' portanto o numero actual dos habitantes f,2f9.
N'este algarismo se comprehendem 20 familias, e f2 solteiros, ao todo 262, que
estão:
Em Petropolis. .
78 pessoas
No Rio de Janeiro.
8 »
No Morro-Velho .
27 »
Em Barbacena. .
t
»
Ausentes, cuja residencia se ignora, 35
familias e 33 solteiros . . . . t48 »
--262

36

Digitized

byGoogle

.
.... ;

.~""
I'

:

'"

'.
....

~':

•
'."

:::'"f..;., ..

.

,.

.

"

o',

"

~ il!-

, i'

,

"

~'.J

\ r, .~ ';:/'-: ~
'.....

o'

:.

...

.-.

,

.

Catholico3. ..
Pretestâíi\eS :
.

.

\'

'8
,I
--9

..

.

Oécupavão-se Ii'aquella dâta:'
Na cultura de-seus prazos f22

faniit1~,:4,s6Iteiros.

Em trabalhos daEstação do Juiz dé'Fôml!.
Ferreiros. . .
Carpinteiros. .
Ditos de carros.
'lIoleiro . .
Serrador. .
lIachinista .
;serralheiros .
Marcineiros .
Pedreiros. .
Serventes
Cordeiros
Funileiro.
No trafego

8
f7
7
t

..

f
f

2
4-

tO
26

4t

22
--t04- .

Na estrada nova á quem da Parahyba como cantoneiros e no trafego 5 familias e t
solteiro,
Na estrada do Rio Novo t f famílias e t solteiro,
Como criados 23.
Os colonos que trabalhão no omcio por sua conta, são:
Sapateiros
Funileiros
Pintores .
Carpinteiro de carro
Ferreiros. .
. .
Moleiros

8
2
2
f

3
3
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•
::.'

. .. ,
l\I:ach.inista
Pedreiros • ·
'Padeiro - ,
Fãbricantes de vinagre
Oleiro, , ..
Carpinteiros ..
Mareineiros ·

. . ·· ·· · .

.,.

Boti08.P.ie "

j

'"
~

.. 'f"

,

.

-.

~.

· ... .
·
·

,

...

~

'

'*

·

Alfaiates -~ '..
Carreiros ~ ..
RelojoeiJJO.c -" ...
Barbeiros.
Parteiras .
Carniceiro
Jardineiro.
Serralheiro

~

· '..
~.

.'

'!.

_~

·
· · ·

•

· ·
,

·

,

•

2
f
7
2
f

>..

4tO
f
3
2
t
f
f

Os colonos ganharão em t862 por jomaes e trabalhos de empreitada
t t8:084S5f f rs.
O estado sanitario da colonia foi muito favoravel, como bem o prova o obituario.
As 3 escolas creadas no estabelecimento forão frequentadas por f 69 alumnos.
Sexo masculino .
» feminino

89
80
--f69

Catholicos . ,
Protestantes .

· 90
· 79

--ff69

E' notavel o proveito que tem alcançado. devido principalmente á boa vontade e .aptidão dos professores.
A companhia fez na colonia 7 tj4-1eguas de caminhos, que já se achão perfeitamente conservados, cabendo a cada C9lono a conservação da testada dos seus prazos.
No fim do anno de f86f derãoos colonos:

Por passagens, &c.
Por mantimentos .

. f20:759S836
, 60:Uf$943
-----f80:90f $779
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Pagarão por conta da t. a verba.
Por conta da 2;& . . . . .

Restão .

.-

8:500$589
8:654$839
- - - - - t7:t55$428
. . . . . t63:746$35f

Das terras vendidas pela companhia em t859, á prazo de 4 annos, recebeu a quantia
de 467$tOO rs.
Uma das necessidades, que mais sensiveis se tornavão a este estabelecimento era a
do pasto espiritual. Foi em parte provida pelo Governo Imperial que determinou ao
pastor protestante Strohle, residente em Petropolis, que mensalmente visite a colonia.

~olonias

particulares nfto sublencionadas pelo Governo.

Das diversas tentativas feitas nesta provincia para a fundação de colonias compostas
de estrangeiros sómente restão dous estabelecimentos, o de Santa Izabel e o de Petropolis,
sendo aquelle o que ofTerece condições de prosperidade, como abaixo se verá.
A importação de colonos foi no l\Iaranhão de 887 pessoas, a saber : 847 portuguezes e 40 chins.
Destinarão-se ás colonias, de que vou dar noticia :
Colonia do Arapapahy .
«
de Maracassumé.
«
de Santa Izabel .
«
de Santa Thereza
«
de Petropolis.
«
de Pericana .
Cedidos a particulares.

368
40
59

no
9t
H2

77
--887
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CeIo'" A. ...papahy.

Quando se projectouem 1854 esta colonia, dominou o pensamento de facilitar o fornecimento de operarios para as obras do canal do mesmo nome, que se estava abrindo.
Mas no anno seguinte o numero dos colonos ficou reduzido a 67 por terem faUecido mais de
20. por fugirem alguns, e ficar a mor parte quite com a thesouraria provincial. Afinal dissolveu-se o estabelecimento, quando forão suspensas as referidas obras; então os poucos colonos existentes, dispensados de pagar o que ainda devião, seguirão para diversos lugares da provincia.
Celoala Ma..aeasllumé.

A companhia de mineração lIaranhense transportou da capital do lmperio 40 chins
afim de empregal-os nas lavras auriferas de Maracassumé. Mas brevemente, reconhecendo que a despeza era muito superior aos resultados que promettia, despedio essa gente,
que, em parte, tornou para a côrte.
Celonl. Santa. There••.

Antonio Ferreira de Mendonça Bittencourt, fundou-a em Maio de 1855 com 140 colonos, que fez pessoalmente contratar na Ilha dos Açores.
No anno s~ouinte restavão f06: havião-se retirado 25, fallecido t 2 e nascido 3.
Como, porém, fosse o seu emprezario deportado para fóra do Imperio em 1856,os colonos que ainda existião em numero de 42 dispersarão-se para difTerentes pontos.

Celom. Perlean•.

Formou-se em 1854 na cidade do Porto, do Reino de Portugal, uma associação com
ocapital de 1,000: 000$ rs. para estabelecer uma colonia no Maranhão.
Principiou as suas operações comprando terras á margem direita do Rio Pericano, do
municipio Tury-assu, onde em Dezembro de 1855 inaugurou-se o estabelecimento com
I f 2 Portuguezes.
Mas, não tendo obtido proveito da avultada quantia já despendida, e não esperançando o futuro resultados favoraveis, deu de mão á empreza, ficando alguns colonos nas
t.erras da companhia, e espalhando-se os outros pelas commarcas de Guimarães e Tu"y-assu.
37

Digitized

byGoogle

-

U6-

Colonla Petropolls.

POI' contracto que celebrou com a prcsidencia da provincia em Abril de 1854-, comprometteu-se Francisco Marques Rodrigues a fundar uma colonia cm terras que possuia
no municipio do Codó.
Para levaI-a a effeito remetteu pam aquelle lugar 91 colonos, dos quaes se evadirão
:J em caminho.
Aprova da pouca prosperidade do estabelecimento está em que já em fim do mesmo
anno apenas existião alli 67 pessoas: os outros ou fallecerão,ou se retirarão.
Aquelle contracto, que obrigava o empresa rio a completar o numero de 200 emigrados pam a colonia, foi rescindido em 1856,sendo sem demora indemllisada a thesouraria
provincial da quantia que havia adiantado.
Continúa a existi I', limitada a sua povoação a 60 individuos, sendo 31 do sexo feminino. Da lavoura em que se empregão mal colhem o necessario á sua subsistencia.
Colonla Santa I.ahel.

,

Foi esta colonia fundada em 7 de Fevereiro de 1853 pelo coronel Torquato Coelho
de Souza, em terras proprias á margem do Rio (ru,a 3leguas da villa deGuimarães. Teve em seu principio 59 colonos, e gozou de um auxilio dos cofres provinciaes, que elevouse a 3:500$000 rs.
Havendo fallecido o emprezado em 1860, passou o estabelecimento a seu il'mão~ co!'Onel José Coelho de Souza, que fez novo contracto com a provincia em data de 3 de Nobro do mesmo anno.
Sob a sua direcção tem a colonia prosperado e promette notavel desenvolvimento.
Os colonos vivem em geral satisfeitos: alguns já estão dcsonerados das dividas, que
contl'ahirão, e por tanto trabalhão mais desembaraçados e com mais elementos para p!'Osperarem.
Existião aUi no ultimo de Dezembro do anno pl'oximo passado 97 colonos cat.holicos~
sendo:
Maiores
:Menores

50
4,7

--97
Brasileiros.
Portuguezes

·i5

52
--97
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Homens .
~Iulheres .

t47-

, .

• . 49
. 48
--97

Dedicão-sc á cultura da canna, com que fabricão assucar e aguardente, mediante o systema de parceria, havendo plantadas to,OOO braças quadradas, em que foi empregado
em grande parte o arado.
Existe na colonia uma escola de primeiras letras, autorisada pela Assembléa Provincial, e frequentada por 28 alumnos.
Com a importação de colonos tem despendido a provincia a quantia de 68:9278804
rs., de cujo adiantamento já lhe foi reembol~adaa de 47:028$780. Custarão-Ihe, por tanto,
as tentativas para co)onisação 2f :899$024 rs.
SANTA CATDAOINA.

Coloala bpllDa.

Este estabelecimento, mantido á custa da provincia, cujos recursos são tão escassos,
não tem prosperado, nem dá esperanças de desenvolvimento em quanto não receber auxilio dos cofres do F..stado.
A.cresce que os seus habitantes não mostrão amor ao trabalho, cujo empenho poderia produzir só por si resultados muito beneficos e assegurar-lhe prosperidade para o
futuro.
Existem alli 207 almas, a saber:
Homens.
Mulheres.
Maiores, sexo masculino
«
« feminino.
Menores, « masculino
«
« feminino.
Casados de ambos os sexos
«
«
Solteiros
«
«
Viuvos

. t20
87
--207

54
45
66
42
--207

7fl
. {28
3
--20i
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Todos são catholicos.
Forão 5 os nascimentos, 2 os obitos.
A criação, consiste em :
Gado vaccum. .
« cavallar.
« muar.
.
Cabrum .
Suino. .
Aves para mais de. .

.

6
36
7
t
21
.600

Ueduzem-se as profissões a :
Marceneiro
Carpinteiro
Oleiro. .

f
f
f

'fem a colonia 39 casas, e 39 fogos.
A area cultivada comprehende 235,000 braças quadradas: a area total do estabelecimento é de braças quadradas 9,000,000.

FMr da Silt'u.

lim periodico da provincia de Santa Catharina revelou a existencia de um estabelecimento assim denominado, que até Novembro do anno proximo passado estivera de todo
ignorada.
As pesquizas que ordenou a administração da mesma provincia,confirmarão a
noticia.
Eis o que veio ao conhecimento do publico:
Manoel Floriano da Silva, brasileiro, estabeleceu-se com seus filhos em terras devolutas que lhe concedera o presidente da provincia, a t8 de Fevereiro de t8l3, situadas nas cabeceiras do ribeirão do Moura', a 5 leguas da villa das Tijucas.
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Os fructos, que foi colhendo de sua industria e actividade, avultarão em brc,'c, e
attrahirão áqllelle lugar outros moradOl'es, cnjo numero ate Setembro daquellc anno
subio a 2f 2 almas, distribuidas em 40 famHias, tendo cada uma a sua casa dt~
morada e plantações proporcionadas ás suas fOl'Ças,
Existem no estabelecimento 7 engenhos de assucar, t 2 de mandioca, t de serrar
madeil'a, t50 animaes "Meuns e cavallare~, e 5 escravos.
Este nnc1eo de populaçJo, espontaneamente formado, que do nome do seu fundador
se chama Flor da Silva, exportou em t861 quantidade de farinha superior a 7,000 alqueires, muita aguardente, cereaes, taboado, canoas e couros de veado, Para sahida destes abrio Manoel Floriano da Silva um caminho com a extensão de 6,000 braças da povoação á foz do Ribeirão.
~ão ficou nisto. Precisando communicar-se com outras localidades, acompanhado
dos se·us, internou-se nas mattas; vencendo mil difficuldades, fizerão uma picada de
tres leguas por onde forão ter á Limeira, sobre o Rio Itajahy-mirim, 500 ou 600 braças 11
baixo dacolonia dll Itajahy.
Esta vereda utilisa aos dous estabelecimentos, recebendo este ultimo do primeiro
o fornecimento de generos alimenticios, cujo transporte se etTectua em 6 horas com summa facilidade, quando para ir u viIla de ltajahy se consomme mais de um dia por mãos
caminhos cortados de rios, destituidos de pontes, e nem sempre vadeaveis.
A' vista da exposição feita na imprensa da provincia, julgou a presidencia conveniente verificar até que ponto era exacta; e neste proposito ordenou ao capitão de Engenheiros, Sehastião de Souza e Mello, que procedesse aos precisos exames.
Este engenheiro, tornado de sua commissão, confirmou a exactidão da noticia dadA,
e accrescentou que pela picada referida, que se poderá converter em boa via de communicação,mediante limitada despeza, já transitão para a colonia Itajahy muitas pessoas a pé
e muito maior numero transitará se fór melhorada com extrema vantagem d'aquella
colonia,
De quanto fica resumidamente expósto foi o Governo Imperial inteirado em Dezembro ultimo. ~Ias o ilIustrado antecessor de V. Ex., após madura consideração,
decidio que não convêm a intervenção do poder publico nos negocios do estabelecimento a
que me tenho referido.
8. PEDRO.

Conventos.

Esta colonia foi augmentada em seu territorio com mais oi leguas quadradas, que ao
Governo Imperia~ comprarão Fialho, Baptista Pereira & C. a, sob a condição de efJectiva
cultura dentro de 4 annos prefixos, ao c.abodo que sealli não estiverem estabelecidas 50
38
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ramilias pelo menos, reverterá ao Estado, por cada familia que faltar para completar esse
numero, uma area equivalente a t80,OOO braças quadradas.
A população é de 332 pessoas, distribuida em 75 fogos.

São:
.72

Homens. . .
Mulheres ..

t60

--332
. t97

Catholicos .
Protestantes • .

.

t35

--332
82

Nacionaes .
Estrangeiros .

250

--332

Quanto á producção agrícola foi abundante. Fallecem esclarecimentos circumstandados.
~.

Jaz esta colonía á margem esquerda do Rio Taquary.
E' formada de 294- habitantes que constituem 5i fogos.
Homens·
Mulheres. .

t

•

•

. t4-5
U9
--294-

Nacionaes
210
Estrangeiros. . . . . . . . . • . . 84-

. . .

Catholicos .
Acatholicos. .
Casados.
Solteiros. .
Viuvos •

. ..

--2942t9
75
--294-

tOO
t89
5

--294

Nascerão i4-, fallecerão 2.
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o producto da colheita o anno proximo passado, foi:
. . 29t O alqueires
Feijão.
. . . 5400 «
Milho. . .
Batatas •
. . . ' 800 «
40 «
Arroz.
690
«
Farinha de mandioca •
tO arrobas
Fumo. • . • • •
Canna • .
300 feixes
Trigo. .
20 alqueires
Centeio. • • .
90
«
30 «
Cevada.
tOO «
Favas •
320 «
Amendoim • .
Mate. . . •
500 arrobas

..

A exportação d'estes generos rendeu-fi:t69$340, aos quaes se deve accrescentar
a quantia de réis t: 285$, proveniente de:

Manteiga.
Gorduras.
Toucinho
Charutos
Gallinhas.
Ovos.

• .
. .
.

.

.. .
-,

2t arrobas
37 «

.

175
2000

.

«

. . . tsoo ((
•.
. , . . . • • . . t500 duzias

Possue a colonia 97 cavallos, 230 Va00a8, 432 porcos; e

Casas de negocio. . .. • . • • • • •
Omeinas de sapateiros .
«
de carpinteiro. •
«
de marcineiro. .
Moinho para agoa . .
«
para fabricar azeite.
«
paga fabricar mandioca

..

2
i

2
2
2

t
f
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CATECHESE.

Continuou-se durante o anno passado no empenho de colher todos os po~sl\"els
eseJal'l~c.imentos, exigidos pejo A"iso circular de 28 de Agosto de 1861, afim de se pOfJer
ol'ganisar convenientemente o importante ser\'iço da catechese.
~ão obstante a renovação de ordens dirig idas ás presidencias, qUt} não havião até entrio prestado as respecti\'as informações, sómente de algumas provincias vierão ellas em
termos de poderem ser mencionadas no presente Relatorio, que por este motivo ficou deficiente.
Cumpre-me, porém, declarai' que alguns presidentes, conforme tem participado,
fazem diligencia porobLer os dados precisos, ·afim de satisfazerem as recommendaçflCs que
hão I'ec~bido a tal respeito.
Todos os estudos e cuidados, esforços e paciencia, que forem empregados a bem
deste ramo de serviço publico, não serão demasiados, quando se tem em mira fazer entraI' no gremio da religião, e gozar do beneficio da civilisação, esses milhares de entes
que vivem desgarrados, e internados nas mattas, faltand9' ao mesmo tempo á lavoura
e outl"aS industrias do paiz, um tão avultado contigente de população. Por desmedido que pareça o de~pendio neces~ario para se chegar aos desejado~ effeitos da
catechcse por penosos que sejão os sacrificios que se fação para superar as difficuldades inhcrentes a tão vasta empfeza, por altos que se considerem os requesilDs e pI'edicados que ha
mister a sua direcção, o proveito que se originará é tão subido em sua essencia, tão amplo em suas proporções" tão Cecundo como elemento economico, tão poderoso como meio
politico, que compensaria ainda maiores despendios, mais onerosos sacrificios, mais arurad a contensão de eSDirito.
"
D'essa arte ilcaria I'esolvido alguns pontos do Imperio -o difficilimo problema da
colon isação , em cujo estudo o Governo Imperial desde tantos annos porfia, convencido,
com sobeja razão, de que do augmento da população industriosa, se deve originar para
o Brasil a sua prosperidade.
Dignas de apreço serião por certo as glorias, que obterião os que iniciassem, cond nzissem e levassem a cabo medidas tendentes a chamar ao gremio da christandade
tantos milhares de almas perdidas, em descerrar á luz do Evangelho os olhos de tantas
creaturas humanas obsecadas pelas 'revas da ignoraneia~
Estas verdades, entrarão já na convicção do GOl'eroo Imperial, que em occasião
opportuna hade realizar as idéas em cuja meditação e estudo se tem occupado, Reunidos os elementos, que h1 mister negocio de tão extremada gra'"idade, a catechese tem
de ser uma realidade em muitas pro"incias do lmperio ..
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Como tem sido ponderado nos relatorios anteriores, as maiores e constantes difficul..
dades, que se antepõem ao grande desideratum de tirar proveito dacatechese e civilisação
dos Indigenas, consistem na falta de missionarios, para accudirem ao reclamo desta grande obra de humanidade, e de acertada poUtica.
Felizmente parece que não estara. longe a época de se chegar a um accordo definitivo
com a côrte de Roma, para que desappareção em grande parte aquellas difficuldades.
Passo a mencionar o que consta das informações recebidas.

Sobre o estado da eateehese e eolonisação dos Jndios n'estas provincias, pouco tenho
de ac.crescentar ao que já foi dito no Relatorio do anno proximo passado. De então para cá
nenhuma alteração se nota n'esse serviço, que no Amazonas, talvez maia do que em outra
parte do Imperio, exige especiaes desvellos da administração publica.
Na vasta extensão d'esse territorio, cortado de tantos rios caudaes, coberto de opulentas maltas, e famoso pela sua uberdade sem par, e pela variedade de preciosas plantas
de producção espontanea, vagueão numerosas tribos, cujos nomes apenas são oonheeidos.
Das póucas relações, que com algumas d'essas tribus mantêm a população civilisada
da provincia, quando se communica com eUas para a permuta de productos, se tan chegado a conhecer que não haveria grande difficuldade em alcançar mudança no viver d'esses Indigenas, fixando sua resideneia em lugares acommodados, e infundindo-Ihes os habitos e a moral da sociedade christã.
A catechese nas provincias do Amazonas e do Pará, não é presentemente o que foi
em tempos anteriores. Já houve épocha em que existião alli diversas povoações assás 00rescentes formadas de lndios, que deixados ao desamparo, desapparecerão, internando-se
nas manas.
D'esses aldeiamentos restão apenas vestigios, que, se manifestão 08 efJeitos obtidos pelo zelo dos antigos missionarios, denuncião ao mesmo tempo o inditTerentismo com
que depois se curou de um dos mais importantes interesses do paiz.
Iguaes e maiores resultados se podem conseguir, tanto que se cuide seriamente de .
organisar o serviço da catechese, dotando-o dos opera rios precisos, em numero sufficiente
e com habilitações exigidas para tão alta e meritoria tarefa. Ver-se-ha em breve surdir do
seio das selvas essa multidão de conterraneos nossos, que, disciplinados pela voz dos missionarios e educados com os preceitos do Catholicismo podem ser os precursores
da civilisaçãon'esse immenso territorio, a que a natureza outhorgou magnificos favores.
Os algarismos, com que se tem calculado a somma dos Indigenas, que estanceião nos
ermos do Amazonas, são inferiores á realidade. Cerca de t,SOO é o numero que a olhos
39

Digitized

byGoogle

f5i -

vistos não comprehende a minima parte dos Indios aUi existentes, sabido como é que muitas tribus não tem tracto algum com os christãos, e que estão por explorar varios rios, em
cujas margens consta viverem aborigenes de desconhecida denominação.
Talvez não exagerasse quem computasse em mais de f 00, 000 os Indigenas do Amazonas e Pará, numero este que cresceria com a aproximação dosque discorrem pelo territoriovisinhodos nossos confins, semelhantes em raça e indole aos selvagens das duas provincias brasileiras. De bom grado emigrarião para estas, logo que o espectaculo do accrescentamento e prosperidade dos seus semelhantes, inspirando-Ihes confiança, os convidasse a vir em demanda de iguaes vantagens. E' até um resultado muito provavel da catechese, encaminhada e realizadacomo deve e pó de ser.
Imagine-se uma população assim avultada dando-se a trabalho regular, e aproveitando
os mananciaes de riqueza, que brotão do torrão abençoado do Amazonas; imagine-se
tambem aconcurrencia simultanea de uma emigração civilisada em busca de tão grandes
vantagens; calcule-se depois o prodigioso desenvolvimento, que tomaria essa parte do Imperio. Ver-se-hia então alvorecer a aurora de prosperidade e grandeza, que deve, mais
ou menos tarde, assomar nos horizontes das admirav~is provincias que guardão as fronteiras do Norte.
MARAMl.le

Como no precedente Relatorio foi declarado, existem n'esta Provincia f5 directorias
de Indios e 3 aldeiamentos, denominados colonias.
Das informações ministradas pelo respectivo director geral consta oqu~ vou resumidamente expôr.
La DIRECTORIA..- Cread.aem 184-7 e conhecida com a denominação de Directoria da
Barra do Corda, abrange os Indios Guajajaras e Mateiros, que habitão as margens dos Rios
Mearim e Corda.
Nos primeiros tempos de sua instituição deu esperanças de grande desenvolvimento;
por quanto comprehendia t,270 almas, distribuidas em sete aldeias de Guajajaras e duas
de Mateiros, que se empregavão activamente na lavoura, de tal sorte que colhião productos tanto para seu consumo, como para fornecerem com abundancia o mercado das povoações visinhas. .
Deve-se-Ihes um relevante serviço: consiste nl abertura de uma estrada que, atravessando a extensão de 30leguas, communica a villa da Barra do Corda com a de Codó, e
dá transito ao gado que da Chapada é conduzido para o Itapicurú e Baixo-Mearim.
Mas em 1860, desavierão-se os Guajajaras com o director João da Cunha Alcanfor; e,
sendo preciso reprimir á mão armada alguns excessos, em que se desmandarão, resultou o
abandono das aldeias, in.ternando-se os Iudios pelas maltas.
Esforços se ha feito para chamal-os aos seus domicilios; mas até o presente não tem
sido satisfactori03.
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Seria proveitoso recommendar á presidencia que volvesse para este objecto a sua
attenção provendo por todos os meios, que lhe inspirar a prudencia, para que os Jndios
tornem desassombrados ás suas aldeias.
2. & DIBEcToBJA..-Destinou-se ao aldeiamento regular de algumas malocas de Caraclegés, que frequentavãQ as margens do Mearim da foz do Corda para cima. Nomeou-se
um director, que brevemente desacoroçoou ante os obstaculos,e á minguados meios competentes,e pedioa sua demissão. Não tem tido successor, se bem que hajão decorrido dez
annos da data da fundação d'este nueleo de catechese.
3. a DIBECTORIA.-Cumputa-se em 600 os IndiosCanellas que existem aldeiados em
tres povoações formadas sob a inspecção do t. o director João Estaves Cyrenne. São trabalhadores, e pacíficos.
No ultimo anno mostrarão que, bem dirigidos, podem prestar bons serviços. Havião-se
retirado da colonia Leopoldina Jndios Timbyras em numero superior a tOO, com o proposito de se acolherem ás brenhas.
Para dissuadil-os de semelhante intento forão enviados ao seu encontro f 7 Canellas,
sob a conducta do interprete José Bento: o resultado foi o que se desejava; os Tymbiras
tornarão á colonia.
4-.& DIBEcToBIA.-Como a precedente, foi instituida no anno de t84-7, destinandose aoald~iamento dos Guajajaras, que vivem á margem do Rio Guajahu, da sua foz ao lugar Palmeira-torta. Consta de seis aldeias, em que se contão 500 pessoas, e edirigida pelo Major Francisco José Gomes de Amorim.
5. a DIRECTORlA.-A sua circumscripção começa onde finda a anterior, e se dilata
até Tapera da Leopoldina, abrangendo quatro aldeias de Guajajaras, cujo numero orça
em 60J. Muito mais avultaria, se não fossem fl~ellados pela epidemia de bexigas e por febres intermit"~ntes de mão caracter.
O director é Manoel Theodoro Gonçalves.
6. a DIRECTOBJA.. -Tarefa importantissima foi commettida a esta directoria; nada
menos que chamar á vida pacifica e habitos sociaes os numerosos bandos de Indios das tribus Gavião e Caracteges, que desde Tapera da Leopoldina até á Chapada salteavão e saqueavão as fazendas de criação e cultura. Algum proveito se tem colhido, se bem que os
primeiros directores de t85t a f856 pouco trabalharão para o desempenho de suas obrigações.
O actual, capitão Lourenço Martins Jorge, nomeado em 1856, informou que, além
de numerosas ma!ocas ainda barbaras, já existem regularmente formadas quatorze aldeias
assás populosas, entre as quaessobresahemdu.'ls : a primeira, maior de todas, comp7)e-se
de mais de 100 individuos, de que é cabo um Jndio que se denomina Governador, e que
tcm a seu mando 600 arcos; a outra é habitada por 800 almas, e o seu chefe, o Jndio BeUsario, dispõe de 4-00 arcos. Em mais duas a população passa de 600 pessoas.
Mas o mal que se trata de remediar ainda não cessou de todo. Os Indios não perdem
occasião de furtar nas roças e fazendas de gado, em cuja visinhança demorão.
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Uma necessidade urgente d'estadirectoria se considera a nomeação de um interprete. E' o meio principal para abrir communicação com os Jndios, que vivem no recesso das
mattas, apartados de toda a conversação e avessos a todo o tracto com a gente civilisada.
Parece conveniente autorisar a presidencia a prover sobre este ponto, bem como
sobre outros que mais directamente entendão com o desenvolvimento e prosperidade
d'esta directoria.
7. a,8. a, 9. a e to.- DIRBCTORus.-Forão fundadas em 6 de Novembro de f854- ás
margens do Rio Pindaré desde a fazenda Camacaoca até â aldeia dos Manajós rio acima.
Forão nomeados os respectivos directores; mas os das tres primeiras nenhuma attenção
derão ásnomeações ; oda to. a, Joaquim Gomes de Oliveira, foi assassinado pelos Indios,
que tinha de aldeiar: substituio-o, Joaquim Aprigio Fernandes, que, passado pouco
tempo, foi exonerado a seu pedido.
Estes Indios, segundo consta, são acompanhados e dirigidos por alguns escravos fugidos, criminosos e desertores, que os instigão a recusar os convites para aldeiamento,
afim de não só se esquivarem á !\ÇÇão da justiça, senão tambem mais livremente se locupletarem com os serviços d'essagente. A taeshomensse attribuem diversosattentados, qneos
selvagens tem commettido n'estes ultimos tempos.
.
t t. a DIREcToRIA.-Fundada em f85.\para chamará vida social as malocas de Guajajaras, que estanceião entre as cabeceiras do Pindaré e os Rios Caru e Joaquim Gomes,
acha-se sem director : o unico que teve, Antonio Joaquim &roulo, obteve a sua demissão pouco depois de nomeado.
As informações recebidas asseverão que com estes Indios vivem m~itos individuos,
que do Pará se passarão para lá, subindo pelo Rio Tocantins, e explorão o trabalho dos
selvagens, empregando-os na extracção de productos silvestres que permutão por generos
de importação, mantimentos e liquidos espirituosos.
Consta mais que nas aldeias, que demorão na circumscripção d' esta directoria, numerosos homicidios tem sido perpetrados, originando-se em rixas promovidas por aquelles
máos hospedes.
f 2. a DIRECTORU. - Havendo noticias de que muitas malocas de Jndios Mateiros existem á margem do Alto-Mearim entre Cocal Grande e Bezerra, perto das cabeceiras do ltapicurú edoCorda, foi em 1854 o major Antonio de Souza Carvalhedo, incumbido de aldeial-os; mas não tendo conseguido resultado algum, nomeou-se para substituil-o, Frederico Augusto de Souza, que começou por estabelecer relações com cerca de 50 Mateiros. ~Ias este nucleo de aldeiamento desapparecen após varias vicissitudes, indo os aldeiados unir-se com os Canellas da Chapada. Aquelle director instou por sua exoneração,
que lhe foi concedida.
l)'mdirector que se applique zelosamente ao desempenho de suas obrigações, e a
quem não falleção os meios necessarios, poderá colher muitos e excellentes resultados nesta directoria. Até o presente não se tem deparado pessoa idonea para encargo tão importante, quanto penoso.
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i3. & DIREcToRIA.-Quandose fundou em t8~7 esta directoria, entre o- lago Cajary e
a estrada de Tapuisnacomarca de Vianna, formou-se umaldeiamentoem que se contavão
.tOO lndias da tribu Canellas, descendentes dos que em t785 forãÜ' pacifieadose situados
perto do lugar em que existe o novo estabelecimento.
Este numero se acba muito reduzido, já por terem pereeido diversos individuos atacados de febres perniciosas, já por haverem outros emigrado.
O actual director, é José Feliciano de Campos-o
t~.a DIBBCTOBIA.-Para obstar ás correrias que praticavãonas fazendas do municipio de Vianna, os Indios Tymbiras, a mais valente e indomita das tribus do Maranhão,
creoo-se esta directoria em t855, sendo nomeado para ella Justino Innoceneie Caldas,
que alguns esforços fez para desempenho de sua commissão. Mas os primeiros resultados
nOtaveis, que se alcançarão, devem-se a JoséFeliciano de Campos o qual conseguio chamar
a habitos pacificos umaceutena de individuos das tribus Tymbira, Cragé e Coiooi.
Dão-se elIes a trabalhos agricolas; mas não colhemo preciso á sua subsisteacia, sendo por isso necessario fornecer-lhes farinha em occasiões de penuria.
O dirootor tem feito despezas, cuja indemnisação ainda não Coi eft'eituada. Convém não demoral-a por mais tempo, e pagar-lhe a gratificação, que lhe foi concedida, as.sim como parece indispensavel que se lhe prestem os auxilios, que ha mister para levar ao
cabo a pacificação dos Tymbiras, negocio este de summa vant'lgem para a população da
comarca de Yianna.
15.& DIBECTOBIA.-Destinou-se ao regular aldeiamento dos Indias que vagueavio
sobre a margem direita do Tocantins, no lugar denominado Areias, e mattasadjacentes. O
seu director, capitão da extincta 2.& linha, Alexandre Gonçalves da Silva, nomeado em
t859, deu principioaoexercicio de sua commissão visitando as aldeias de Piaoobigées, Caransis, Caractegés e Caracatis, onde encontrou 200 individuos de varias idades e sexos,
que parecião achar-se desde muUo tempo pacificados. Essa gente, porém, jaz em extrema miseria; pois para os trabalhos de sua lavoura possuem apenas 8 facões e 5 machados
velhos, e assim bem pouco plantão e colhem.
N'essa mesma occasião enviou aqueUe director um interprete acompanhado do mliora!
de uma das referidas aldeias, a ver se conseguião attrahir algumas malocas de selvagens,
que demoravão a 3 dias de viagem. Forão muito bem recebidos. os emissarios, e voltarão
seguidos de 300 desses Indias, os quaes annuirão a assentar a sua residencia entre os j:i
domesticados.
Não existem informações posteriores a este resultado; mas, á vista do que já se alcançou, ha fundamento para se crêr que, se empregados forem os meios appropriados, facilmente
se chamará a habitos sociaes Outl'as aldeias, que comprehendem avultado numero de individuos embrenhados nas mattas.
t .o ÁLDEIAIlBNTO: - São Pedro de Pindaré. - Jaz á margem direita do Pindaré, a
quasi 6 leguas da freguezia de Monção em terreno assás fertil, com a area de uma legua
quadrada, que a provincia comprou por 2:000$000 rs.
{O
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Foi fundada em 1840 com algumas familias datribu Guajajara.
Das ultimas informações consta que se acha em decadencia, reduzida a 88 almas, e
que este mesmo numero seria menor, se não tivessem voltado recentemente 30 Indios,
(Iue se havião evadido do estabelecimento.
O estado da lavoura e pessimo, e tão escasso o seu producto que nem dará para a
sllbsistencia dos aldeiados; sendo por tanto necessario fornecer-lhes mantimentos, hem
como roupa para se vestirem.
2.°: -Colonia Januaria.- N'est·~ aldeiamento, igualmente .situado á margem do
Pindare, e creado em I { de Abril de 185i, existem presentemente 130 Guajajaras.
Pouco proveito colhem do seu trabalho nas roças, epO!' isso, por vezes tcm a presi<lencia da provincia mandado fornecer-lhes farinha para se manterem.
3. 0 -Colonia Leopoldina.- Quando se principiou a formar este aldeiamento em
t854, á margem esquerda do Mearim,reunirão-se alli 500 ifldividuos das tribnr; dos Creuzês e Tobzês, mostrando as melhores disposições para a vida pacifica e laboriosa. Mas em
breve invadio a povoação uma epidemia de febres malignas, que matou grandesommadelles e afugentou outros, por tal maneira, que no estabelecimento apenas existião f 00 almas, quando se lhe aggregarão outros tantos da tribu dos Tymbiras.
Actualmente comprehende 336 Indigenas, os quaes são Tymbiras 158, Creuzes 87 e
Tobzês 9f.
Possuem eUes roças suflicientes para sua alimentação, e algumas plantações de algodão, quejá tem dado productos para serem levados ao mercado da capital. A colheita de
t861 rendeu 572$022 rs.,de que se empregou em ferramenta agricola e roupa destinadas
aos Indiosa quantia 470$992 rs.
Além dos Indigenas existentes nos estabelecimentos que ficão mencionados, e cujo
numero se calcula em mais de 8,000, vagueião numerosos bandos de selvagens nas margens do Tocantins, Tury-Assu e Gurupy, e nas mattas virgens do alto serUio, engolfados
na primitiva barbaria.
Por Aviso de5 <leJulho do anno proximo passado foi nomeado interpertre geral dos
Indios, nesta provincia, José Bento de Barros.

ALAGOAS.

Existem n'esta província 8 aldeiamentos: Jacuipe, Cocal, LrUClJ, Limoeiro, S. Amaro, Atalaia, Palmeira dos lndios e Porto-Real do Collegio.
Comprehendemestes estabelecimentos 3,475 almas, pertencentes na sua maioria, á
tribu dos Cariris: os outros podem ser classificados como descendentes das tribus dos
6hicurus, Cropot6s e Acimans.
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Este numero se distribue do seguinte modo:
Jacuipe- 367; Cocal - i67; Urucú - 4-67; Limoeiro - 263; S. Amaro- 735 ;
..\talaia - 778; Palmeira dos Indios - 396; CoUegio - i 93.
Os habitantes destas povoações não são em sua totalidade originados da raça indigena; a terça parte compÕ6-Se de individuos de cór parda, que nem de Indios podem ter a denominação.
Os mais, em quem se encontrão os caracteristicos daquel1a raça, domesticados, ha
quasi dous seculos, já tem contrahido costumes e usos de gente civilisada, e estando assim
nivelados com as classes da nossa sociedade menos adiantadas na cultura inteUectual,devem ser-lhes equiparados em seus direitos e obrigações.
Por isso convêm app1icar-Ihes a regra que se estabeleceu para os de outras provineias do Imperio, mandando-se dar por extinctos os aldeiamentos, considerando-se os seus
habitantes como os outros filhos do paiz, e dando-se aos terrenos, que lhes servião de patrimonio, o destino conveniente depois de demarcados e divisados dos de propriedade particular.
Conserval-os na condição em que existem, será damnoso tanto a elles proprios como
ao Governo e á sociedade em geral. Igualados aos outros Brasileiros, de quem já se não
ditTerenção; compartindo com elles as vantagens e onus sociaes, deixarão de sotTrer
tantas injustiças como até agora, ou não continuarão a ser olhados como instrumentos
para os interesses pouco licitos dos que os tem explorado. Em quanto formarem uma classe á parte, ser-Ihes-ha tolhido o desenvolvimento intellectual,moral e politico de que são
capazes.
Os Indios que se acham nas circumstancias dos existentes na provincia das Alagoas
não precisão mais d'esses desvellos especiaes, que hão mister os que vegetão na barbaria
primitiva.
Todas as conveniencias, estão aconselhando o alvitre indicado como o mais
acertado, já em relação á administração, cuja tarefa será alliviada, já em relação ao Thesouro, cujo onus diminuirá, já em relação aos proprios inõlividuos, que ficarão
libertados de uma tutella que lhes damnifica, de uma classificação que os humilha ti~
rando-lhes direitos importantes.
Os aldeiamentos desta provincia, se tivessem Udo a conveniente administração, poderião auferir avultado rendimento das terras que constitnem o seu patrimonio. Das informações recebidas consta que a pouco se reduz; porquanto o de Urucú, de todos o
quemaiorproveito colhe dos arrendamentos existentes, deu sõmentel:856$000 rs. no
triennio anterior a f 861.
No mesmo esp~o, segundo as referidas inrormações, o de Palmeira teve a renda de
449$840 rs. ; o do Collegio a de 7508000 rs. e S. Amaro 690$000 rs.
O dinheiro arrecadado tem sido applicado a medicamentos fornecidos aos habitantes dos aldeiamentos em épocas de epidemia, ás despezas judiciaes em pleitos susten-
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tados para defeza de seus patrimonios, a dotes de Jndios orpbãos que se casão, e ultimamente ao sustento dos, de que já tive occasião de fallar, que estiverão trabalhaudo na demarcação da sesmaria do Urueú.
Como em todas as mais provincias, onde e~jgtem Indios aldeiados de antiga data, os
terrenos d'estesaldeiamenlos tem sido-invadidos e usurpados em grande parw. O Governo está no proposito de prover sobre este assumpto da maneira mais efficaz; e espera o
melhor resultado, embora com alguma dilação dos meios que tem de empregar, os quaes
cifrão-se principalmente na demarcação dos mesmos terrenos.
8. PEDRO.

A's informações prestadas' no relatario do anno proximo passado á cerca dos aldeiamantos da provincia de S. Pedro, tenho de aecrescentar sómeate o que se segue .
..4ldeiamenlo de Nonohay.

"ivem actualmente em paz e união as duas tribus, Bugre e Sagaz, que aUi existem,
sendo este bom exito devido á perseverança do seu director, commendador José Joaquim
de Oliveira. Tambem desapparecerão as causas de desavença, que assusta vão estes 10dios coutra os de Palmas, na provincia do Paraná.
Comp~se

de 606 almas :
Homens.
Mulheres

.

309

. 297
--606

Asua occupação é a lavoura e fabrico da herva mate: alguns se alugão como jornaleiros. Da lavoura tiverão o anno findo optima colheita : ficarão abundantemente abastecidos de milho e feijão. Do fabrico da herva mate afiançou o director que haveria na
ultima safra producto sufficiente para provimento de suas mais urgentes necessidades.
Falta-lhes soccorros espirituaes, o que se torna extremamente sensivel em povoação,
como aquelIa, mais necessitada do que qualquer outra de frequente ensino religioso. Contruir em Nonohay uma igreja e manter alli permanentemente um sacerdote, que saiba
cumprir com os seus deveres e que além do pasto espiritual lhes dê tambema instrucção
rudimental em quanto se não estabelece uma escola de ensino primario, na verdade, .seria
obra muito meritoria.
Os caminhos que do aldeiamento se dirigem a diversos lugares são pessimos. Do que
vai ter á Palmeira, orçarão-se os reparos em f: 4.00$000 rs., com tanto que o serviço seja
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feito pelos Indios sob a inspecção tIo director. A. camara da villa do Pas ,o Fundo foi encarregada de melhorar a estrada que vai ter á pro\'incia do Paraná, cujo despendio se calcula em 800$000 rs.
S.

~Virolau.

Ainda permanecem aqui 200 Indios ele raca Guarany, sendo 85 homens e f t5 mulheres. Sómente t 2 se occupão na lavoura: os mais vivem na occiosidade.
Como fosse extincto o aldeiamento de Santa IzabeI, dirigirão-se á colonia ~Iilitar Caseros58 Indios, de um e de outro sexo, em Fevereiro do anno findo, e manifestarão ao
director o proposito de se estabelecerem em terrenos da circumscripção da colonia.
!Iarcou-se-Ihes lugar para plantações, e forão-Ihes distribuidas rações até ã época da
colheita.
Propoz-se-lhes que se transferissem para Nonohay; mas recusarão. Talvez a mudança
se haja de realizar lá para diante; e no emtanto foi nomeado um director interino ã essa
gente, que, segundo as informações recebidas, não dá esperança de desenvolvimento nos
habitas da vida social.
BSPIRITO

8~NTO.

Insignificante resultado tem produzido o serviço da catechese nesta provincia. Os
estabelecimentos em que se projectou reunir indigenas, que se mostrassem inclinados á
vida pacifica e laboriosa, logo em seu começo frustrarão as esperanças d'quelles,
que se' lembravão dos primeiros' tempos subsequentes ao descobrimento do
Brasil, em que o zelo do venerando jesuita,José de Anchieta,conseguio congregar em dous
aldeiamentos, o dos Reis Magos, e o de Beriritiba, f6,000 Indios catechumenos.
O aldeiamento do Rio Doce desappareceu quasi no tempo de sua fundação: o mesmo succedeu ao dos Beriricas.
O aldeiamento Imperial AfJonsino, em que se contarão em seu principio 90 individuos da tribu dos Puris, apenas contém actualmente f5 pessoas. A causa principal desta rapida decadencia se julga ser, além da natural inconstancia dos Indios e da sua aversão aos habitos da existencia sedenta ria, a demasiada severidade de que usou na disciplina o Missionario Frei Bento de Genova. a cujos cuidados fOra commettida a sua direcção.
Existem, porém, diversos bandos de Puris e de Botocudos, que se subdividem em
Mutuns e Pancas. Internados nas maltas, apparecem ás vezes os primeiros em numero
U
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de 200,pouco m:tis ou m~nos, no territol'io que demora entr~ o distl'icto do ~Iuqui de Itabapoana c os do Alegre e Yeado,no municipio de ltapemerim,
Os BOto~lldos vagllcão no vasto territor'io que se prolonga do lHo Doce ao ~ucnry;
occupando os Panca~ o terreno mais ao norte, ba'lhado por um ribeirão denominado d~
Pancas, e visitando os Mutuns o Guandu, do município de Linhare!', onde communicãose com o destac.1mcnto flue alli se acha, e com os moradoi'es e viandantes que navegão o
IUo Doce,
Dotocudos são alguns selvagens, que !'e mostrão no termo de S. ~[atheus, onde in.Jividu08 dessa raça, completamente domesticados, se empregão nas roças como jornah~il'os.

O que se conhece da indole dos PI1I'Ys, menos feroz'.'s do tlUe os Botocudos, induz
a crer que a catechcse, bem dirigida, com facilidade os chamará ao gremio da sociedade.
E' certo flue em tempos não remoto;; saltearão os ,'iamlantes e devastarão os primeirog
I~·"tabelecimúntos fundados ao sul da provincia, sendo então preciso recorrer à mão armaela para reprimil-os.
Niío obstante são mais trataveis e accessiveis á confiança do que .'lflUclla outra tribu
que ainda pOde ser domada e catechisada mediante os meios appropriados.· princi
palmente pela piedosa perseverança dos Missionarios.
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OreaIDento.
lã Corão presentes a V. Ex. as tabellas explicativas do orçamento para o an~o financeiro de i86.\-{865.
Para as despezas com a colonisação,medição de terras &c.
pede-se. . . . . . . . .
. 6{6:700$000
Para a Catechese e cívilisação dos Indios.. . . . . . 80:000$000
696:700$000

Igual á somma votada para o exercício de f 863-f 86.\.

Credito de 6,OOO:OOOUOOO rs.
Aberto pe. Deere" D. 885 de.& de Oumb... de :1858..

Por conta deste credito dispoz-se até 28 de Fevereiro do anno proximo passado . . . . . . . . • . . . . . . .
Posteriormente em virtude da Lei n. t t t.\ de 27 de Setembro de
f 860, dispoz-se mais das seguintes quantias, a saber:
Despezas com a importação de colonos distribuidos a diversos fazendeiros e lavradores . . . . . . . . . {'\:387$5t8
Para conclusão da estrada entre o littoral em Cananéa
e o centro de um dos territorios alli medidos..
5:000$000
Por saldo, segundo a liquidação a que se procedeu
para cessão da colonia do Rio Novo ao Governo
Imperial, em conformidade do contracto celebrado
em 7 de Outubro de f86f • • . . . . .
6.\:379$0.\3

t ,673:5f5$228

83:766$56t

Réis

t,757:28tS789
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Cumpre-me declarar, que no total acima estão incluidas diversas sommas na importaneia de 330:000$000 rs. concedidos por emprestimo a varias Associações e Empreaariosdecolonisação, bem como outras quantias despendidas com adiantamentos a colonos.
Terminando o presente Relatorio, espero obter de V. Ex. a benevolencia já a principio solicitada á respeito de omissões involuntarias em que eu possa ter incorrido.
Completão este trabalho os annexos, constantes dos mappas, e peças officiaes a que
me tenho referido, sendo do numero destes o acto pelo qual forão vendidas á companhia
l\lontes Aureos 4-0 datasmineraes, no districto do Turyassú,em conformidade dos Decretos
de 30 de Outubro de f853, e 7 de Agosto de t86i.
Terceira Directoria da Secretaria d'Estadodos Negocios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, em 4- de Março de t863.
BBRNARDO AUGUSTO NASCENTES DB AZAMBUJA.
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N. I.
Re'~

do. E.pr. . . . . da a.a Dlree...... d. 8eere...... de . . . .0 do.
l'W.oel.. da "'pleultara, Com.eMo e Ohr. . Puhll.,...

I

NO.IS.

NOIEAÇÃO.

VENCI·
lENTOS.

EXEBCICIO.

5:000~

I1 de Março
de 1861.

OBSBRVAÇAIS.,.

II=======================~======

DIRECTOR Dr. Bernardo Augusto Nascentes
d' A13mbuja • • . . . . . . . . . . . . . • • Decreto de 5 de
Março de 1861.
CHEFE DE SEcçÃO Dr. Joaquim 19naeio AIures de Azevedo . . • . . . • . . . . . ••

Idem..... 3:600olb

Idem.

t. 0 OrFICIAI. Dr. Francisco Ignaeio Ferreira.

Idem..... 3:/aOO\lb

Idem.

DITQ. Dr. JoAo Paulo dos Santos Barreto. Idem.....

3;400~

DITO, José Pedro Xavier Pinheiro. . . . ..

3:400~

ldem.....

de 1861.

2.· OFFICIAI. Jel'onymo Herculano de Caluans
Rodrigues. . . . . . . . . . • . . . . . .. Idem.. . .. 2;500~

DITo, Firmo José Soares da Nobrega . . .. ldem.·...

i:50N~

AauNUENSE Carlos Eugenio de Figuerõa Con·
treiras Nnbuco de Araujo . . . . . . . •. Porto de 5 de t :600~
Março de 1861.
DITO. Dr. Camillo Liberalli. . . . . . . . . . Idem. . . •. 1:600,",
CONTINUO José Ignaeio da Silva

23 de Março
l i de Março
de 1861.

Idem.
Idem.
ldem.
Idem.

Idem de 16de
Março de 1861.

800~

DITO, Joaquim José Pinto da Fonsea3 . . . • Idem de 19 de
Março de i861.

18 de Março
de 186f..

800~

23 do Março
de 186!.

3." Directoria em

4,

de Março de t863-Bernardo Augusto Nascentes de Azambu;n
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N. 2.
Mappa do pessoal das Repartições espciaes e seus vencinenlos.
PROVINCIAS.

EMPREGOS.

NOMES.

======"1-

""

Delegadij • . .
Fiscal. . . . . . .
Omcial. . . . . .
Amanuense. . • .
Porteiro archiçisla.

de lfello Carvalho. • . . . . .
°José
da TlJcsouraria da Fazenda • . . .
Pedro de Santa Anna Lopes . . . .
Antonio Francisco Urio de Gusmão.
Manoel Antonio Rulino . . . . . . .

900~000
600~000
4.00~OOO

Delegado . .
Fiscal. . . .
8. P.ulo .......~ ..... I Omcial ~ . .
Amanuense ~ ..
'Porteiro al·cbivista.

.José Joaquim }lac:hatlo de Oliveira .
O da Thesouraria da Fazenda. . .
Antonio José Barbosa da Veiga.
Joaquim José Pacheco Filho. .
José Marianu da Cunha.

t :600;'fDOOO
300,mOOO
t:OOO,mOOO
600;fl)OOO
600;rp000

Decreto de 21 de Fevereiro de 18ã6,

{D.elegado. , . . .
, FIscal. ~ . . . • .
"na. Ga&Iaarina.I{Oflicial • . . . . .
Amanuense ." . . .
Porteiro archi vista.

Manoel da Silva Marl'a . . . .
O da Thesoural'ia da Fazenda.
joão André Cogoy Junior •.
Francisco Luiz da Silveira. . .
Barlholollleu Ah'aro da Silva. •

1:600~OOO

Decreto de 6 de Outubro de 1860.

DClegado . . . . .
Fiscal. . . . . . .
P ....ná ...............1 Oflicial. . . . . .
Amanuense . . . .
Porteiro archivista.

Candido Rodrigues Soares de Meil·elles.
O da The~ourar!a da Fazenda. • . . . .
EOiilio Nunes Corrêa de Menezes ..
José BOl'ges Macedo. . . . . . . .
José Joaquim Lupes da Silva Castro.

DeJegadO . . . . .
Fiscal. . . . . . •
8. Pedro ••••••••• ô..1 Ofticial . . . . . .
Amanuensc ..•.
Porteiro archivista.

O da Thesouraria da Fazenda . . . .
José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Manoel Antonio Fernandes Lima. .
Manoel Agostinho do Nascimento. .

j

j
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1==== 1=============
Il'ort. da Presidencia de f 6 de Dezembro de 1858.

_'IrI...8anÜl····1

o

OBSERVAÇÕES.

f :200~000
2'0.71>000

.

<6"

VENCIMENTOS.

t

Decreto de 7 de Julho de f 860.
l'õrtarJa de 7 de Julho de 1850.

Idem de 18 de Fevereiro de 18:i6.
PorLaria de :11 de Junho de f 860.
Idem de!7 de Agoslo de 1860.

300.:rp000

l:000JDOOO
600;'fDOOO
800~000

1 :600itf)OOO
300.1tlOOO
J :!OO;'fDOOO
600,mOOO
800,mOOO

Idem de H de Fevel'ciro de 18:;6.
Portaria de ao de Outubro tle 1860.
Idem de
dt} Fevereiro de t 856

l'

Decreto de

2. de Março de

1861.

Idem àe 27 de Abril de 1861.
Portaria de 13 de Setembl'ode 18.59.
Idem de 18 de Julho de 1860.

300~000

t:.iOO,mOOO
600~OOO

700;rproO

Portariá de 23 de Abril de t858"
Idem de 11 de Selembl'o de 1858.
Idem de 23 de Abril de f 8ã8.

3.1& Directol'ia da Secrelal'ia d'Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas éin 4. de Março de f863.
Bernardo A ugllsto ~Vascelltes (/c .4 :ambttju,
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N. :l.
Relaçao nominal dos Engenheiros em
- ---'_.

rRO\'I'CIAS.

N"

•• SE RlAçAIS.

.

200;fb000,

Carlos Boltenstern. . . . . . . . . . . "

Aviso de 30 de l\larço de f 860.

200~OOO·

1.0 Tenenln Luiz Antonio de SlIusa Pil~nga.

Aviso de 21 de Março. de 1861.

200;fbOOO

Sene lambem de Juiz Commissal'io.

El'nesto Diniz Sll'eel . . . • . . . . . "

Aviso de ~5 de Outubro de 1860..

500~OOO

íJulio firolh . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 Avisode19 deNovembrode1861.

200~OO()'

~RaYl11undo Penanf(lI'te Alves Sacramento Blak.1 A,'iso de f9 de Junho de iS60.

200~OOO

Poslo á disposição da 28 Dir('cloria.
pOI' Aviso de 9 de Fevel'eiro.
Dispensado Jllll' Aliso de 1f de
Dezembro i 862.
Serve lambem de JuizCommissario.

(Frederico Belmonte Brochenhuns . . . . . • Aviso de6 de Novembro de 1861.

2ãO~OOO.

Licenciado por Porl. d'C 7 de Março.
Presta serviços como luiz Commissario.
Serve tambem de Juit Commissario.

(D. Eugenio Frederico de Locio Seilbsl ..

Aviso de 7 de Março de t 860.

iüO;fbOOO

.. , ..

Aviso de ti de Março de i860.

200~000

A,'iso de 7 de Março de 1860.

1õO~OOO

Aviso de. 3 de l\farço de i858.

200~OOO

Aviso de 27 de Fevereiro de 1861.

'OO~OOO

Theodoro Oschz. . . . • .

) "uiz ){l'ancisco Padilha . . . . . . . . ,

..

tcapitão Pedro Dias Paes teme .

;=;:

VENCIIENTOS
IIENS1IS.

Luiz l\f3l'ia Gonzaga de LacCI·da . . . . . . . 1 Aviso de 3 de Abril de 1862.

Jus~a

SANTA-CATHARfNA.(,

MUro-GROSSO.

{UTA Dl NOIE-,çlo.

200;fbOOO

ESPlRrro-SAN'fO.

o

-"

Ar·alljo . . . . . . . 1 Aviso de 6 de Agosto de i860.

Antonio tioosalvcs

BAHIA.

<6"

"-

200:tbOOO

AI.AGOAS.

PARANA' .

"" --- -

. • .1 Aviso de 22 de Setembro de 1860~

PI~IINAJlmLcn •

I

I

Bruno Cabr'al de Gouvêa. .

(;EAUA'

PAUI.O.

"" I - -

NOMES.

PAU."

S.

-----

•
commlSSaO~
I

Dispensado por Aviso de 21 de
Abril de t862.
Serve tamber.. deJuiz Commissario.
Disps. por Aviso de 13 de Setembro
de .862. pOI' assim ba\'cr pedido.

Dispensado por Aviso de 22 Abril
de 1852.

<D

o..
o-

'<

S. PEDRO.

Major Candido .Januario dos Passos. • .

C)

o
~,........
ry

N. 8" No mappa do pessoal das (;olonias estão incluídos os nomes dos Engenheiros que nas mesmas achão-s8 encarregados de serviços de sua profissão.

:v Dil'er.lori3 fia Seu('taria tI'Estado dos Npgocins da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 4 Março de, 1863.
Bernardo Augllsto Nascenle.( de Azmnbuja.
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N. 4.
Relação nominal dos Juizes Commissal'ios, que se achão em elfectivo exercicio.
,

PROVINCIAS.

DATA DA NOMEAÇÃO.

NOMES.

MUNICIPIO.

OBSERVAÇÕES.

-

rruoo Cabral de Gouvêa. ,
Para.

.

. . .

Antonio Mariano Marinho Jllnior . .

.

Mal'linho Isidol'o Pereira (.uimarães.
Bahia.

L o Tenenle Luiz Antonio de Souza Pitanga.

Espirito-Santo.

fl.cflPOldO Augusto Deoelieiaoo e Mello Cuoba
Amelio PraloD. . . . . . . . . .
Pedro Claudio Soido. . . . . . . .

Rio de JaDeiro.

lJoão Maria d'Almeida Portugal. . . •
Pedro Nolasco Amado Horta "aes Leme .

S. Paulo.
Santa-Catbarina.
Paraná.
S. Pedro.
:::

;~
~,........
ry

Malto-Grosso.

r'

Raimundo Pennaforte Alves Sacramento Blak.
Eugeuio Frederico de Lodo Seilbilz.

Frederico Xavier de Souza. . . . .
Pedro Luiz Toulois. . . . . . . .

Theodoro Oscbz.

..

.

José Luiz d'Andrade Vasconcellos.

lLuiz
Francisco Padilba. . . . .
José Gomes Vieira da Silva Coqueiro.
.

Por Aviso de 21 de Abril do anno passado mandouPortaria de 1. o de OutuCapital.
se dispensar os serviços deste Jlliz commissario.
bro de 1860.
Idem de 5 de Janeiro de Guapé-merim.
186t.
Idem de 15 de Junho de . Gurupá.
i860.
Idem de 21 de Março de ViIla do Prado.
1861.
S. Matheus.
.
Itapemerim .
. Santa-Cruz.
.

·

.

Canlagallo.
·
Idem de 3 de Maio de
Campos.
1862.
Idem de 19 de J unho de
Capital.
186t.
Aviso de 19 de Outllbro Lagoa S. José.
de 1861.
. ltajahy . Recommendado por Aviso de 49 de Outubro de t 861·
·
Officio da presidencia de S. Francisco.
3deDezembrode 1862.
Aviso de 21 de Março de
Corilyba .
i860.
Officio da presidencia de
Taquary.
i de Junho de 186!.
Dispensado pela presidencia em 45 de Julho de 1862.
Nomeado pela presiCuiabá.
em virtude de Aviso 22 d' Abril do mesmo anno. Foi
deocia.
nomeado em seu lugar o Tenente José Gomes Vieira da
Silva Coqueiro. em 16 de Sctembr~ de 1862 .

3.- Directoria da Secretaria d'Eslado dos Negocios da Agricultura, Commercio

6

Obras Publicas em 4 de Março de 1863.

Bernardo Augusto Nascentes de Azambu)u,

I
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N.6.
lappa das concessões das terras devolutas.
PROVINCIAS.

Amazonas.

Ceará.

S. Paulo.

Matto-Grosso.

o

r

NOMES.

DATAS.

EXTENÇlo DE TERRENO.

OBSERVAÇÕES.

Companhia de navegaçllo e com- Aviso de 6 de Maio de i 2 bralas de frente e lO de Na fronteira de Tabatinga.
1862, conforme o con- fun os.
mercio do Amazonas.
tracto de t O de Outubro de 1862.
Joaquim Guerra Passos ex-praça Aviso de i 2 de Abril de 22,500 braças quadradas.
No districto de Meeejana.
do exercito.
1862, em eiecuçAo de
Aviso de i8 de Agosto
de i852.
.
A' margem do Rio Commandahy.
Vi~ri~ collado da villa de S. Aviso de i 7 de Março de Uma legoa quadrada.
1862.
orJa.
Companhia de navegação do alto Avisos de 18 de Outubro
1egua em
Paraguay.
de i860, e 23 de Ja- 1/2
dita em quadro.
neiro de 1862, confor- 1/2»
»
me o contracto de 23 de 750 braças.
Julho de 1858.

tI

quadro.

Na bahia dos Tamengos.
Nas Pedras d'Amolar.
Na bahia dos Tubarãos.
No morro do Conselho.
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3.- Directoria da Secretaria d'Eltado dos Ntlgocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 4. Março de 1863.

Bernardo Âugu,to Nascentes de Âzambuja.
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ANNO EM QUE

UIPORTANIJ: I ,11,

Im,IIJPERFICIE EM ORA"

TOTAL.

VENDIII,:!!:,

Ç!S QUADRADAS.

' _ _ _ _ _ llmlllmmmmllNllllF

Iwmmmnmmmm _ _ _ _ _ _ __
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,
I

Eap............. {

San" lU 1111 11:1111,1111, 11' 11 11:11 1111

s.

N
<D
D-

o"<

C
C

3."

Pe••o ........ .

7,515,000

1859

1860

ti

HS'785,jOO

1 real.

1561

8

H ,488,803

7/10 e pouco mais

15:3058200
H: 578jOOO

1862

-ia

9.860,100

Pouco mais de I real.

H:19os·m

1860

6il,OU

1861

565,000

:1862

920.500

li

16

95,929.772

l ~uco mais de 3/4
t de real.

108

142:6758296

1862

i:I;:,I!I::I"ctaria d'Estado

JI 44:40Ijl7t

';18068

da Agriculturiiil,I'

6&:5368076

e Obras Publici11 l!il:,
1!,I:g",Io NaICe,.t:!!',1I

6&:536S076

'-

H3:25.1.S315

111!llarço de i863

e oanDO de 1862, eate o presente.
! ~

81T1JliÇ.lO DliS PROWIl'WCUS.

~~-----,I
I

I

I
I

L
As. terras são situadas sobre o Rio Solimão, lago Tananhassú. Rio
I'Jadelrll.
I

I

I

I
A

Quasi todos nas proximidades da Capital.

_.-
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N. 9.
Mappa do registro das terras possuidas.
.
PROVINCIAS.

<D

o..
o-

. .

.

.

o

a
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.
. · · .

·

!,7!!

187

Pará.

19,320

t,192

66

64:õõO~

Piauhy.

24,3t2

lã7

2t

16:550:tJ>

"5:t/>

Está comecado o registro geral das terras.

Ceará.

31,84.!

489

3'

!8:t50:t/>

975:tJ>

Nilo ba nada feito sobre este registro geral.

Parabyba.

22,679

327

33

19:175:tJ>

5:tõO:tJ>

Alagôas.

1t,4.U

1,593

!3

43: 275:t/)

9:600:tP

Sergipe.

12,7.\5

257

28

t3:'OO~

2:3~5itJ)

Goyaz.

7,361

30t

46

6:600:t/)

1:OOO:t/>

Espirito-Santo.

',608

53

. . .

t:975;fp

S. Paulo.

38,692

1,288

Santa CaLharina.

2~,627

. · · .
. · ·
· · .

S. Pedro.

19,361

6:925:tJ>

30

13t:500~

91

27

t7:275:t/)

1,125

70

'0, 64,0;JJ')

.

'<
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OBSERVAÇÕES.

Amazonas.

o

<6"
;=;:
N"

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DAS lMPORTANCIA
MULTAS PAGAS.
POSSEIROS
POSSES REMULTADOS. FREGUEZIAS. DAS MULTAS
GISTRADAS

- - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - 7.360
217,510
378
~94:U5~

2:iOO:tJ>

-21:925:tJ>
---

Está principiado o mesmo registro.

Cinco vigarios deixarão de remetter os livros
parciaes.
O registro geral acha-se em andamento satisfactorio. Vierão os volumes 3.°, i.o, 5. oe 6.°
Vai progredindo o mesmo serviço. Vierão 5
livros parciaes .
Continua em regular andamento o registro
geral.
Ainda não se deu começo ao dito registro.

.

I
I

N. B. Por falta das competentes informações deixarão de ser mencionadas as provincias aqui omittidas. Tambem por igual motivo não se dá noticia
da imporlancia das multas relevadas pelas diversas presidencias.
3. a Director-ia da Secretaria d'Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em , de Marco de 1863.

Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja.
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ENTI

NUMERO DI
PASSAGEIROS

PROCIDENCI!.

NOMES.

Melcl

· · · . · · · · · . · · ·· ·· .
• ·· • · · ·· · · ·· .· ·· . · · ·
• ·· ·. · . · · . ·
• · · · · · · ·· o ·
• · ·o · · ·· · · · .
• hereza. · · · ·
·. o
Vivone , o
···· ·
.
. ·· · .. . . · .·
.
•
• · , · o • o·
·
iwall •
· · · · o, · · ·, ·
·
• te·.•· · · . · · ·· ·
• ou S. )Ialb •
·. ·
Maria. · . · .
·
n •
· ·· ·· · .
•
•
· ..
•
o ··.
· · ·.
• · ·
• eza. · .
• •• ·· · · · ·· · · ·· ·· .·
·· · · · ,
-,
•• 10
,
· ·· . · .. ·· • ·
«
·e·.•.· · ·· · · · ·· . · ·o · o ··
• •·
«
·· · ·· · ·
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lappa dos estrangeiros entrados em 1862, com animo de residirem
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3.' Direetoria da Secretaria d'Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio e Obras Publicas em , de Març~ de 1863.

!lernardo Augusto Nascentes de Azambuja.
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OBSERVAÇOES.

PROVINCIAS

Serve igualmente do Engenheiro.
\etirou-se da colonia. e serve nella interinamente o
capellão da coloniade Santa Leopoldina.

ESPlRlTO-SANTO paslor protestante desta colonia é o mesmo que se
acha na colonia Santa babei.
Serve tambem de Engenheiro.

Serve em Santa Clara.
MINAs-GRRUS.

[erce as funcções de capellllo o vigario da freguezia
de S. Pedro Apostolo.
llleceu.
S.

PA.ULO

•

•

I SANTA CATHARIN pastor

protestante desta colonia é o mesmo, que
serve na colonia Theresopolis.
Serve lambem do Engenheiro.
Serve lambem de Engenheiro.
Serve lambem de Engenheiro.
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Eslatisiica da populaçao das colonias.
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todas 35 pessoas.
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OBSERVAÇÕES.

GRADUAÇÁO.

DATA DA NOMEAÇÃO.

NOMES.
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AlDazo....

I:hlilrelo de

Conego Joaquim Gonsa:vlls de Aze'i·ll.ii:O

4 ,]11

:~III'.lI"ço

de

,:le Brigad:lÍui'lll..

1859.
P.IF·.IU,
PI.IIII 11111 Ull'uli

PI:III'·IIII..IIIIIIIIII UIIIIII eo.

![!iU.. jg:llleiro.

24 de JI.:u"lhll

I' ......... .
I

. . . .DUO.
P.lllillllllll';UliUIIFIII.

Jlonras

1845 .

• , Idem, de {7 de Fevereiro
de i8M.
'1ldem, de 28 de Janeiro de
{S·!i.!::1

Jaguarali"il'

I

Maman :i:lilillp:l.

• lldem, de 26 de Agosto de

III,iiill.l,IU·I'iUiq;IO de Sá (I· ,'IIJbuquerque.

.,Idem, de 22 de Dezembro
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" •••6 •••

José Rodrigues Leite I'jlllnga.

. .1aI••

Barão do Rio Vermelho
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de Uill :::.
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•

Ellllillll.II.lII'illllilIIIM,Saa".II::il:ill:l:iIlIlUlIlUlllllldador Joi!í.o J"lepomuceno Gomes Bitlencourt
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de 6 d.I'1 .l'I,:u:n!'il de
i8 ';:II,
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MID•• Ge••H.
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Gradua:;lí,l!

Illirigadairo,

Acha-se'1ago por ler fal.l'II·II:ido o directouI'
"l'iilillquim d' ,ill,liil uI,li'iI.de Neves.
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Ber'nardo Augttsto Nascentes de AzambvJa.
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Di-rectoria das Terras Publicas e Colonisação. -Rio de Janeiro, Ministerio da Agricultura, Commerclo e Obras Publicas, em 9 de Dezembro de 1862.

Illm. e Exm. Sr.-A companhia ingleza de mineração de ouro, denominada -Montes Aureos-, cujas lavras se achão sitas no districto do Turiassú (da provincia do
Maranhão) requereu a compra do solo das 40 datas mineraes, que forão concedidas a
Candido Mendes d' Almeida, e ao conde de Zabiello, que as cederão á companhia l\lineração Maranhense, a qual a seu turno as traspassou áquella companhia com assentimento
prévio do Governo Imperial, expresso no Decreto 11. 2960 de 7 de Agosto do anno passado.
Tratando-se de terras devolutas,de propriedade do Estado,e estando o Governo Imperial
autorisado pela Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, e Decreto n. 1318 de 30 de Janeiro
de 1854, para vender estas terras; por outro lado não havendo a oppôr á semelhante transacção nem uma razão de conveniencia publica, pelo contrario considerando-se as vantagens que aos mesmos terrenos, e aos logares adjacentes devem provir do emprego de
avnltados capitaes que a supplicante tem de fazer em bem feitorias e na lavoura da parte
do terreno que fôr susceptivel d'isso, considerando-se que a companhia de quo se
trata tem direito de lavrar o dito territorio, o que afasta os concurrentes, S. M. o Imperador, Conformando-se por Sua immediata resolução de 2ô do mez findo com o parecer da
Secção dos Negocios do lmp3rio do Conselho d'Estado, exarado em consulta de 13 de Outubro
ultimo: Houve por bem deferir á pretenção da supplicantc, ordenando que lhe seja vendida
a propriedade do sólo das ditas 40 datas mineraes, cuja extensão deve ser regulada pela
5. a condição do Decreto n. 1982de 30 de Outubro de 1853; isto é concedendo-se 141,750
braçac; quadradas á cada data, pelo preço minino de meio real estabelecido no § 3. 0 art.
t4 da citada Lei n. 601 do 18 de Outubro de 1850, ficando a companhia requerente
obrigada a fazer á expensas suas a respectiva medição.
O que communico a V. Ex. para sua inte1ligencia e para que haja de dar as suas 01'dens afim de que no thesouro nacional seja recebido do barão de Mauá, procurador da
mencionada oompanhia, a quantia em que import.ar ostavenda, de que se lhe passará o
competente titulolle propriedade. Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Camansã.o de
Sinimbú.-Sr. ViSCOQ.de de Albuquerquc.
Confere, Comillo Liberalli.-Conforme, Bernardo Augusto Nasrentes de Azambuja .
. . . . . . . . . ~ 8eerMarlo d'O.-'do d . . N.-el. . d'.AFleal"••, v . _ e ....
elo e Ohr. . Puhll.,.., e . "Irhide da a.torl..,-.. eoneedlda ao Ge"em.l.pe..lal pela Lei_I. de 1.8 de 8de.hro de :18M, e Deere'.
n. :la1.8 de ao de .lanelro de :18••, pa..a "eade. terr.. de".I.... de
prop..ledade d . . . . . . ., eje.

Faço saber que, havendo requerido a companhia Ingleza de Mineraç:io de ouro, denominada -Montes Aureos- cujas lavras se achão sitas no districto do Turiassu da provinciadoMaranhão, a compra do solo das quarenta datas mineraes, que forão concedidas
a Candido Mendes de Almeida e ao conde de Zabiello, que as cederão á companhia Minei
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-2fação l\laranhense, a qual tambem as traspassou áqueUa companhia com assentimento
prévio do Governo Imperial, expresso no Decreto n. 2960 de 7 de Agosto de 1862: Houve
pol' bem S. M. O Imperador, conformando-se, por sua immediata Resolução de 26 de Novembro do dito anno, com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho
de Estado, exarado em consulta de t3 de Outubro anterior, Ordenar a venda da propriedade do solo das referidas quarenta datas minel'aes, cuja extensão será de cento e quarenta
(~uma mil setecentas e cincoenta braças quadradas para cada uma das mesmas datas, na
fórma da condição 5. a do Decreto n. 1982 de 30 de Outubro de 1853, pelo preço de meio
real abraça quadrada, estabelecido no§ 3,0 do art. H da citada Lein. 601 de 18 de Setembro de 1850, ficando a companhia requerente obrigada a fazer á expensas suas a respectiva
medição, dentro do praso de um anno, a contar da presente data. E havendo por seu
procurador, o barão de Mauá, entrado para o Thesouro Nacional com a quantia de dois
contos oito centos e trinta e cinco mil réis, importancia do preço acima declarado, como
consta do respectivo conhecimento n. 505 de t3 do corrente, que fica registrado na Dirooto ria das Terras Publica..;; e da COlonisação, acha-se a mencionada companhia- Montes
Aureos- investida do direito de propriedade do solo das quarenta datas mineraes, que
tem assim comprado no districto do Turiassú, na fórma expressada, as quaes lhe ficão
pertencendo, e por ella serão appropriadas nos termos das Leis em vigor.
E para clareza mandei passar pela Directoria das Terras Publicas e da Colonisação o
presente titulo, que vai por mim assignado e seIlado com o sello das armas Imperjaes.
Ministerio da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, em 23 de Janeiro de 1863.
-João Lins rieira CUJ/sansiio de Sinúnbú,-Confere, CamilloLiberalli,-Conrorme, Bernardo Augusto NUJCNltes de .üambuja.
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N. 2.
N. t.5.-Direetoria das Terras publicas e Colonisação.-llio .de Janeiro, Minis&eria
d'Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em ~3 de Dezembro de 1862.
lllm. e Exm. Sr.-Tendo o Governo Imperial resolvido vender a Christianno Guilherme, cidadão Dinamarquez, e commandante do brigue escuna Haabet, uma legua quadrada de terras situadas ás margens do Uio Serra Negra, no Assunguy, districtodeParaIlaguá, para o fim de ahi estabelecer uma co!onia agricola com emigrantes espontaneos,
seus compatriotas, ordene V. Ex. ao Engenheiro Theodoro Oschz, que dirigindo-se áquelle ponto, e de accordo com o referido commandante ou pessoa que legalmente o represente, designe a localidade em que tem de ser medido o perimetro da dita legoa concedida, devendo esta medição ser feita á custa, e por parte do empresario Christianno Guilherme, e verificada pelo engenheiro Oschz, sem o que não poderá realisar-se a entrega
das terras.
A venda será feita á razão de f/2 real á bra~ quadrada, obrigando-se o Governo
Imperial a conceder ao empresario comprador, como auxilio para a realisação da sua empresa uma subvenção de 188000 rs. por cabeça, até completar o numero:de 50 familias, ou
250 individuos de qualquer idade. Realisada a introducção, e estabelecimento destas
familias, se lavrará o contracto da venda das terras, recebendo-se do empresario o preço
dellas,e entregando-se-Ihe a importancia das respectivas subvenções,sem obrigação alguma
por parte do Governo a nenhum outro auxilio. Antes, porém, de se efl'ectuar esta transacção na Thesouraria da Fazenda, e com as formalidades do costume, permittirá V. Ex.
que o empresario Christianno Guilherme faça na localidade escolhida, e dentro dos pontos
indicados os trabalhos preparatorios precisos para a projectada colonia, não ficando o Governo Imperial obrigado a indemnisar quaesquer despezas ou bemfeitorias que baja elle
feito, no caso em que por qualquer eventualidade deixe de realisar-se o seu projecto colonial.
Do que fOr occorrendo á cerca deste objecto dará V. Ex. circumstanciadas informações a
este ltinisterio. Deus guarde a V. Ex., João Lin' Vieira Cansafl,ão de Siflimbú.-Sr.
presidente da provincia do Paran!.
Confere, Catnillo Liberalli.-Conforme, Bernardo Augullo Naltentesde AzamlYt.l.ja.
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N. 3.
...v .... qae e Gover•• eoDOMe ... eaa"._MIi e.. . .jaaMII que elae.....,.. ao ..........., e q....ere. ~Ieee....., ... eolo..... d.
~... G.ve......

Os colonos serão considerados espontaneos, e sem obrigação alguma de divida para
com o mesmo Governo.

..0
Os emigrantes, portanto, desde sua chegada ao Rio de Janeiro, ficão perfeitamente
livres de seguirem qualquer destino e se estabelecerem como lhes aprouver ã. sua propria
custa e sem o menor embaraço da parte do Governo Imperial, e tambem sem direito de
exigirem deste subvenções e auxilios pecuniarios ou alguns dos favore!; abaixo declarados.

Aquelles. porém, que dentro de vinte e quatro horas declararem a bordo dos navios
que os transportarem que desejão ir para qualquer das colonias do Governo, comprando
terras para se estabelecerem como pequenos proprietarios, gozaráõ dos seguintes favores:
§ f. ° Serão recolhidos ã. Hospedaria da Ilha do Bom Jesus, e ahi gratuitamente sus..
tentados e tratados em suas enfermidades, e ã. custa do Governo até que possão seguir para a provincia e colonia que tiverem escolhido para seu estabelecimento.
Os que não quizerem ir para as colonias poderáõ ser recolhidos á Hospedaria, se o desejarem; mas pagaráõ as despezas que fizerem.
As colonias do Governo que são postas á disposição dos emigrantes de que trata esta
c.ondição são as estabelecidas nas provincias do Espirito Santo, Minas Geraes, Santa Catharina e Paraná.
§ 2. 0 Serão transportados com suas bagagens, e tambem gratuitamente para qualquer das ditas colonias, e este transporte se fará com a menor demora possivel.
§ 3. o Depois da sua chegada ao Rio de Janeiro e em quanto permanecerem a bordo ou
na Hospedaria da Ilha do Bom Jesus ã espera do vapor que os leve a seu destino ulterior,
l)()(}eráõ commun~car livremente com os Agentes Diplomaticos e Consulares de suas Naçi"les, ou com quaesquel' outras pessoas .
..\. Associação Central de Colonisação lhes facultará os meios que tiver para se transportarem da Ilha á cidade e vice-versa, nos dias para esse fim marcados.
Fóra daquelles dias, e em outras horas, que não sejão designadas para esse serviço,
poderáõ vir á cidade ã. sua custa quando e como quizerem.
§ 4.° Na colonia aque se destinarem serão recebidQS e alojados provisoriamente,até
se installarem em seus respectivos lotes de terras,
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§ 5. 0 Receberáõ a titulo de venda, um lote de terras de 125,000 braças quadradas
ou de metade desta area, conforme preferirem, á razão de tres reaes a braça quadrada a
praso de seis annos, e sendo o seu preço pago em quatro prestações iguaes a contar do
segundo anno do seu estabelecimento.
Os filhos maiores de 18 annos terão direito a lotes iguaes e com as mesmas condições se os chefes de familia a que pertencerem assim o requererem.
§ 6. o Os lotes de terras serão entregues, medidos e demarcados, e com uma casa
provisoria de dimensões sufficientes para uma familia, e com uma derrubada de 1,000
braças quadradas.
§ 7. o Receberáõ por adiantamento os instrumentos agricolas mais necessarios, e as
sementes para suas primeiras plantações, bem como, se não tiverem meios de subsistenda, o sustento por seis mezes, quando não haja na colonia trabalhos publicos ou particulares, em que se possão empregar afim de proverem as necessidades da vida.
Fica expressamente declarado que os adiantamentos de diarias, ou alimentos cessaráõ de todo, findos os seis mezes, ou mesmo antes desse tempo, logo que os emigrantes
tiverem os meios precisos para dispensarem um tal auxilio, ou não se empregarem no
cultivo das terras que lhes fôrem distribuidas.

Os colonos poderáõ ser naturalisados no fim de dous annos e serM isentos do serviço
militar menos do da guarda nacional dentro do municipio nos termos do art. 17 da Lei de
t8 de Setembro de 1850.
3. a" Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercie e
Obras Publicas, aos 23 de Novembro de 1861.
Confere. CamilloLiberalli.-Conforme, BeNI.aroo Augu~to Nascentes de. A:tambuja..
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N.

li.

N. 25. Directoria das Terras Publicas e Colonisação.-lUo de Janeiro, ~linisterio
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Puhlicas, em 6 de Novembro de
f862.

Illm. e Exm. Sr.-Por diversos modos tem chegado ao conhecimento d'este Ministerio reclamações dos colonos allemães estabelecidos em differentes epocas ll'essa provincia por conta do Governo, contendo a exposição de vexames que soffrem provenientes
sobretudo das tres seguintes causas;
f. o Por não terem até o presente receb:do titulo permanente de propriedade do lote
de terras que pelo Governo lhes foi conferido, quando em virtude de ajustes ou promessas feitas, se vierão estabeleceI' como colonos no distrieto em que se achão.
2. o De nunca se ter feito medição completa do lote colonial concedido, resultando
da confusão das divisas, multiplicados e ruinosos processos em que se achão diversos
colonos involvidos entre si, e com outras pessoas da ,"isinhança.
3.° Das vendas de terras que Il'estes ultimos annos tem feito nas visinhanças da
colonia as quaes a titulo de sobras hão servido para aguçar a cobiça de alguns especuladores, que menos escrupulosos n'essa transac~'iio são levados não pelo desejo de
culHvarem a terra que comprão, mas pal'a exigi!' u'aquclles que effectivamente as cullivão exagerados preços, difficultando por essa fórma o progresso da colonisação. - E por
que o Governo Imperial desejoso de ver reinar a melhor ordem e harmonia em todas as
colonias está disposto a empregar os meios precisos afim de plJr termo a esses almsos e
vexames, recebi ordem de Sua Magestade o Imperador, para dcclal'ar a V. Ex, que deve
remetter a esta Secretaria de Estado as mais circnmstanciadas informações á cerca do exposto em ordem de habilitar este Ministerio a dar as providencias flue forem mais COIlvenientes. Deus Gual'de a V. Ex.-JoàQ Lins Vieira CUI/SlLllStlO lle Sinimb1Í.-Sr. presidente da provincia de S. Pedro.
Confel'e, Camillo Libaulli. -Confol'lne~ Bel'1/(1I'tlo A Ilyl/s/o 1V (f.~('ell/(·s de AZtllllb'lljfl.
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5.

Directoria das Terras Publicas e Colonisação. - Rio de Janeiro, ~linisterio d'Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 22 de Outubro de t862.
Considerando o Governo Imperial que o progresso e desenvolvimento do districto
colonial do Mucury, depende em grande parte dos melhoramentos de suas vias de communicação, e resolvido a attender seriamente para essa necessidade deliberou nomem'
uma commissão, composta de Vm. como presidente, do director dos lndios, Augusto Benedicto Ottoni como thesoureiro~ e do capitão Antonio José Coelho como membro, para
o fim de se encarregarem d03 melhoramentos, reparos e conservação da estrada, que de
Santa Clara vai ter a Philadelphia e dahi ao Alto dos Bois, devendo a commissão para
realisação dm~se importante serviço, guiar-se pelas instrucções annexas, que providencião
sobre quanto diz respeito a este assumpto, e em ordem a conseguir os resultados mais sutisfactorios. Dando a Vm. conhecimento desta deliberação e transmittindo-Ihe as in8trucções referidas, espero que no desempenho dellas e dos serviços que lhe são encarregados
se haverá "m. com o zelo e intelligencia com que costuma, correspondendo deste modo á
.confiança que sempre mereceu. Deus Guarde a V. Ex. João Lins fieira CUlIsansãu d"
Sinimbú..-Sr. Director da colonia do Mucury.
Confere, Camillo Libel·alli.-Conforme, Bel'fla1'elo Aug'lIsto Nasl'C1/les ele AzambujCl .

..

a que .e rerere o A "Is. de •• de Ou""'", de :188. ao
direetor d . . colom. . do .ucury, e pelas '1uaes de"c diri5lr-se It eonlmusAo enear~ada dos melhoramentos e reparos da estrada de
Santa Vlara para Ph1ladelph1a e de Ph1ladelph1a até ao Alto do.
Dou.

IIUI'rue~

Art. t. o Para o fim de cuidar dos reparos, melhoramentos e eonservação da estrada que de Santa Clara vai ter a Philadelphia e d'alli ao Alto dos Bois no Mucury,
fica creada uma commissão composta do director das colonias do l\lucury, barão O'Byrn
como presidente, do director dos Jndios, Augusto Benedicto Ottony como thesoureiro
e do capitão Antonio José Coelho como membro.
Art. 2. 0 A commissão caso julgue p:'cciso, poderá contractar eom quem melhoJ'cS condições ofTerecer, no todo ou por secções, os trabalhos de descortillamcnto, reparos e limpeza da referida estrada, dando conta ao Governo Imperial dos contractos que para esse fim fizer,
Art. 3. 0 Pal'a a construcção das pontes e factura das obms mais importantl's,
que demandarem conhecimentos profissionaes, a commissão encarregará o engenheiro
Uoberro Schloback, que para esses sel'viços ficl á sua disposição.
Art. 4. o Fica consignado no con'ente exercicio para fazer face ás despezas com
essas obras a quantia de t5:$OOO, distribuida em presk'lÇões mansaes de t:250$.
AI't. 5. 0 As consignações de que trata o artigo antecedente serão entregues no
lheso1lJ;o nacional á pessoa que fór competentemente autorisada pelo Thesoureiro para
recebei-a, entregando-se desd3 já 03 mezes vencidos de Julho, Agosto e Setembro.
Art. 6. 0 As deliberações, {{ue á cerca d'este serviço fórem tomadas pela commissão serão lançadas em uma acta escripta em livro proprio e assignadas pelos mem-'
bros da commissão.
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Art. 7. 0 A commissão poderá funccionar, reunidos dous membros, inclusive o
presidente.
Art. 8. 0 Nenhum pagamento fara o thesoureir'o que não seja em vista de ordem
assignada pelos membros da commissão, a qual lhes servira de descarga para prestação de
suas contas.
Art. 9. 0 De tres em tres mezes remettera a comissão ao Ministerio da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, por intermedio da 3. a Directoria, um balanço especificado
fia despeza que se tiver efTectuado.
Art. tO. Por conta do credito de t5:000$ de que trata o Art. 4. 0 não poderá a
commissão despender quantia alguma com outras obras, qualquer que seja a sua natureza
e urgencia.
Art. f t. o A commissão fará o mais proveitoso emprego d'essa quantia somente em
favor da estrada, de que tratão as presentes InstruCÇÕ6s.
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 22 de Outubro de t863.
-João Lin$ Vieira Consansão de Sinimbú.-Conrere, Camillo LiberaUi.-Conforme, BerIttudo Augmto Nasrente$ d'.4zambttja.

N.

6.

N. 48.-Directoria das Terras Publicas e Colonisação.-Rio de Janeiro, Ministerio
da Agl'icultura, Commercio e Obras Publicas, em 22 de Outubro de f862.
Illm. Exm. Sr.-O Governo Imperial tendo em vista promover por todos os meios o
desenvolvimento da colonia de Santa Izabel, já facilitando a sua communicação com as localidades que lhe ficão contiguas, já promovendo o augmento de sua população, e finalmente proporcionando-Ihe um porto commodo de embarque, por onde seus producto~
possão ter facil sahida, e de onde receba com igual facilidade os recursos de que carece,
resolveu que se levem á effeito os seguintes trabalhos, dos quaes será por V. Ex. encarregado o Director d'essa colonia Adalberto Jahn.
f. o Procederá o engenheiro Adalberto Jahn a exploração da estrada denominada de
S. Pedro d'Alcantara, que d'essa provincia ui ter áde Minas Geraes, na extensão das t2
leguas comprehendidas entre o sitio do Chapéo,e o Imperial aldeamento Affonsino.
2. o Com o traço da exploração fará o orçamento das despezas nacessarias para o seu
llescortinamento e reparos precisos, de modo que dê facil transito a viajantes escoteiros.
3. o Escolhera o local mais apropriado para a construcção de uma ponte no Rio Jucü,
lJue atravessa a estrada, procedendo logo ao levantamento da respectiva planta, e a confecção do seu orçamento.
•
4. o Para o fim de facilitar-se o transito dos colonos que parão ao sul de Santa Izabel
e pôl-os em prompta communicação com o porto de Guarapary,se proseguirá na abertura
da estrada, que liga a colonia a esse porto.
5. o Em continuidade dos ultimos prasos territoriaes da colonia de Santa Izabel, ao
longo da estrada para o Guarapary se procederá á medição de novos prasos os quaes bordaráõ uma e outra margem da.estrada ao sul e oeste.
6. o E~ses novos prasos seráõ vendidos a colonos, tanto nacionaes como estrangeiros
pelos preços e com as condições porque são actualmente vendidos.
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-97. o Como complemento das medidas necessarias, e que nesta oecasião 810 tomadu
emfa"orda coloniaSanta babeI, ordenará V. Ex. a remoção da casa de ora(;io protestante do local em que presentemente se acha para o centro da povoação da coloni-a, ondB tem
já adirectoria sua residencia, e mandará orçar o custo da constru~ de uma nova W8;
informando ao Governo Imperial qual o auxilio que se pôde obter dos colouos em 'aVDf
dessa obra, afim de que não seja com elle sómente sobrecarregados os.cofres nae.ionaes.
Tomando V. Ex. na mais séria consideração todas estas providencias, expedirá para ~na
execução promptas ordens, dando opportu_na~nte.d~ tu~o cil'Ct!m~tan.ei~a,conta ao &verBO Imperial. Deos Guarde a V. Ex. JoooLw V'leara Camaftloo deStmM . ..-Sr. presidente da provinciado Espirito Santo.
Conrere, CatniLIo LiberaUi. - Conforme Bemardo AugUlCo NOMenteI de Âzctnbuja.

N.

'1.

N. f.-Directoria das Terras Publicas e Colon;isação.-Secção.-Bio de Janeiro Mjnisterio dos Negocios d' Agricultura, Commercio e Obras Publicas,em 29 de Novembro de
1862.
Tendo emattenção as medidas por Vm. propostas em omcio de 26 de Outubro ultimo tendentes a melhorar o estado d'essa colonia confiada a sua direcção, cumpre-me declarar-Ihe:-f. o que reconhecida á conveniencia de ser transferida a povoação ou centro colonial do lugar em que actualmente se acha para a de Santo Antonio, fica Vm. auctorisado a proceder a necessaria demarcação para assento da fntura povoação, indicando
os lugares para a construcção das casas que ahi se houverem de levantar por conta da
administração, igreja, cemiterio, pasto e males communs, quédas .d'agua para uso da
communidade, e prasos urbanos para edificação de particulares, devendo Vm. Jogo
que possa enviar a este ministerio a respectiva planta:-2. o que deve cuidar quantoantes de melhorar o estado da picada qne conduz do centro colonial ao porto de Piuma,
visto como é de orer qne este virá a ser o porto principal da colonia, cuja navegação
pelos barcos de vapor que já se em pregão na navegação costeira, o Governo Imperial
opportunamente resolverá :-Na auclorisação de melhorar essa picada incluem-se tambem a de encurtal-adando-lhe Vm. a direcção que fôr mais conveniente, e remetterá
logo que tenha (eito as precisas explorações uma planta indicando a direcção adoptada
com orçamento das despezas que se tem de fazer com seus melhoramentos :-3. o que
sendo urgente reparar a casa de administração, em lugar de concertar a existente fica
Vm. auctorisado a construir uma de novo no ponto escolhido para a nova povoação
com 80 palmos de frente e 100 de fundo, na qual haverá accommodação para alojamento de
algumas praças e quarto de detenção. Com essa construcção fica Vm. auctorisado a despender a quantia de 1:500$OOOrs., segundo o esboço do orçamento que apresentou:4.° que fica igualmente Vm. auctorisado a despender a quantia de 400$000 em
que orça as ultimas obras que faltão para a conclusão da igroja catholica, certo de qlle
n'essa quantia não entre o custo das alfaias para cujo fornecimento se expedem as necessarias ordens, junto á mesma capella fará levantar uma casa que sirva para a morada
do capellão e para escola orçada por ·Vm. essa despeza em 600s000 rs. e conceda ao
pastor protestante o auxilio de 100$000 rs., para pagamento das despezas de que trata
Vm.em seu omeio, a compra de utensílios para a escola allemãa:- 5. 0 que convindo
t
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- toter no lugar da nova povoação um rancho para recolhimento dos colonos recem-chegados
fica Vm. tambem auctorisado a fazer essa construcção orçada em 250$000 rs.:6.° que de accordo com o engenheiro Adalberto Jahn, inspector das colonias d'essa
provincia, á quem nesta data se fazem as precisas colllmunicações, fica Vm. auctorisadoa comprar a plantação de mandioca pertencente ao ex-director, vendendo-a in~
gral ou parcialmente aos colonos; bem como a mandar proceder por empreitada a
limpa dos cafezaes que pela compra do terreno ficarão pertencendo á colonia, dando de
tudo parte á Secretaria deste Ministerio:-7. 0 que para uso do estabelecimento colonial
fica Vm. auctorisado a fazer comprar duas bestas arreiadas, não indo além de 2008
o custo de cada uma d'ellas :-8. 0 que solicitando-se do Bispo Diocesano auctorisação
para que o capellão catholico exerça livremente n'essa colonia as funcções de seu ministerio, opportunamente lhe será remettida essa auctorisação; assim como tambem logo que
ser possa lhe serão transmittidas copias dos memoriaes e mappas das medições feitas
pelo juiz commissario o major Ernesto Lassance Cunha nos terrenos dessa colonia :-9. o
finalmente que addiando a satisfação de outras medidas por Vm. reclamadas por não
serem urgentes, e algumas inattendiveis, nesta dacta ordeno que pelo Thesouro Publico
Nacional seja posta á disposição de Vm. a quantia que fôr necessaria para começo das
obras projectadas, cumprindo que para não sofIrer interrupção dirija Vm opportunamente
seus pedidos indicando o grão de adiantamento em que aquellas se achão. - Deos
Guarde a Vm., 29 de Novembro de f862. -João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.Sr. Carlos Krauss, director da Colonia do Rio-Novo.
Confere, Camillo Liberalli.-Conforme, Bernardo Au,!Jutto Nascentes de Azambuja.

N.

8.

Circular.-Directoria das Terras Publicas e Colonisação.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em t9 de Setembro de

t86t.

Illm. e Exm. Sr. - Estando Q Governo Imperial no proposito firme de não conceder
d'ora em diante diarias, por adiantamento aos colonos enviados para os seus nucleos coloniaes senão até seis mezes, tem resolvido fazer manter efficazmente esta regra, com as
seguintes declarações :-f. a As diarias serão unicamente distribuidas aos colonos, que
dentro daquelle praso não tiverem meios proprios de proverem á sua subsistencia e de
sua familia, e quando na colonia não houver trabalho por conta do Governo, ou de particular, em que se possão empregar ajornal ou saJario.-2. a Havendo trabalhos por conta
do Governo, serão elles distribu idos alternadamente aos colonos mais recentemente chegados, ou aos mais necessitados d'este auxilio, e de modo que lhes fique reserv~ldo o tempo
necessario para tratarem da cultura de seus prasos, mormente nas épocas mais azadas,
percebendo neste caso as respectivas diarias.-3. a Além dos seis mezes estipulados não
terão os colonos direito algum a taes supprimentos, e só por equidade, em circumstancias
extraordinarias ou muito especiaes, concederá o Governo, precedendo informação da presidencia, a continuação desse favor a uma ou outra família que absolutamente estiver impossibilitada de sustentar-se pelo trabalho proprio na lavoura, na caça, pesca e criação de
animacs domesticos, ou em serviços coloniaes e outros. Este segundo favor só será concedido quando se derem circumstancias extraordinarias e independentes da vontade do c0lono. N'estes casos as diarias continuaráõ no todo ou em parte, conforme parecer conveniente.-4. a Aos indolentes, vadios e viciosos, que despresarem qualquer trabalho, ou
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-Hmeio honesto de proverem a sua subsistencia, se suspenderão as diarias dentro de seis
mezes, e em qualquer tempo, não sendo admittidos a invocar em seu favor nem mesmo a
equidade. E para que os colonos não alleguem ignorancia destas disposições, V. Ex. lhes
fará dar a maior publicidade possivel por intermedio dos directores das colonias, ou de
commissarios de sua confiança, de modo que fique bem patente a todos a intenção em que
está o Governo Imperial de sõmente coadjuvar aos que se deremao trabalho,e bem procederem. O que tudo communico a V. Ex. para sua intelligencia e fiel execução. Deos Guarde a V. Ex., ~Manoel Felizal'do de Souza e Mello.-Sr. Presidente de ...
Confere, CamilloLiberalli. - Conforme Bm/,O,rdo Augwto Nascentes de Azambuja.

N. 9.

Cireular.-Directoria das Terras Publicas eColonisação.-Secretaria de Estado dos
Negocios d' Agricultura, Commercio e Obras Publicas em f5 de Outubro de f862.
Convém que Vm., com a maior urgencia, remetia a esta directoria informações
circumstanciadas relativamente: t. o ás contas correntes dos adiantamentos de p~agens
supprimentos de diarias e outros, pelos quaes estejão obrigados os colonos existentes nes~
estabelecimento, devendo acompanhal-as a relação nominal dos que tem recebido qualquer
subsidio por mais de seis mezes, bem como dos que, havendo terminado o competente
praso, já começarão a pagar a divida, de que se achão onerados para com o Governo Imperial, com especificação dos motivos e ordens, que derão occasião áquelles auxiIios. -2. o ás despezas que ahi se tem feito com a abertura e o reparo de caminhos e com
a construcção de pontes e pontilhões, declarando quantos colonos são empregados no serviço dessas e outras obras, os sala rios que vencem e o systema seguido na distribuição do
tempo dedicado a esse trabalho.-3. 0 ao desenvolvimento~ que tem tido a cultura nos lotes de terras distribuídos aos colonos, particularisando tudo quanto se referir a este objeeto, e indicando os que mais se esmerão em melhorar e augmentar as suas plantações e
igualmente os que, pelo contrario, avessos aos habitos de trabalho, se entregão á occiosidade e, portanto, aos vi cios :_4. 0 ao gráode instrucção dos colonos e aos recursos exislentes n'essa colonia para prcshr-se aos meninos de um e outro sexo o cultivo inteUectual
de que precisem :_5.° finalmente, á quaesquer factos e circumstancias concernentes ao
material e ao moral deste estabelecimento, que dêem conhecimento do seu estado, encal'ado
por todas as suas faces. O que tudo Vm. tenha por muito recommendado para sua
intelligencia e prompta execução. Deos Guarde a Vm., Bernardo Augusto Nascente!
de .üambuja.-Sr. Director da colonia de ...
Confere, Camillo Liberalli. -Conforme Bernardo Augusto Nascemes de Azambuja.
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N.IO.
Circular.-Directoriadas Terras Publicas e Colonisação.-Seeretaria de Estado dos
Commercio e Obras Publicas, em f6 de Outubro de t862.
Recommendoa Vm. quetrimensalmente remetta a esta Directoria conta do dinheiro, que tiver recebido para occorrer ás despezas dessa colonia e da applieação, que lhe
houver dado, devendo ser methodicamente classificada e instruida, sempre que rOr necessario, de documentos, que a esclareção e justifiquem. Cumpre, outro sim, .que Vm. tenha o maior cuidado em não proceder a despeza alguma, para a qual não esteja autorisado, salvos unicamente os casos muito extraordinarios, em que a urgencia de cireumstancias imprevistas exigir medidas excepcionaes, que sem demora deverá communicar á auctoridade superior para apreciai-as e julgaI-as. Oque communico a Vm. para seu conhecimento e prompta execução. Deus Guarde a Vm., BernardQ AugU$lO Nascentes de Azambuja.-Sr. Director da colonia de ....
Confere, Camillo Liberalli.-Conforme, Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja.
N~ius"d'Agrieultura,

N.

11.

N. t.-Directoria das Terras Publicas e Colonisação:-Rio de Janeiro, Ministerio
d'Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 2t de F"evereiro de t863.
A' vista do que Vm. expõe em seu omcio de f4. do corrente, dirigido ã 3.a Directoria
deste Ministerio, o auctoriso para admittir na colonia a seu cargo, com as mesmas condições dos colonos Suissos, neHa já estabelecidos quaesquer familias n:lcionacs ou outras que
se lhe apresentarem com animo deliberado de se empregarem effectivamente nos trabalhos
da lavoura, devendo Vm. transmittir uma relação circumstanciada das pessoas que se
propozerem a fazer parte da colonia. Para que possa providenciar-se convenientemente a respeito da construcção de uma casa que tem de servir de residencia da Directoria,
com seus competentes accessorios, cumpre que remetia Vm, quanto antes a respectiva
planta e o orçamento, tendo em attenção a maior economia possivcl. Por esta occasião lhe
mando entregar a quantia de 500$000 para ir oecorrendo ás primeiras despezas concernentes ao dito fim, inclusive o pagamento aos colonos e outros trabalhadores que empregar na acquisição de alguns materiaes. Desde já fica Vm. auctorisado para prover a
colonia de um pequeno engenho de soccar e preparar arroz, cuja producção va:1L"josa nas
terl as da colonia constituirá um dos importantes ramos de sua exportação, não despendendo com esse objecto quantia superior a de 3008000 por Ym. orçada. A' vista da
relação que apresentar dos livros e medicamentos mais indispensaveis para a escripturação da colonia e tratamento dos colonos em suas molestias, lhe serão elles fornecidos, e
opportunamente lhe serão remettidas as sementes de fumo e algodão, visto como informa
que alguns ensaios jà feitos na colonia e suas visinhanças, deixão esperar um feliz resultado ao cultivo das plantas. Deus guarde a Vm. Pedro d'Alcantara Bellegarde-Sr. director da colonia de Cananéa.
Confere, Camillo Liberalli.-Conforme, Bernardo Augwto Natcenta de Azatnhuja.
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N.

12.

Directoria das Terras Publicas e Colonisação. -Rio de Janeiro, llinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em t3 de Novembro de f862.
Convencido o Governo Imperial de {I1W o meio tIe conseguit' para as colonias do Mucury o desenvolvimento de que são susceptíveis, consiste em attmhir ao centro das mesmas maior numero de população, e desejoso ao mesmo tempo de fazer extensivas aos nacionaes as mesmas vantagens que tem sido concedidas aos colonos enropeos, resolveu
crear um novo centro colollial no IUbeirão das Lages, na estrada que vai de Santa Clara á
Philadelphia, no qual serão estabelecidos os naturaes do paiz, que ahi se queirão lixar
destinando-se á profissão agricola.
Para desempenho dest.'1. commissão observará Vm. as instl'llcções que vão·annexas
ao presente Aviso, esperando-se do seu zelo que empregará os esforços necessarios pal'a
que os desejos do governo sejão fielmente satisfeitos, promovendo-se assim a prosperidade
dessas colonias confi:ulas á sua direcção. Deus guarde a Vm. Jocio Lins Vieira Consansão de SinilllbtÍ. - SI'. Director das Colonias do Mucury.Conrere, Camillo Liberal/i. -Conforme, Ber'IUt,.do
Au.gusto Nascentes de. Azatnbuja.
.
.......~ ""lae .., deve dll"l8l.. o Dlreeto.. d . . Volo..l. . do Mueu..,.,
e...,......ad. da fuad~o de um DeVO eeat..o colonial a. Blbel..ao
d.. f.a8es, e a que se relere o Aviso de :I~ de ~ovem.r. de
:18•••

Art. i. o O Director das Colonias do lUucUl'y fica autorisado a crear no Ribeirão das
Lages um novo centro colonial, que será composto de nacionacs e estrangeiros, que ahi se
quizerem est.'lbelccer.
Art. 2. 0 O terrHorio da nova colonia começará nas cabeceiras do morro do Cupan,
até o limite da eolonia milit.'ll' do Urucú,
Art. 3.° Cada praso colonial será de iOO,OOO braças quadradas, tendo de frente na
margem do Ribeirão 250 braças.
Art. 4. o Os prasos, depois de medidos, demarcados e numerados, serão vendidog
aos colonos que pretenderem, aos quaes se dará o competente titulo, logo que estiverem
na respectiva posse.
Art. 5. 0 Os preços desses pmzos será de mcio real á braça quadrada para o colono,
que quizer pagar o importe á vista; e de um real pam os que preferirem pagar em cinco
prestações annuaes, a contar do segundo anno. Uns e outros pagaráõ além do custo da
terra, a importancia da med ição, que nunca excederá de trinta réis por braça corrente.
Art. 6. 0 Estes prasos, bem como quaesqucr bem reitorias que n'e11es forem feitas,
ficão hypothecados ao pagamento da divida do colono, e não poderáõ ser transferidos antes de effectuado este, sem prévia informação do Director e approvação do Governo Imperial e mediante a clausula expressa de que o comprador ou cessionario ficará obrigado aos
mesmos onus da hypotheca real e embolço.
Art. 7. 0 O colono que, depois de empossado, abandonar seu praso colonial, perderá, depois de seis mezes, o direito a elle, que, no entretanto, poderá ser vendido a outro qualquer, que o pretender.
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-HArt. 8. 0 Cada colono, que durante esseperiodose fOralli estabelecer, perceberá durante os seis primeiros mezes, a titulo de subsidio de primeiro estabelecimento, uma diaria de 400 rs. por pessoa adulta maior de i Oannos e de 200 rs., se fOr menor de i O
annos.
.
Art. 9. o Se os colonos preflrirem receber a diaria em generos, poderá o Direetor
concedel-a, e neste caso se regulará na sua distribuição pela tabella da colonia de Philadelphia.
Art. tO. No caso de que os colonos, uma vez estabeleeidos, se queirão empregar nos
lI'abalhos de descortinamento, limpeza e conservação da estrada de Santa Clara ao Alto
dos Bois, o Director o poderá permittir, mediante as condições estipuladas com a commissão encarregada d'esses serviços.
Art. i I. O Director mandará levantar a planta da nova colonia para ser enviada á
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Art. f2. Terá o Direetor um livro especialmente destinado á matricula dos colonos, a
qual será feita pela ordem numerica dos prasos que forem distribuidos.
Art. i3. Para que o Governo Imperial possa formar idéa do augmento gradual que
fOI' tendo a colonia,o Direetor remetterá trimestralmente om mappa estatislico da população
nacional, que rOr para elle affiuindo, com determinação de sexo e idade.
Art. f4. O Director Barão O'Byrn escolherá um lugar apropriado para sede da futura administração colonial, reservando terrenos para a edifiC8(:ão da ;8'eija, escola,
presbyterio, prisão, quartel e cemiterio.
Ministerio d' Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em i3 de Novembrode i862.
-João Lim Vieim Cansanlão de Sinimbú.
Confere, Camillo Liberalli.-Conforme, Bemardo Âugmto N~ de Azambuja.
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ERRA.TA..
A' pagina lO, linhas f7-Em lugar de-o mappa principal, diga-se a massaprincipaI, &.

A pagina 2t, linhas 13, - Em lugar de etJectividade
lli~a-se: etJectividade de seniço, não obstante&.

d~

seniço. Não obstante &-

A' pagina .\2, linhas 32 - Em lugar de-S. José de Lage, diga-se: S. José e Lage.
A' pagina 55, linhas 2.\-Em lugar de .\5:955St7t, lêa-se .\7:955St7t.
A' pagina 57, As palavras-Opportunamente farei delle o uso que parecer conveniente-colloeadas em seguida ao t. o periodo-devem se considerar escriptas no fim do
periodo precedente.
A' pagina 67, linhas 29-0nde se diz pasto especial, lêa-se: pasto espiritual.
A' mesma pagina, linhas 35 -Em lugar de-se attendeu a garantir, diga-se: se
atlendeu á necessidade de garantir.
A' pagina 72, linha t. a - Em lugar de 83 navios, lea-se: 87 navios j e em lugar de
passageiros, deve-se ler: 6,.\51.
'

6, UO

A' pagina 82, linhas 39-Quando diz-do Governo da provinciade Santa Catharina,
It'a-se: do Governo na provincia, &.
A' pagina t05, linhas t2-Em lugar de- entregues outros lugares mais ferteisdiga-se: entregues outros em lugares mais ferteis.
A' pagina 120, linhas 20-Em lugar-da estrada de Guarapary, lêa-se: como os da
estrada de Guarapary.
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ba nação.

lIa\"enuo .Jewl'l'idu oito meles depois do relalt)rio 'IUP nJnti:> .. ,~iollei para vos SP1'
pl'l'sellte na sessão dn anllo findo, parece-me indispensaveJ, ora que em obediencia ri
Ipi tenho de inf'cH'lnar-vos sobre todos os negocios perteneentes no minist.prio ti meu
,'argo, ministrar- vos, em additamento úquella peça offieial, esc1aredmentos sobl'e os factos
I' I)ccurellcias mais notaveis que, ou solvendo, ou eomplicando as questõ,~s pendentes
Jlilquella data, viernm dar aos negocias uma Ilova face,
E, com quanto I:'spet'e ter occasião de verbalmente submettel' á vossa illustrada
I;onsideração algumas idéas e indicaçõt's. que a pratica e o estudo me tem suggerido ácerca
,los meios mais adequados para melhorar alguns dos ramos de serviço da competencia do
ministerio da agricultura, e para desenvolvei' a prosperidade das forças industriaes do
paiz, permitlir-~e-heis que apl'oveite esta 0ppOl'lunidade para em largos traços, expô,',
c1.'sde jt't. algnmas uwdidfls 4'11' foooupponho de indec1inavelnpcessitlnde para t>ssp fim.

SECRETARIA DE ESTADO .
.\"t~rea uesta I"~pé.ll'ti-:ão I! de seus empregados, sutlicienlelUt~nle expelldi quanto pensara no meu relatorio untN'iol' ..\ experiencia não tem sf!não confirmado minhas idéas li
semelhante respeito.
O pessoal COIll tlue loi crelida acha-stl actualOlent~ reduzido por haveI'. pol' decreto
de 27 de maio do anuo findo. obtido sua exoneração seu muito digno e illustrado
,!onsultoJ' J.uiz Pedreira do Couto Fp.rraz, ,~ pol' t.,1' fal1erido "111 principio deste anno
um dos spus St~glllldos offieiaes.
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o governo

imperial não julga conveniente ao serviço deste ministerio decretar.
na conformidade do disposto no artigo 20 da lei do orçamento vigente, a extincção destt·
ultimo lugar.

AGllCULTUlt
~lenos desanimador

se torna de dia para dia o futuro da primeira industria nacional,
com quanto subsistam ainda serias apprehensões ácerca de seu desenvolvimento e prosperidade, apprehensõés que se ligam a causas bem conhecidas de todos, e que não podeDl
sp.r removidas de momento .
Entretanto por um lado a diminuição sensivel do mal que atacou a planta do café.
as esperanças bem fundadas de uma colheita abundante deste nosso primeiro gener••
agricolo-commercial, o valor elevado que tem obtido, e continúa a conservar tanto nos
mercados nacionaes, como nos mercados estrangeiros; o augmento progressivo du
cultura, e da colheita do algodãO em todo o imperio, e muito principalmentf'
nas provindas do norte, a continuação das causas que presentemente a torIlam a mais lucrativa de todas as culturas: por outro lado a invasão, embol"il
lenta. entre os nossos lavradores. das idi'as modernas sobre os meios mais apto!'
para se auferir da cultura da terra todas as vantagens, e principalmente a fuJlfIação de uma fazenda modelo e escola agricola que o.o imperial instituto fluminense de agricultura parece prest.es a tealisar, e o desenvolvimento progressivo do!'
meios aperfeiçoados de communicação; tudo em summa autorisa a predizer-se qUf'
uma nova época de prosperidade real se prepara para a lavoura nacional.
A quantia com que foi dotada esta industria no orçamento que vigora, embori.l
muito superior a dos orçamentos anteriores, não é ainda sufficiente para que o governo
imperial trate de organisar um systema de serviços que devem desenvolver os grandf's
elementos de riqueza que elIa encerra em si .
E' indispensavel que, bem apreciada a Ínflueooia bellefica e extensa que a lavom'a
exerce nas relações sociaes do paiz, seja o mesmo govemo habilitado com os meio ...
pecuniarios indispensaveis para satisfaze~ suas mais instantes precisões, e collocal-a PlU
um estado seguro de progressiva prosperidade,
A este respeito 'esposo as idéas -que já vos tem sido por veres apresentadas. e qu ..
póde--se resumir nas seguintes palavras-levar pelos meios conhecidos -e já. e~perimentad(r.i
á todas as camadas da classe agricola a instrucção necessaria. para espancar de uma vez
8 rotina, 'e iimar () reinado dos melhoramentos. que esta industria adquire todos 'Os dias
nos paàes adiantados.
Não ,foi ainda possivel Obter ()s esclarecimentos necessarios p8l'a 8 organisação dto
um t.rabalho estatístico da producção do imperio, Na ctlt'etlcia de informações deítloA!oii
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-1todas as provincias, orrereço í\ vossa leitura os interessantes trabalhos do incansavel e
mustrado dr. padre Thomaz'Pompêo de Souza Brazil. (Annexo A).
De conformidade com o pensamento acima exposto fiz distribuir pelas camaras
municipaes exemplares das memorias do nosso ministro nas republicas de Yenezllela,
Equador e Nova Granada,Franci~co Aqolpho de Warnhagen sobre os melhoramentos introduzidos' nos engenhos de assucar e na preparação elo tabaco, do manual do agricultor dos
generos alimenticios, escripto pelo padre Antonio Cactano da Fonseca, e do novo methodo
da plantação (lo caft'~ pelo dr. Luiz Torquato ~Iarques Oliveira.

CULTUBA DO CAFÉ.-Se me não é permittida a satisfação de communicar-vos
u extincção completa da praga dos cafezeiros, como vos disse, posso asseverar-vos que
seus insultos nas localidades, onde ainda subsiste em pequena escala, não prejudicam jil
a formação de tão precioso fructo.
Não perco de ,ista a convenicncia de se renovar a sua planta por meio de sementes ou mudas importadas dos paizes, d'onde ella é oriunda, no intuito de se "igorar ilS
nossas plantações.
Achando-se porém entre nós o dr. Glasl, contractado pelo imperial instituto fluminense de agricultura para fundar e dirigir sua escola pratica de agricultura, entendi
conveniente sobr'estar em qualquer deliberação a tal respeito, c aguardai' o resultado dos
trabalhos c ensaios, a que o illustrado professor tem de proceder tanto sobre esta, como
sobre outras plantas de incontestayel vantagem para a lavoura.
CULTURA DO ALGODÃO.- Segundo sou informado, a producção algodoeira
nas provincias do norte recompensou largamente as fadigas dos làyradores que mais avisados se entregaram com ardor ti plantação desta textil, logo que rlesponlou na Europa e
Estados-Unidos a crise algodoeira.
A introducção da cultura do algodão herbaceo facilitou o aproveitamento de terras,
que se não prestavam á das outras especies anteriormente cultivadas, fornecendo productos mais faceis e abundantes.
Os preços elevados, e a Caeil extrac~ão deste genero tem animado muitos lavradores
de café a cultiva-lo tambem, o que é, por certo, de summa vantagem, visto que não continuaráõ mais na depelldenQia de uma só colheita, cujas falhas podem então ser facilmente
corrigidas, e compensadas pela outra.
Não me tenho descuidado de continuar a fazer acquisição de sementes das melhores
qualidades de algodão, que são immediatamente distribuidas pelos lavradores de todas
as provincias.
InCelizmente as circumstallcias dos paizes onde ellas podem ser obtidas, nem permittem aequisição de grandes quantidades, nem que cheguem em estado de germinar, de sorte que grande parte dellas não tem vingado.
Tenho verdadeira satisfação em comml1nicar-vos que o cidadão norte-americano
2
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Ciuilherme rim Wlech J. . idgerwood olfercceu ultimamente a (~ste millisterio 1.000 libras
de sementes lIa melhor t1specie de fllgodão cultivado na Georgia, cuja distribuição jit
i,)i fp.ita.
CULTURA DA CAlTlT4.-A producc:ão ela induslria saccharina não aU~ngio nl)
HUIlO a que me lenho rct'et'ido o mesmo grilO de impOl'tancia ela sarra anterior, E' de crê.',
porém, que ohtenha prec:os mais vantajosos, de modtl que pom:o sensivel ser'" a differem:a
t'nlre as duas silf.'as em relação ao SI!U "aJor.
CULTURA DO TBIGO.-A julgar-se peJo flugmeuto progl'cssivo das pri:tellt.:ües
premio estabelecido na lei n, 9:JH de :27 de setembro de 1857, a cultura desle cereal h!m
lido o desell\'olvimento que a referida lei p.'ocurou estabelecei' e firmar enlre nós.
A.ssim, continuo a pensar tlue I',. tempo de se rever esla lei no sentido. senão de acabar
.~om este estimulo, pelo menos difficultar a sua obtenção; taulo mais Ilue se tem proI:urado illudir a inh.,'nçãQ della, reunindo varios lavradores suas colheitas pareiaes. por
si insufficiflntes para it qualqlll~l' delles dar direito de aleallçar o pl'emio. e atlribuindo o
l'esullado deste acervo a um sú que figura então eomo productor de tmlo, e Ilue naturalmente deve repal'tir o premio cnlt'I! os que entrarem neste manejo.
}~elizrnente pôde o governo imperial, sub informação do presidente da provincia de
S. Pedro, e parecer de consulta da secção dos negocins do imperio do conselho de estado,
pl'evellir esta fraude, indeferindo todos os rcquerimentos que se achavam em taes
drcumstancias.
Convencido de que cntre as diversas qualidades de trigo a que melhor produzil'á
pntre nós, pelo menos em algumas provincias, é de certo a cspecie denominada - trigo
sarraceno - , mandei buscar c distribuir uma quantidade suficiente de sementes.
Espero-as da espt!cie cultivada no baixo llamnubio que se encolllJlwllfliu'am, e que é
de crer serão tambem facilmente acclimadas entre nús,

ilO

CULTUBA DE CASTANUEIROS.-A lelltilliva de iulro!lucl.:ilo I!. lwclimaçiio
dn castanheiru na provincia 111,' Santa Cutharhw illfdilml.·l1tt~ ti li quasi tutalmente
mallograc1a.
Uas plantas de divCl'SilS Ilualidades desta arVOl'e, (llW fOl'ilUl ...mJl'ecidas pela
sociedade zuologiea I,' de aeclilllH'.,'àn dl~ Paris. vingal'illU muito pOlu:as; entretanto
I~stas serão suflicienles, se hOUVI~I' () neressario cl.lidatlo, para servil' de l1udeo e pontQ
de partida para nutras plal1ti.l ... ill~S, ilcel'l~sc'~l1do que se pÓlh~ I'l'nO\'OI' a tplltaliva.
I'LOBA BRASILIENSIS.-Adlilllllt)-sl~ h'UI1Cillllls os taseicuJ.,s da-Flora BrasiIil1l1sis-do di'. Martius, pertcnet'lltl's ao j'stHdo, julguei illClispensnvd IJxpPllit' os ordens
.~t)nvenielltes pum a aequisição ,1ns numeros qUI~ faltam, e que I) iJlllsl1'e aulOl' não põe
duvida em fomecel', segundo me ('OllHUllllicou o eonsuJ gemI (lo impet'io I.'rn Hamburgo.
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-7FLORA FLllMlIl'ERSIS.-O logar distillCto, que na republiea tias letras patrias
occupa com toda a justiça o faUflcido monge frei ~Iariano da Conceição Vellozo, foi
lhe prllleipalmente marca,lo pela sua obra de botanica que elle intitulou-Flora }'luminellsis.Entretanto t~sta o})I'a, d,~ ineonte!ltavel merito, acha-se em grande parte por impriuur,
.. a parte impressa é hoje lúo rara flue não permiUe aos homens da sciencIa obterem
fadlmente um ,~'\emplal'.
Ponderando estas e Imtrlls considerações, que por certo vos não escaparão t dei
as provirlendas pfll'a tJu.~ St' fa~a uma impressão de toda a obra por contll do governo
imperial.

INSTITUTOS AGRICOL.tS.
o

imperial instituto t1ulllincnsc de agl'ieullura I" I) unico, destas tão uteis instituições, sobl'e que posso dar-vos Ilsdarccimentos.
Todos os seus aetos revelam o proposito fil'llu: dI) estudar de frente a situação da
lavoura nllcional, e de reu1izar os meios (IU'~ a ,)ewllI collocar no p(~ de prosperidade a
tlue tem dh'eito.
Com o prudente el'iteril) que logo distinguIl ns instituiçües 'Iue tem vingar, I)
instituto ha sllbirlo l'emover pouco e pouco as ealJsas que gerlllmente costUDlllOl
oppôr-se ao desenvolvimento das instituições novas. n tlue geralmente explicam a
Illorte prematura dellns,
Sua iIlustrada administrat,;tlo, profuJldalllelJt~' mmpenelrada da ohrigac;ão que eOlltrahio para com o paiz, Jlil0 eessa de promover tudo quanto cahe em si para nãl')
JlJt!l1tir ás esperan~:as flue I) estabelecimento dI) instituto fez conceber. a todos.
COllvencido de que o primdro passo que cumpria dar, era attrahil' a si um homem
pI'ofissionul, a quem ti)sse ineumbida a larela tlelieada ele creur sua fazenda normal e
sua escola agricola. Imtnll tle f'awr acquisiC;[lf) ,los serviços do professor Glasl. que
t>IH seu paiz natal gozava de lIlereeitlos fól'OS ,In IInI dos hllll1ens lIlHis competentes para
I'ste eITeito.
Ile facto acha-se cOllh'ilctatlo este pl'Ot'esslll', I~ já clIlJ'e nús ()1:eupa-sl! no jardilll
hntanico da lagt;a tio Ro(h'igo de l~reitas. pOl' 1'1Ie preferitlo para assento tlo estabeII~eilJlellto agrieola do instituto, tIos tl'llhalhos preparaLol'ios indispensaveis li cI'eação
,Iaquelles f'stahelel'inwntos. No (\I1IW'\O -Ã-I'lIf'onlrar..is t) contrado cl'Jebl'udo com I)
mesmo doutor,
Assim pareee I'slm' flelinitivamenle dplihcl',HJa a ellntinuação tlll eonfrar,(o 'IUI' 4)
instituto c!f'lf'ltron enm o govel'llo imperial a res(wilo deste propI'io nacional.
No importuuh! l'e1alnrin que me ap,'espnllill I) seu muito digno prt'sitlente, e 'I"é
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-aencontt'arcis entre os documentus do dito anllt!XO, vem minuciosamente descriptos todos
os trabalhos executados pelo mesmo inslituto. !tua situa~ão financeira. e os meios qur
It"mhra para fazer fate ás suas necessidades.
O imperial instituto solicita o augmento da sllbw\nçào que os cofres publiclls
lhe pagam para consermr o passeio do jardim botcmico em estado de poder servir d.·
recreio pul>1ico. conforme se obrigou no seu contracto com o governo imperial.
A!I razões em que funfla seu pedido me parecem procedentes aU' certo ponto,
l' creio de justiça (Iue, tomando em consideração ('ste' pedido, habiliteis o governo
imperiul a elevar até o dohro a quantia de 1'2:0()O~, (lue lhe foi arbitrada para a'luellt'
~('rnt(l·

Reconllt'cenflo as difliruldad{'s financpiras com que luta o imperial instituto, deliherpj cnnrc(ler-Ihe pela v('rha da agrirultul"l1., para auxiliar (I ensino agricola, uma
snhvl'nc;iio mensal de 1:00()~. da qual começ{lu (I gozar do 1.0 corrente em diante.
Parece-me indispcnsan:>1 ou angmentar aquella verba, ou crear uma verba especial
(Iara que o govemo possa suhvencionar com uma quantia conveniente esta instituição.
bf'ID como qualquer dos outros institutos, que for apresentando igual desenvolvimento. p
fazendo crer na possibilidade dI' preencher os fins de sua creação.
Appr.llando para o vosso illustrado patriotismo rl'commentlo-yos este ohjecto dtO
um verdadeiro interesse para a lavoura do pruz.
Resla-me por ultimo communicar-vos que por decreto n.O :S,lHO foi approvado n
r{>gulamento interno do mesmo instituto.

SOCIEDADE AUXILlADOBA.
Esta associução não cessa de prestar ao governo (I {'oncurso de suas luzes.
Acal 18 de fazer um novo serviço á lavoura. elaborando instrucções, que foram
approvadas pelo governo imperial, relatims á ac({uisição, acondicionamento e transporh'
das sementes; serviço de resultados muito importantl.'s, e que cumpre ser efficazmenlt'
auxiliado pelo governo.

JARDINS PllOLlCOS.
o

PASSEIO PUBLICO da cidade continúa sob a administração do cidadão

Francisco José Fialho, que tem cumprido com as obrigações de seu contracto.
Brevemente deve começar o curso de horticultura e jardinagem.
'
Estão concluidas as obras tanto internas, como extemas que tinàam sido contrartadas.
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o .JARDIM BOTAlTICO da lagôa. como já vos disse, conserva-se ao serviço do
imperial instituto fluminense da agricultura.

MINERAÇlo.
Em quanlo não provindenciaes por meio de uma lei especial sobre todas as relações
deste ramo da industria extractiva, cuja importancia cresce de dia para dia, entendi
tUllwniente fazer reunir os principios até aqui adoptados nas concessões de minas,
" nos pareceres lIe consulta da secção dos negocios do imperio do conselho de estado,
afim de com cl1es organisar um regulamento para a exploração, concessão e policia das
minas, sem o qual não é possivel observar-se um systema uniforme nos actos officiaes
toncernentes a este objecto.
•
Este trabalho acha-se já bastante adiantado, e espero que brevemente estarlÍ concluido.
Entretanto conviria. a não tornardes. quanto antes. a iniciativa, autorisar o governo
para regular definitivamente tão importante materia, visto que, como sabeis, são muito
estreitos para esse fim os limites marcados á sua acção. Como se trata de uma materia
puramente administrativa, não enxergo nem um inconveniente na autorisação de qu~
fallo; tanto mais que seu uso póde ficar em certos pontos dependente de vossa ulterior
deliberação,
Depois do meu relatorio foi concedida autorisaçüo ú duas companhias inglezas
denominadasuma-D. Pedro North D'EIRey gold mining-e outra-Santa Barbara gold
mining-para lavrarem ouro na provincia de Minas Geraes, e por decreto de 26 de outubro
ultimo, foi concedida a Antonio Luiz Pimentel, e João Baptista Gonçalves da Silva Campos,
permissão para minerarem ouro, por meio de uma companhia, que devem incorporar
Ill.IS margens do rio do Peixe e seus affiuentes, na provincia de S. Paulo.( annexo- A-),
AUendendo as razões produzidas pelo concessionario das minas de carvão de pedra
da freguezia do Tubarão, municipio da Laguna, em Santa Catharina, o governo imperial.
eoncedeu-Ihe novamente por dous annos a pro rogação do prazo, que lhe fôra marcado
no contracto de concessão para incorporal' a companhia que deve trabalhar as ditas minas.
Da mesma sorte foi elevado a 90 annos o prazo de 30 concedido por decreto de 6
de fevereiro do anno findo a Guilherme Bouliech, para lavrar a mina de carvão de pedra
descoberta nas margens do rio Jaguarito, na província de S. Pedro do Sul, mediante
algumas condições.
Havendo esperanças fundadas sobre a existencia de minas fosseis e metalicas na ilha
de Itamaracá, provincia de Pernambuco, cujos productos podem ser facilmente transportados para os grandes mercados, encarreguei o engenheiro de minas dr. Paulo José de
Olh'eira de, naquella ilha, proceder aos convenientes exames, e habilitar o governo
imperial para aproveitar quaesquer riquezas mineraes que por ventura ali existirem,
3
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o mesmo engenheiro foi incumbido de examinar lambem a existeocia e possança das
minas de ouro que se dizem existir nos limites das provincias de Pernambuco e Parahyba
do ~ortc.
Aproveitando a viage.m do dr. Guilherme Schüch de eapanema á provincia de
s. Paulo, em commissão do ministerio da guerra, encarreguei-o tambem de examinar as
minas de carvão de pedra e galena, que constam haver em algumas das localidades
daquella provincia que elIe deve percorrer.

COIIEICIO.
As circumstancias mais favorareis da agricultura nacional deviam forçosamente
produzir lUIS nossas rela~ões commerciaes uma animação, uma vida real c altamente
eOllveniente o
ne facto tudo reyela que o commercio do paiz, se ainda não }Oelomou a marcha
ascendente em que ia antes da crise agricolo-commercial porque passá mos ,e cujos funestos
em~itos ainda são tão sensiveis, acha-se pelo menos em estado florescente, e promeUe
readquirir em breve o seu antigo brilho, principalmente se os germens de prosperidade e
engrandecimento, de que tanto ahunda o imperio, continuarem a ser regularmente
desenvolvidos o
A confiança restabelece-se em todas as praças nacionaes, o credito assume seu
imperio, OI capitaes, que se haviam retrahido e occultado, reapparecem, fazendo baixar
a laxa do juro, e elevar o agio tanto dos fundos publicos, como das acções das companhilis
anonymas solidamente constituídas, e regulal'mente administradas.
O espirilo de associação, porém, ainda se não mostra restabelecido do profundo
golpe que soffre\1 de sorte que a especulação melhor calculada. a empreza melhor
estudada, a idéa ma~ vantajosa finalmente, não encontraria hoje facilmente eapitaes
para se desenvolver e vingar o
Entretanto nem tudo foi perdido na provação por que passou o paiz a este respeito.
Os prejuizos que liquidações forçadas de emprezas, aliás de incontestavel vantagem mercanfil, fizeram soffrer aos accionistas, despertaram nestes o desejo de conhecer as causas de
repetidos insucce~sos, e o estudo lhes fez claramente comprehender que á indifl'erença
I~om que geralmente costumavam a confiar das direcções das companhias deviam na
maior parte dos casos all~ibuir laes insuccessoso
As representa.ções que ultimamente tem sido dirigidas ao governo imperial por
ncciollistus de diversas companhias anonymas contra as rcsppclivas adniinjstra~ões provam
exuberantemente que, mais avisados, procuram, dOora I!Dl diante, zelar seus hlk>resses,
e exigir mais apertadas contas de seus commissarios, <luC desCarte não se afoutarão
tanto em comprometter os negocios, que se incuDlbirão de gerir.
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A' excepção das ngencios uas companhias inglezas de mineração, de que Ca110 n()
lugar competente, e que se acham já Cunccionando, e de outras duas de companhias
t~ommerciaes tambem estrangeiras, que pediram permissão para se estabelecerem na
t~()rte, e que pendem de parecer do conselho de estado, o ministerio a meu cargo não
tem tomado conhecimento de nem uma outra petição ácerca da creação de novas
eompanhias anonymas, ele sorte que das que constnm do mappa appenso á exposiçãO
da directoria ua agriculturu, commercio c illuustria, que encontrareis entre os documentos do meu relatorio, nenhuma outra foi incorporada.
Fui concedida permissão para duas companhias de navegação, subvencionadas pelo
I hesouro nacional, podm'em elevar seu capital social.
Ordenei que fossem notificadas as companhias anonymas, que funccionam sem estalutos npprovados pelo governo imperial, para quanto antes tratarem de regularizar-se
lia cOllfoi'midade das leis em vigor; espero conseguir este desitlerOlum sem recorrer
aos meios extremos, que me faculta a lei n.O 1,OR3 ele 22 de agosto de 18llo e seus
)'r.gulamentos.
Representando-me algumas companhias de seguros mutuos a imposibilidade, em
Ilue se achavam de esqipturar seus balanços de conformidade com o modelo annexo ao
decreto n. 2:679 de 3 de novembro de 1860; sob parecer do conselho de estado Coi appromdo pelo decreto n. 3,189 de 25 de novembro do anno passado Um modelo especial pam
I'SlaS companhias, que encontrareis entre os documentos do annexo-A.A abertura de nO\'a8 vias de communicação, tanto terrestres, como fluviaes, que o
governo imperial activamente promove, deve produzir sensivel progresso no movimento
mercantil do paiz, não só em razão da diminuição dos fretes dos gelleros commerciaes
f'onhecidos, como porque attrahirá aos mercados muitos outros productos que as
difficuldades, e o custo de transporte conservam desconhecidos, e que virão por certo
desenvoh'er novas industrias, e novas fontes de riqueza publica.
Offereço á vossa leitura (no annelíO A) OI officios e mappas do movimento commercinl
entre o imperio e as republicas do Prata, que me Coram enviados pelos nossos prestimosos consules geraes naquellas republicas.
Bem desejara poder offerecer-vos um trabalho completo, e que abrangesse todas as
relações commerciaes com as nações com que commarciamos; porém os clocumentos
existentes não são completos, nem uniformes.

SlSTEIA

METRI~O.

Continuam os trabalhos preparatorios para a reducção dos pezos e medidas usados
imperio ao systema decimal. De grande parte das provincias tem chegado exemp)arps
das medidas de capacidade, que são empregadas 'lellas; porl'm só á vista de todas se
110
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podei'" procedt>r a um trabalho regular e conveniente para a publicação das tabeUas
de equivalencia, indis(lensaveis á definitiva adopção do noro syslema de pezos e medidas.
Pelo nosso ministro em Paris foi incumbida ao distincto sabio o general ,&Iorin a
t'scolha dos padrões e dos apparelhos verificadores, que espero receber com brevidade.

PIIVILEGIOS.
Continuam a fazer-se sentir os inconvenientes da lei que regula a eOllc('ssiio dos
privilegios,
A nossa nascente industria l'eclama imperiosamente de vossa parh~ uma medida
flue ponha fim a este estado de cousas, alterando-se essencialmente aquella lei. Á
"onsideração do poder legislativo foi apresentada pela sociedade auxiliadora da indusIria nacional, para substituir a lei vjgente, um projecto, que púde senil' de base ás
deliberações a semelhante respeito,
Por decretos us, 3,146 de 28 de agosto, 3,1;:,a de 1~ de setembro, 3,163 e 3,171
de 16 e 29 de outubro do anno passado, foram concedidos privilegios a diversos inventores para o uso exclusivo das indllstrias, de cuja descoberta mostraram ter sido
autores.
Por decreto n, 3,147 de 28 de agosto do mesmo anno foi prorogado pOl' cinro
aunos o prazo do privilegio concedido a José Domingues dos Reis Castro para usar de
um liquido, que declarou ter inventado para extinguir a formiga saún1.

EXPOSiÇÃO DE PIODUtTOS NAtlO~AES.
Prepara-se a França para reaJisar em 1867 uma segunda exposição universal.
. Desde que o Brasil aceitou o convite que lhe foi dirigido por occasião da exposição universal de Londres, parecp. que não póde mais. sem desar, recuar de comparecer
PIn taes lices industriaes, Cumpre-lhe mostrar, sempre que se realisarem essas grande!'
cxhibições, que suas riquezas são variadas e importantes, Vai-lhe nisto o seu proprio
interesse.
Conheceis os resultados que colhemos na primeira tentativa; comprehendeis a
influencia que póde exercer em nossa industria, e no desenvolvimento moral e material
do paiz essa participação a uma das maiores e mais proficuas das concepções da industri<t
moderna; compete-ms por tanto decidir se convém continuar na marcha encetada sob
fáo felizes auspicios, ou volver atrás.
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Acabam de chegar alguns exemplares do relatorio do commissario brasileiro na
exposição de Londres. Espero que se receberão brevemente numero sufficiente denes
para vos serem offerecidos.
Torna-se indispensavel a construcção de um vasto edificio destinado ás grandes
exposições nacionaes periodicas, e a pequenas .exposições permanentes e, além disso,
para a collocação dos cursos industriaes, que cumpre estabelecer. e para as sessões de
sociedades do mesmo genero.
O sacrificio que será necessario para este fim, ficará largamente compensado com
a animação impressa a muitos ramos de industriajá existentes. aos que já se acham em
embryão, ou que devem apparecer com semelhante estimulo. e com a reputação nacional
que é de esperar desta instituição.

SERVI~O

DA EXTINC~lO DOS INCENDIOS NA CIDADE.

Infelizmente novos desastres tem vindo convencer cada vez mais da necessidade de
se tomarem as medidas aconselhadas pela experiencia para se acudir de prompto, e
com probabilidades de efficacia, aos incendios que se desem'olvem na cidade. e que
ultimamente se vão multiplicando.
O perigo cresce de dia para dia com o augmento da população, com o deterioramento
dos predios, e com o emprego de madeiras fracas e resinosas.
Com a verba respectiva concedida no orçamento pretendo melhorar o serviço do corpo
de bombeiros e augmentar o numero de suas praças e secções; porém. como disse no
meu relatorio anterior. torna-se urgente uma revisão completa do decreto que o creou,
para a qual entendo indispensavel preceder autorisação do poder legislativo.
Depois do meu relatorio houve mais 21 incendios, dos quaes 4. importantes pela sua
violencia, e pelos prejuizos que produziram.
Em todos fIles o corpo de bombeiros correspondeu á expectação do governo imperial. e collocou-se na altura de sua missão, merecendo por isso ser elogiado pelo mesmo
go,'crno.

ILLUIINA~lO

DA CIDADE.

Organisada na previsão de uma economia importante. que o systema de illuminação
a gaz, adoptado pelo contracto de 7 de maio de 1862, que ainda pende de vossa approvação, devia produzir nas despezas com este serviço; a yerba do or~am{"nto ~ara elIas
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concedida tornou-se insuffitiente mesmo para as existentes na época em que foi organisada a proposta deste ministerio, desde que se decretou que do 1. 0 de janeiro do anno
findo se começaria a usar do systema de illumina~ão anteriormente empregado, i~to é, de
deixar os combustores arder com toda a força.
Indispensavel, portanto, se tOt'nava restringir, quanto fosse possivel, as concesiões de
augmento de iUuminação, o que eITectivamenle puz em pratica, deixando de satisfazer
muitas requisições já da mOla. camara municipal, e já do chefe de policia da CÔrte, de
sorte que o numero de combustores de gaz apenas foi augmentado de 20, e os lampeões
a azeite de 4.
Sem embargo, porém disto, o credito lerá de ser excedido em mais de 30:000~,
o que comprehendereis desde que vos lembrardes que a economia resultante do citado
contracto devia exceder de 80:000~, conforme se evidencia dos calculos apresentados
no meu relatorio passado, quantia que permittiria fazer face a este deficit, e augmental'
grandemente a illuminação da cidade.
Tendo sido reconhecido pela imperial resolução de consulta de 26 de novembro de
1862 o direito, que assistia á empreza que tem a seu cargo este serviço, de haver do
lhesoul'o nacional a quantia de 131 :297~470, provenientes da differença do valor da
moeda, em que lhe foram feitos os pagamentos durante o ultimo quinquenio, ordenei, por
aviso de 22 de junho do anno findo, que á mesma empreza fosse paga aquella quantia.
Sobre os serviços da competencia da directoria central nada mais me occorre dizer;
e 110 proposito de completar verbalmente quaesquer informações, que me escapassem.
ácerca de um ou outro ponto, passarei a tratar dos negocios, cujo expediente está
confiado á directoria das obras publicas.

OBRAS PUBLICAS.
ESTRADAS DE FERBO.

o estado cconomico de nossas em prezas de caminho de ferro não é ainda lt'io prospero
como seria para desejar.
As vias ferreas de Pernambuco e da Bahia, embora já estejam concluidas, não apresentam ainda um trafego tão avultado e crescente, que torne a receita effecLivamente superior
ás despezas de custeio. Cumpre, porém, não esquecer que, se como emprezas commerdaes não offerecem desde já resultados proveitosos, nem por isso a existencia dellas tem
deixado de concorrer muito para o augmento da riquE'za publica, sendo esta consideração
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-11por si só sufflCiente para justificar os sacrifidos que o estado faz para que, libertadas das
diffIculdades que se tem opposto á seu rapido desenvolvimento, possam um dia proporcionar as vantagens de que são susceptiveis.
De outro lado é tambem indubitavel que, a se desenvolver o systema de caminhos
ordinarios yicinaes, que liguem os centros productores com estas gt'andes arterias de
communicação, o que já começa a acontecer, o movimento commercial augmentará, e
com elIe o rendimento das estradas de ferro, trazendo como cOllsequencia necessaria
,. a ausencia dos onus que actualmente supportam os thesouros nacional e provinciaes.
A estrada de ferro de D, Pedro 11, de que mais circumstanciadamente me occuparei,
conseguio remover a diff1culdade, que foi assignalada no relatorio, que em maio do anno
passado deyêra ser apresentado á assembléa geral legislativa, tomando a resolução de
fazer novas chamadas.
Entretanto, se para a conclusão das obras contratadas não ha presentemente obstaculo serio a vencer, acredito que, se fôr julgado conveniente desenvolver o systema desta
"ia ferrea, novos meios será necessario pÔr á disposição de um tal serviço.
Sem embargo das reflexões, que vos acabo de fazer, estudam-se as linhas indicadas
como mais convenientes para o prolongamento da rede das nossas estradas de ferro , afim de
se adquirirem os elementos necessarios á qualquer deliberação que a tal respeito tiver
de ser tomada.
A situação pouco favoraveI, em que se acham estas emprezas, não ha impedido que
novos projectos de caminhos de ferro appareçam. Ao ministerio a meu cargo tem sido
l'emettidas pretenções de individuos que se propÔem estabelecer identicos melhoramentos
nas provincias de S. Pedro, Santa Catharina e Pernambuco.

D. Pedro IL-No relatorio de maio do anno passado descrevi o estado finaneeiro desta companhia. A somma disponivel de que então podia servir-se era insuffidente para a conclusão das obras, que estavam contratadas, ou em execução. Urgia,
pois, que alguma deliberação fosse tomada no sentido de se preparar a companhia com
o capital preciso para seus compromissos, e futuras necessidades. E, com effeito, diversas
resoluções foram apresentadas pelos accionistas em assembMa geral, que no citado relatorio
roram mencionadas, além de constarem de uma representação da referida companhia
dirigida á assembléa geral legislativa em " daquelle mez e anno.
Não se achando habilitado para deliberar livremente a tal respeito, o governo imperial entre os meios adoptaveis, que lhe restavam, julgou conveniente autorisar a chamada
de novas entradas, acompanhada tal medida da faculdade de serem as acções da companhia permutadas por apolices da divida publica, afim de que dest'arte não ncas&em
paradas as obras desta grandiosa empreza, cujo futuro compete-vos assegurar, visto que
ainda de vós depende a solução da questão principal, isto é, a maneira de se obter o
l!8pital necessario para a conclusão da estrada.
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-16 No df>curso de janf>iro a setembro ultimo esta linha ferrea foi perc.()rrida por 2,4r,4
trens, que rf>bocaram 35,':203 carros e conduziram 220,':246 p~ssageiros.
Calculando-sI' por estes dados qual o numero de passageiros que poderiam ser nelles
transportados nos tres ultimos mezes, verifica-se que durante todo o anno deve elevar-se
a ':293,659, isto l!, menos 6,576 do que no anno anterior.
O transportp de bagagens foi de .i0,373 arrobas e 27 libras; de animaes 10,967;
e mercadorias 2,7'21, U8 arrobas e ..\ libras; ':2':23,386 palmos cubicos e U.8,476
palmos correntes.
Calculando igualmente qual podenl ser o transporte das mercadorias no ultimo
trimestre, obtem-se o movimento de todo o anno, elevando-se as primeiras a 3,628,197
arrobas e 15 libras, isto é 668,603 arrobas e 151ibras mais do que no anno anterior; as
segundas a 297,848 palmos cubicos, isto {l. mais 69,250. e as terceiras a 197,960 palmos
correntes, isto é, mais 17 ,447.
.
A receita foi de 770:6!8~528 e a despeza de 610:799~899; tendo havido um saldo
de 159:828:rJ1629, que deve ficar reduzido á somma liquida de 81:.i4~965 com a deducção
da quota dos .emprezarios do ramal dos ~Iacacos e da quantia precisa para o fundo de
reserva.
Calculando-se pela media da renda dos primeiros. a receita bruta do ultimo trimestre,
se reconhece que a renda total no anno civil proximo findo deve orçar pela quantia de
1,027:50.i~70.i, isto {, mais 30:957"242, e a despeza pela de 8U:399"865, isto é, menos
4:175~387, do que no anno civil anterior.
.
O seguinte quadro mostra qual a importancia da receita e despeza da companhia
no ultimo quinquellnio :

Ilerei/a.
1858-1859
1859-1860
1860-18Gt
t86t-18G:!
1862-18G~1

Despe;a.•
35.i: 112~207

..\87 :988~10:2
79'2:592;,752

642:.i93~297

t,060:167~:2.i7

681:213~987

1, 157 :977~24 7
9:J7 :257~7 ·iS

76i:346~508

821:U3~222

Da Bahia.-Percorreram esta linha ferrea durante o mesmo periodo, ·de que me
tenho occupado, 832 comhois que transportaram 55,008 passageiros, 10,102 volumes,
276,.i27 arrobas, 35,918 palmos cubicos, 1,860 palmos lineares e 1,684 animaes.
Feito o calculo, de que me servi quando tratei da estrada de ferro de D. Pedro 11,
afim de conhecer qual o numero de passageiros e mercadorias que poderiam ser
transportados no ultimo trimestre, chegar-se-ha ao seguinte resultado para .todo o anno
findo: 73,:lU passf1geiros, isto é, 1,729 menos do que no anno anterior; 13,469 volumes,
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-17isto é, mais 3,878;,368,569 arrobas, isto é, mais 74.643; 47,890 palmos cubicos, isto é,
mais 17,735 e 2,245 animaes. isto é, mais 419.
A receita foi de 181:399~7!5, e a despeza de 315:861~461, tendo havido um deficit
de 130:809~443, se da receita deduzir-se a somma de 3:65:2~293, importancia do concerto
das locomotivas empregadas no serviço do empreiteiro.
.
Tomando por base o rendimento dos 9 primeiros mezes do anno passado. a receita de
todo o anno civil deve subir a 2U:866~300, isto é, mais 88:0-i9~79 do que no anno
anterior, e a despeza a 421:U8~14, isto é, mais 177:549~214.
A receita e despeza desta estrada tem ido sempre em progressão. como se vê do
seguinte quadro:

1860.
1861.
1862.
1863.

. .

.

. .

Receita.

Detpeza.

20:969~765

35.149~G91

62:23~957
153:816~21

113:551.,533
243: 599.,400

241:86~300

421:148~14

.De Pernambuco.-Pende de solução grande numero de negocios, que interessam a
esta companhia, prendendo-se todos á principal questão-o augmento do capital garantido-conforme ponderei no ultimo relato rio .
O capitão de engenheiros Ernesto Viriato de Medeiros em uma conscienciosa exposição que, por ordem do governo imperial. fez sobre o seu estado, foi de parecer que,
em vista das despezas feitas bona fide pela companhia, o capital garantido póde, por
(>quidade, ser elevado a mais f 485.648,95, deduzindo-se desta somma a importancia da
que foi despendida com a questão Furness desde janeiro de 1862 até a data do seu
relatorio. Inclino-me á sua opiniilO.
Quanto ao juro da garantia, declarei ao superintendente da mesma estrada
(Iue actualmente se acha na cÔrte, que no caso de ser por vós approvado o augmento
de capital, o governo não póde garantir mais do que 5 por % . deixando dependente do
governo provincial a concessão dos 2 por % addicionaes.
Se autorisardes o referido augmento de capital, habilitareis o governo para solver
eonveniente e difinith"amente todas as questões pendentes.
A linha ferrea foi percorrida nos 9 primeiros mezes do anno passado por 81,971
passageiros. A sua receita foi de !81:490~361, e a despeza de 308: 19s.,987 , resultando
um defieit de 86:70~26, isto é, 109,49 % da receita.
Tomando por base para a renda do anno passado a dos mezes decorridos de janeiro
a setembro, a receita será de 375:320~481; isto é, mais 21:866~224 do que a do anno
anterior e a despeza de 410:927;t1J982, isto é, mais 79:862~82.
()
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o quàdro seguinte dá idéa da receita e despeúl da companhia no ultimo quinquennio:
Rereila.
1858-1859.
1859-,1860 .
1860-1861.
:1861-1862. .
1862-1863.

118:510~;j0

,

.

D~pe;sa.

JU:519~106

1;j0:050~77

167:152~997

J69:548~48.i

180:t19:t1\468

:115:108~6J

216:962~40

:172: 2!;)~400

~4t :.U9~15t

De S. Paulo.-A empreza incumbida tia cOllstl'llcçào desta estrada contimia em
seus trabalhos, persistinoo no proposito de abrir simultaneamente n primeira e segunda

secções, ou a parte comprehendida entre Santos e S. Paulo, isto é, uma extensão de
r,o milhas. Segundo as informações do engenheiro fiscal,. parte da estrada já está capaz dp.
transito.
De lIauã.-Nos lres primeiros trimestres do anHO findo a renda desta companhi...

pl'oouzio a somma de !93:U6t570, sendo 87:~OO, impoftaneia do lrele de 36,633
passageiros, e 206:057__70. valor de 1,717,14! arrobudecn~8.
E' pois natural que com a elevação dos passageiros 8. 48,8.14 e a da carga a
2,189,521 arI:Qbas, calculando li. renda annunl pelo resultado dos nove primeiros mezes,
tenha elln subido n quantia de 390:86!~!):1.
De c.aaapllo.-Nada posso aecre8Cenl.t\r ao que disse no relatoriQ altlerior.
De Tamandaré.-Lm dos concessionarios, Luiz Canalho Paes de Andmde, jA

patenteou ao govenlo a resolução em que está de desistir da. concessão constante do
decreto n. 1,980 do 28 de setembro de H~57. Os outros, porém, solicitaram novos
favol"es para o fim de levarem a effoito a constru~ão desta estrada. Estas pretençôeH
estão affeclas ao conselho de estado. cujo parecm' C) governo julgou conveniente ouvir.
De Santa Catharina á S. Pedro.-DependcDl de estudos e inCormaçies dua~
pr1lpostas feitas paro li construcção de uma via feri'l'a que ligue aqueUas provindas.
Do Recife ao Limoeiro.-Está ainda dependente de resolução a consulta. do
conselho de estado, sobre a proposta do visconde de Camal'agibe, de que fiz men~âo no
meu relatorio anterior, para a factura de um caminho de ferro que ponha em immediata
communicação aquelles dous lugares. e outros pontos da pl'ovincia de Pernambuco.

Digitized

byGoogle

-19-

ES'.ftlADA DE IlODAGEII.
. União e Incluatria.-A empreza que tomou a si a construcção e custeio desta
estrada, e o seniço do transporte de passageiros e mercadorias, achMldo-se nos maiores
embaraços financeiros. em razôo ·dos juros de ~eus compromissos excederem em muitn
a sua receita, tanto proveniente do trafego e das taxas, como das garantias geral e provinciaes, ,ia-se na necessidade de cesso r inteiramente o trafego sem poder solver suas
dividas.
Nesta conjunctura, e no risco de ser abandonada uma tão importante via de Conlmunicaçflo, o que h'orla graves iflconvenientes a um eonsidera"cl numero de lavradores,
e 00 extenso commercio que hoje se faz por aquella linha; attendendo além di~o ao
projeeto que acerca desta empreza pende da decisão do poder legislativo; o gm'erno imperial consultou o conselho de estado, e sob parecer de secção dos nego cios do imperio
l'esolveu, de conformidade com o mesmo parecer, e depois de haver procedido aos necessarios exames. tomar a si a referida estrada, pela rórma constaute do contracto, jHntO fiO
annexo B, cuja execução ficou dependente de vossa approvação.
F..m. vista das circumstaneiasqtle se DggI'8Vantm OOB&ideTal\felOl6flt,e dqJoi8Af111t()~odel'
legislativo tomou conhecimm:rto des1e negocio. me poosaaoo qae o oootracto, a que alludo,
respeitando, quanto é possivel, os direitos da oompanhia e de seus eredores, consegue o fim,
que li8 teve em vista, compatível com as cireumstallmas actuaes, com menOi' sacrificio do
tbesouro Ilflcional.

tRlAS PlILItAS GIIlES i ,ttJ\1L18 As

PRM1~IAES.

o ~tl~azo.em .que se acham as pt'ovWcias 110 tocau,te áti VWlS 00 c00HU4I;nic~o,
nasce em parte da diversa applicação que se tem dado aos auxilios prestados par'a
aquelle fim. e -que tem sido desviados delle. .embor.a ,para ohras necessarias, mas
não de tllilta vantagem para o progresso do paiz, como a cQllstrucção e reparação df~
seus meios de transporte.
Espero que com as medidas que lenho tomado a tal respeito se evitarão esles
iacODvenientes, e 'iue os presidencias das provincias, cOllscias do peusamen.to do governo
imperial, procurartio d'ora em diante limitar-se ao que lhes ji}r indicado.
Expedio-se circular ás provincias, exigindo informações sobJ.'e as obras mais urgentes
.~ indispensayeis que convem auxiliar. De algumas já tem chegado relatorios que provam
a necessidade de se coadjuvai' eff1ca.zmente seu sys&eD1tl. .de vias df~ ~A).JnmHllicação.
Carta do Imperio. - Contillúa
imperio,

t\

coordenação .da cnrta gtmll e iteneraria do
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o chefe d'esquadra Augusto

Leverger foi encarregado de regularisar e completar os
tral)alhos existentes sobre a provincia de ~Iatto Grosso •

• avegação 8avlal.-Autorisado pelos actos legislativos que conheceis, o governo
imperial tem feito quanto é possivel para animar a navegação fluvial; porém, já por
l'scacear entre nós o espirito de associação, já pela falta de intensidade de população,
não tem sido possivel ainda estabelecer-se e alimentar-se novas linhas de navegação fluvial.
A este respeito o progresso marcha, posto que seguramente, com a lentidão exigida pela
lIecessidade de acautellar o thesouro contra as imprudencias de emprezas mal pensadas,
(' de não despender com serviços pouco efficazes o que mais utilmente póde ser applicado
n animar outras industrias.
Entretanto o governo, convicto das vantagens que devem provir ao commercio e á
lavoura do aproveitamento destas vias naturaes de communicação, e que geralmentt'
offerecem um transporte barato aos generos commerciaes, trata de fazer explorar e
t'studar os nossos principaes rios.
Esploração do rio Pará••-Ao capitão de engenheiros dr. José ~18rtins da Silva
Coutinho coube, como vos foi assignalado em maio do anno findo, a exploração do
do PurlÍs, um dos mais importantes tributarias do Amazonas, e que, como prova o
mesmo engenheiro, tem uma navegação mais extensa do que a do rio &Iadeira, que atr
a~ora era reputado o primeiro.
Os interessantes trabalhos deste engenheiro, ácerca da mesma exploração, que me
furam presentes, acham-se em resumo publicados no Diario O/Ticial.
Denes consta que a navegação deste rio é franca por cerca de ..\00 leguas, paru
embarcações de 10 a 12 palmos de calado. Suas margens ferteis e salubres, e prestam-se
perfeitamente a cultura de todos os 110SS0S generos commerciaes, além de possuirem
artigos de grande 'ralor como por exemplo gomma elastica, salsa, copahiba. cacão. etc.
Exploração do rio Tapajóz.-O mesmo engenheiro foi encarregado pelo presidente
du provincia do Amazonas de estudar o traço de uma estrada que deve ligar o rio ~Iaués i,
parte superior das primeiras cachoeiras do Tapajóz, devendo guiar-se pelas instrucções
que lhe expedio aquelle funccionario.
Este serviço é indispensavel, porquanto esta via de communicação, é de todas da
mesma provincia a que mais carece de auxilios, e uma das que melhores serviços deve
prestar ao seu desenvohimento material.
Reconhecimento do rio Taquary . - O capitão d' estado maior de la classe Joaquim
da Gama Lobo d'Eça foi encarregado pelo presidente da provincia de Malto Grosso d{·
explorara rio Taquary, desde o Paraguay até á róz do rio Coxim, para o que foi posto
{, sua disposição o npor Alpha.
•
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Do relatorio apresentado pelo referido engenheiro consta que, partindo de Corumbá,
navegou pelo rio Taquary até o Formigueiro C', verificando a m\yegabilidade deste af'fluente
por espaço de 21 milhas, regressou ao Taquary, percorrendo-o na extensão de 74 leguas,
que qualificou deste modo: nas primeiras 29 leguas, a partir da fóz do FormÍgueiro, o rio
Taquary é estreito e canalisado ; nas 22, que se seguem, offerecc mellOS fundo, e o canal
perde-se no meio de bancos de arêa; e finalmente nas 23 seguintes offerece navegação
regular.
A navegação, desde Corumbá até o lugar denominado Beliago, onde terminou sua
excursão '~xploradora, durou 135 horas no mpor; mas declara o referido capitão que
o mesmo espaço póde ser percorrido, na estação propria, em 9.i horas na subida e em 36
na descida do rio.
Se bem que o vapor conseguisse transpôr a passagem do Beliago, que é difficultosa,
tanto pela estreiteza do canal, como pelas lages, que ahi obstruem o leito do rio, resolveu
o explorador seguh' n'uma igarité deste porto em diante, e assim navegou até á cachoeira
da Barra, na fóz do rio Coxim.
A' vista dos resultados desta exploração é evidente que o Taquary é navegavel por
vapores das dimensões do A/p/lU, desde olltuhro até abril, tempo em que o rio se acha
na sua maxima e media enchent!".

Ravegação do rio Parahyba.-Tenho ú vista duas pl'Oposlas tendentes a melhorftr a aelnal navegação do rio Parahyba entre a freguezia de S. José do Campo BeIlo, e a
ponte do Ypiranga, quasi junto il harra do rio Pil'ahy. Opportunamellte me occuparei de
tão importante questào, para o que tornam-se llecessarios alguns trabalhos que os
engenheiros Kellers estilO condnindo, e que serYem de complemento aos seus estudos
preliminures sohre a exploração deste rio, de que foram incumbidos por um dos meus
antecessores.
Ponte de J'aguár~.- Os habitantes de ~Iillas, s. Paulo, ~Iatto Grosso e Goyaz
reclamavam desde muito a c(lnstruc~üo fIe uma pontt' sobre o rio Grande, no lugar
denominado Juguára.
A' ,'isla da reprcselllaçflQ que ultimamente dirigiram ao governo imperial as camaras
municipaes das cidades da Franca e Bragança, entendi que se não devia relardar por
mais tempo a sua conslrucf:ào, l\CerCa tIa qual haviam já eShHlos feilos por rlh'ersos
engenheiros.
Aceitei, tlI$ta conformidade, a propclsta de Manoel Prreil'u Cassiano, e autorisei o
presidente da prorineia de S. Paulo para que eom elIe tOlllHl.lasSl' l'sla ohra pela quantia
de 89:000;', s{'gundo as hases que encontt·areis no annexo - B.
Muralha daBabia.-Na cidade da Baltiu reclamam a aUençào dos poderes do estado
llS obras de segurllllça da montanha, e bem nssim as de uma rua que eommuniaue a parte
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alta da cidade com a parte baixa, e dê com modo transito a carros. Estas obras já começaram
a construir-se, mas tem marchado com lentidão por falta de fundos necessarios.
O empresa rio Thomaz d' Aquino Gaspar apresentou uma proposta na qual encarrega-se da conclusão das pbras pela quantia de 425:890~790, paga em pr('stações anmraes
de..iO:OOO~.

Deliberei mandar ajustar as bases para o contracto, e, attendendo ás informações
favoraveis a este respeito prestadas pelos engenheiros do governo, depois de assentadas as
"itas bases, autoriseisua celebração, sob condição de ficar dependente da vossa definitiva deliberação.

OBIAS PUBLICAS DO IUNICIPIO.
Inspecção geral das obras pubHca•. -No intuito de organisar uma escola
pratica de engenheiros que possam posteriorment.e ser empregados nas com missões ,
de que abunda o ministerio á meu cargo, deliberei crear a classe de praticantes das
obras publicas, pela maneira constante das instrucções de 28 de agosto ullimo que
encontrareis entre os documentos do annexo-B.
Já se wrificou o concurso de que tratam as mesmas instrucções, e foram aproveitados
(Iuinze dos concurrentes que se apresentaram a exame.
llistribuidos pelos obras mais importantes deste municipio, e ainda das provincias,
estes funccionarios irão adquirindo a pratica tão indispensavel na profissão de engenheiro.
Espero que a adminiatração das obras publicas aufel'irá brevemente vantagens reaes
desta medida.
Abastecimento d1agua para a capital.-O actuaI forneeimento de aglla para a
capital do imperio é insufficiente em tempos de secca.
Torna-se preciso augmental-o com outros mananciaes, e construir novos encanamentos,ampliar os existentes, dos quaes alguns se acham emmáo estado.
"Em -um paiz cahnoso como o nosso, e á vista da constante diminuição de braços
servis, a abundancia de -um elemento tão indispensavel concorrerá poderosamente para
melhorar muito a economia, e salubridade desta cidade.
Para se conseguir este fim, dois meios se apresentam-ou fazer as obras 'por conta do
governo, ou entregar este serviço a uma companhia, mediante rasoavel indemnisação.
Para a primeira solução seria preciso que a yerba respectiva do orc;amento fos!le
consideravelmente augmentada, e assim mesmo só depois de alguns fumos se poderia
auferir vantagens apl'eciaveis.
A. organisação de uma companhia deverá satisfazer mais rapidnmente {'s~a necessidade,
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-JBe dispensará a administração publica de estar constantemente occupada com interesses
individuaes e domesticos, que lhe roubam precioso tempo. Conforme vos communiquei no
meu relatorio do anno passado existem duas propostas para tomar a si tão importante
serviço.
Qualquer porém, que seja a vossa opinião ácerca do modo porque a difficuldade
deva ser resolvida, espero que habilitareis com promptidão o governo imperial para providenciar a respeito de um objecto, cuja importancia é de primeira intuição.
Companhia City ,Improvemeau.- Os trabalhos da companhia assim denominada
tem sido feitos com toda a actividade, com quanto algumas difficuldades praticas com
que se não contavam, se conjurassem pararetardal-os.
Assim é que achando-se occupado pela praça do mercado da Gloria o terreno que
primitivamente lhe fora destinado para assento das officinas do primeiro districto, teve
ella de para este fim, ganhar e~paço sobre o mar, obra de uma importancia equiva~nte
ás difficuldades que as circumstancias do lugar oppunham, e que entretanto acha-se em
fmIclusão.
Além disto algumas duvidas hão suscitado os particulares sobre o direito que tem a
companhia de penetrar com suas obras por baixo de terrenos, que lhes pertencem.
Por occasião de construir-se a valIa geral de esgôto da rua dos Arcos, o aqueducto
da Carioca, que lhe está superior, som·eu graves deterioramentos a ponto de ser preciso
especa-Io para que não abatesse, e tornar indispensavel a substituição de seus arcos.
A companhia propÕz fazer por sua conta a reparação conveniente, conservando o
systema actual. Entretanto parecendo necessario tanto para solidez do mesmo aqueducto.
eomo para o commodo do transito naquellarua, e-seu embellesamento, e visto ser forçoso
reparar-se esta importante obra. alterar o systema actual, supprimindo-se o encontro ou
pegão, que atravanca a rua, e fazendo-se nesse lugar passar o aqueducto por sobre
um só arco, deliberei mandar orçar as obras que são necessarias para qualqu~r dos
dous systemas, afim de resolver sobre a preferencia. e verificar qual o onus quede~e,
Jla hypothese de uma obra nova. recahir sobre a companhia de que trato.
Acham-se terminadas e approvadas as secções do primeirodistricto, por onde de,"e
eomeçal' a experiencia neste primeiro ou segundo mez mais proximo.

TELEGBAPHOS.
Ca.da vez mais se faz sentir a conveniencia de se estabelecerem linhas geraes telegraphicas. I Entre muitas necessidades á que cumpre· attender neste ramo de serviço, distin-gucm~e especialmente a linha costeira do imperio, e a linha transatlantica.
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-~E'um melhoramentu instantemente reclamado pela alta administração e policia do paiz,
e pelos interesses do commercio e, comquanto sua renlisat;:ão demande consideraveis
sacrificios, comprehcndeis qué elles serão muito compensados pelos resultados que se
devem colher de tüo aperfei~oado meio de communica~ão.
A respeito da linha transatlantica o governo imperial deliberou entrar em ajustes com
a empreza Ballestrini ácel'ca das condiçõps, com que concorrerá para sua execução, ficando
a sub\'ençiw pecllniaria, que fôr convencionada, dependente de vossa approvaçã.o.
Espero que brevemente poderá ser submetlido ao vosso conhecimento o systema pelo
qual pó de ser levada a effeito a linha telegraphica da costa do imperio.
Com os meios de que a este respt'ito dispõe o ministerio a meu cargo foram tomadas as
providencias necessarias para ligar com esta cidade as fOl·talezas, e mais pontos fortificados
da respectiva barra. Acaba de ser assentado, com o melhor exilo, o cabo telegraphico,
que era indispensavcl para este fim, e o serviço faz-se com toda regularidade.
Por certo, um systema completo e regular de telegraphos electricos não poder{l ser
realisado senúo mediante grandes e importantes sommas, mas á vossa penetração não
podem escapar as vantagens politico-commercines de um seniço que tanto deve concorrer,
entl'c nós mais do quc em qualquer outra parte, para a boa administração dos interesses
publicos, e para estreitar os laços que dewm ligar todos os habitantes do paiz.
Nada mais me occorre communicar-vos sobre os negocios desta directoria ; e portanto
passarei a occupar-me dos quc concrrnl'm Ú dirf'ctoria das terras publicas e colonisação.

IEDI~lo

DE TERRAS PUBLICAS.

o serriço

da medição de terras publicas deyolutas, apezar da altera~~ão que tem
soffrido em seu pessoal, continúa a produzir, ainda que em pequena escala, os resultados
desejados.
Os trabalhos incumbidos ás poucas commissões existentes. limitam-se ús provincias
do CearÍl, Alagôas, S. Paulo, Paraná, e Santa Catharina, onde estiveram algum tempo
interrompidos pela ausencia do respectivo engenheiro, e ú proyincia do Espirito Santo,
unica commissão de novo crenda. c que se acha a cargo do engenheiro Carlos Krauss.

O maior c principal obstaculo encolltmdo neste ramo de sen-if;o. conforme se ha
constantemente indicado nos relatorios anteriores, provém da falta de p('ssoas que,
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convenientemente habilitadas, sejam nomeadas, ou para servirem de juizes commissarios.
ou para acompanharem a estes na qualidade de agrimensores.
Este grave inconveniente espero que desapparecerá em grande parte com a execução
do decreto n. 3,198 de 16 do mez passado e instrucções annexas que foram expedidas
pela repartição a meu cargo, com o fim de regular a nomeação, habilitações e exercicio
dos agrimensores, que se destinarem ao serviço de medições de terras.
Esta medida porém não passa de um palliativo que deve até certo ponto melhorar
as circumstancias deste serviço. Sómente com a creação de um curso de agrimensura
~ poderá organisar um corpo de agrimensores capaz, e sutUciente para em todas as
provincias do imperio proceder a este trabalho de incontestavel vantagem no presente,
e de iocalculavel importancia no futuro.
Entretanto, com aquella providencia. é de esperar que o benefirio das legitimações
e revalidações de posses e sesmarias se irá extendendo a outras provincias, além das que
tem até hoje figurado nas informações annuas desta repartição.
O decreto n.1,984 de 6 de outubro de 1857, conferindo aos procuradores fiscaes das
províncias a attribuição de fallar por parte da fazenda nacional nas medições e
demarcações de terras, que houvessem de ser concedidas ou legitimadas. não previo
certamente os inconvenientes de sua estricta observancia.
Sobrecarregado de trabalhos proprios do cargo que exerce, e igualmente de numerosos autos de medição de terras, o procurador fiscal da província de S. Pedro, vê-se
impossibilitado de exercer com vantagem para os interesses publico e particular, o encargo
que lhe foi commettido pelo citado decreto. De 346 autos de medição de terras, que tem
recebido desde 1859, tem apenas despachado 78. Existem, pois. por despachar 268 que,
segundo o calculo feito pelo presidente da referida província, só poderão ser expedidos no
prazo de 12 ânnos.
Faz-se necessario, portanto, que um funccionario especial. de nomeação do governo,
substitua. ou pelo menos coadjuve o procurador fiscal naquella e nas outras províncias.
em que for isto convenie~te. Esta medida. porém, depende de disposição legislativa
que deverá ser acompanhada da faculdade conferida' ao governo para reorganisar a...
repartições especiaes de terras. tornando-as mais harmonicas com a fórma que a creação
deste ministerio deu á repartição gera] das terras publicas.
Confiado na vossa solicitude pelos interesses do paiz reclamo estas medidas que
julgo de indeclinavel necessidade. e que espero serão por vós attendidas com toda a
urgencia que exigem aquelles interesses.
Nas provincias do Ceará. AlagÔas, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e S. Pedro do
Rio Grande do Sul alguns importantes trabalhos se hão já realisado no tocante ás legitimações e revalidações de terras, não podendo dizer o mesmo ácerca das provincias do
Espirito Santo, Rio de Janeiro e Matlo Grosso, por se não haverem recebido ainda as
informações dos respectivos juizes e commissarios.
7
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VENDA DE TERR.4S.
K para lamentar que ainda se não tenha conseguido. apezar dos constantes· esfor~os
que se tem empregado neste intuito, regularisal' de um modo efficaz este serviço, que
tantas vantagens pl'omette ao desenvolvimento da induslria rural. c. portanto, no augrnento
da riqueza publica.
Apenas em algumas provincias. isto é. nas do Amazonas, Santa Catharina e Rio
Grande do Sul. se realisaram algumas vendas, que estão longe de cOl'l'esponder, em numero
e importancia, ao que se devia esperar.
Para reguJarisar semelhantes trabalhos tomei a deliberação de declarar ás presidencias das provincias que nas vendas de terras de posseiros cahidas em commisso, e
por isso incorporadas ao domínio do estado. fossem }>l'eferidos os mesmos possE'iros;
medida esta que attenuará de algum modo a sancção da lei contra aquel1es que,' embora
as occupassem illegalrnente, as aproveitaram e beneficiaram pela cultura.
Creio, que esta medida, contribuirá sem duvida tambem para desvanecer os receios e
ft repugnancia dos posseiros a sujeitarem-se aos processos das legitimações,

EIIGRAÇlo.
o estado de nossas relações com a Europa no toeflllt.~ a emigrac:ão não tem soffrido
a menor alterac;Aio.
Vencidas como se acham as principaes difficuldades. que se oppunham á que as populaçõesda Europa, que annualmellte demandam uma nova patria. se encaminhassem para
o imperio, que lhes póde offerecer, melhor de que qualquer outro paiz.condições favoraveis
para ganharem a vida com facilidade e socego; a questão reduz-se actualmente a uma
questão de tempo.
O governo imperial tem-se esforçado, e continuarit a empl'egat' tudo quanto estivel'
a seu alcance, não só para não perder o terreno com tanto custo conquistado, mas tambem
para firmar, cada vez mais, a convicção de que elle se acha animado das melhores intenções em favor dos emigl'8ntes, e disposto a proporcionar-lhes todas as garantias de
felicidade, que procuram, quando deixam seu paiz natal.
Persuadido de que as questões que se suscitam a respeito deste ponto devem merecet'
a mais seria attenção, tenho-me esforçado por tel'Dlinal' as ([ue se achavam pendentes,
e conseguido acabar com algumas das mais complicadas e antigas,
Delibet'ado como me acho a curar de preferencia dos in(eI'esses desta especie de colonisação pelos meios indirectos, seguindo o systema inidildo pelos meus antecessores,
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-'Z7empreguei os sacrificios do thesouro nacional em iavorecer especialmente osnucleoscoloniaes já existentes, os quaes desde que se acharem em circumstancias prosperas serão
outros tantos fócos de utttação para a colonisação espontanea.
Este systema já vai produzindo os resultados que se esperavam. Os colonos contentes com a sua sorte presente, e cheios de confiança no futuro, procuram attrahir seus
parentes e amigos da Europa, com (\8 informações que lhes mandam de sua vantajosa
situação no impf:'rio.
De conformidade tambem com este systema, o governo imperial tem procurado
iJmparar as colonias a cargo de particulares, que se tem achado em criticas cirr.umstancias.
Actualmente pendem de solu~ão as prelenções dos emprezarios das colonias - de
1). Pedro 11, e de Santa )Iaria da Soledade, aquella na provinda de Minas á cargo
da companhia União e lndustria, esta na de S. Pedro a cargo de ~lontraveJ,
Silveira & Comp.
As circumstancias difficies em que se acham estes emprezarios os levarão a abandonal'
as ditas colonias, se o governo imperial se não resolver a tomar a si a sua administração,
mediante indemnisação razoavel dos gastos por elles feitos.
Comprehendeis que a abstenção a semelhante respeito irá desenvolver de novo essa
t~l'uzada que na Europa por tanto tempo foi pregada contra a emigra-;Ao para o Brasil, e que
Sll com grandes sacrificios pÔde ser espancada.
Por outro lado as circumstancias do paiz re'lOmmendam a mais estricta economia dos
publicos dinheiros.
Cumpre pois, proceder de modo, que estas conveniencias sejam combinadas da
melhor maneira que fÔr possivel, e em ordem, porém, a não se comprom~tter nenhum
dos grandes interesses que se acham ligados a estas questões.
Ainda de conformidade com este pensamento deliberei mandar, depois de exames a
Ilue se procedeu, e de ouvido. o conselho de estado, satisfazer algumas reclamações de
('ompanhias que se acham liquidadas.
No desenvolvimento do systema preferido para attrahir a emigl'ação da Europa tem
surgido algumas difficuldades serias que o governo imperial ha buscado resolver de
um modo satisfactorio.
Entre eIlas é digna de vossa attenção u (luestão suscitada a respeito das terras da rica
,~ florescente colonia de S. Leopoldo na provincia de S. Pedro, de que Oppol·tunamentl~
tratarei.
Por ultimo resta-me communical'-vos nesta parte que se contim'la a coUigir as plantas
especiaes e topographicas das colonias do governo, que devem reunir-se ás das terras
medidas, demarcadas e destinadas á venda, afim de produzirem 11 salutar effeito que
I'~ licito esperar de sua realisação, colloc81ulo sob as vistas do emigrante os lugares,
para onde póde-se dirigir, e permittindo-lhes até certo ponto a tilculdade de
t~scolher.
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COLONISA~lo.
Tendo exposto em geral os factos que mais de perto se prendem ao assumpto da
emigração, e que importam os meios indirectos e efficazes de tornaI-a natural, progressiva
e permanente para o imperio ; cabe-me agora dar conta succinta das occurrencias do anno
vigente no tocante á marcha da colonisação no paiz. e ao estado lisongeiro em que Sf.'
acham as colonias do governo para cujos resultados tem contribuído em parte a aeção
beneHca do tempo, e em parte a continuação do emprego de meios tendentes a fortaleceI-as.
p. a constituil-as verdadeiros centros de aUração.
A associação central de coIonisação. posto que acabasse o tempo do seu contracto.
continúa ainda provisoriamente a funccionar. Resulta de um estudo acurado sobre a
historia e estado da mesma associação e dos serviços que eUa prestou, que mais conveniente será a sua substituição por uma agencia immediatamente subordinada a est~
ministerio. Esta solução virá ser tomada brevemente por se acharem os· papeis
preparados com todas as informações necessarias, e um desenvohido parecei' da secçãn
do conselho de estado.
Com as reconhecidas vantagens offerecidas aos emigrantes que se dirigem ao imperio,
t' aos nacionaes e estrangeiros nelle residentes, vai-se ao mesmo passo realisando o pen~8mento humanitario e patriotico de chamar a condições menos precarias, e aos regulares
t.rabalhos da producção agricola. avultado numero de braços, que se esterelisam entre
nós pela difliculdade de adquirirem terras baratas. e á mingoa de meios~
Por este modo se desvanecerá a idéa, que parecia acceita, de que os naturaes se não
prestam de bom grado a ,river sob as condições do regimen colonial.
E' certo, porém, que elIes preferem em geral á vida do campo uma existeneia mais
independente, e mais conforme com os seus habitas e tendencias.
Parece-me opportuno lembrar-vos aqui a conveniencia de uma resolução que,
modificando a lei existente, permitta a venda de terras a prazo, em favor das classes
pobres, cujo aproveitamento seria de grande vantagem po.ra o desenvolvimento da
lavoura.
.
O estado de nossas colonias continúa a ser satisfactorio, e as occurrencias que se tem
dado depois do relatorio passado, revelam melhoramento em suas condições de existencia t>
futuro. A lavoura não sotfreu como no anno anterior os etfeitos da secca ou o das grandes
chuvas, e pragas de animaes daninhos. De parte alguma tem chegado informações desagradaveis, quer em relação aos habitantes, querem relação aos trabalhos agricolas. Um ou
outro facto transitorio apenas eonstitue excepções á verdade ennunciada.
Em virtude de alguns faetos occorridos ultimamente, tomaram-se providencias no
intuito de prover ás necessidades mais urgentes das colonias, algumas das quaes foram
indicadas pelas suas administrações.
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-HEm omcio de 30 de setembro ultimo o presidente da provincia de S. Pedro deu conta
ao governo de se haverem retirado para a Confederação Argentina 58 colonos da colonia
de S. Leopoldo, constituindo todos dez familias e seis individuos solteiros, ligados mais
ou menos directamente com o colono .Koelr, catholico notavel pelo seu excessivo zelo
religioso.
Das indagações, a que procedeu o referido presidente, resulta que o interesse, a
noticia de favores, que se propalou serem concedidos pela referida confederação ás suas
colonias, e sobretudo as suggestões de certos individuos, entre os quaes aponta-se um
padre jesuita, originaram tão importante acontecimento, cujas consequencias podem ser
prejudiciaes á causa da colonisação do paiz.
Nem um outro motivo póde explicar a retirada d'aquelles colonos, que semprr
tiveram por si a acção benp.fica das leis do paiz, e que se achavam em circumstancias tão
prosperas que conseguiram reaUsar na venda de suas propriedades a importante somma
de 81:000~.
Embora abrace a opinião de que deve ser livre aos colonos a retirada para qualquer
parte onde melhor curem de seus interesses, nem por isso acredito que se deva cruzar
os braços diante de especulações promovidas no sentido de se abusar da credulidade denes:
P. nesta convicção dei as providencias necessarias para que, syndicadas bem as causas
que produziram estes factos, o governo fique habilitado para tomar as medidas que
pareçam mais adequadas a previnil' a sua repetição.
A real feitoria do linho canhamo fundada em 1788 em terrenos, cuja propriedade já
nessa época era em parte contestada por particulares, foi, como sabeis, em 1824 destinada
para assento da importante e rica colonia de S. Leopoldo.
A inesperada chegada dos eolonos em numero superior ás previsões da administração
publica, e o desejo de os accommodar quanto antes em prazos (embora pequeno numero
destes estivesse medido e demarcado) ligados uns aos outros, e proximos do rio que
serve de communicação entre a colonia e a capital da provincia, fez nascer nova fonte dt'
contestações e duvidas sobre a propl'iedade cedida aos colonos.
Finalmente, o rapido crescimento desta colonia, e as pretenções de particulares
que especulavam com titulos de novas concessões de terras por parte do governo,
complicaram de tal sorte as questões de propriedade neste importante municipio
da provincia de S. Pedro, que o governo imperial, sabedor de tal situação e comprehendendo as consequencias que de semelhante estado de cousas podiam provir,
tanto para os interesses daquelle municipio, como da colonisação em geral, deliberou
proceder a uma devassa rigorosa sobre os factos actuaes, e as causas que lhes deram
nascimento.
Depois de longos estudos e trabalhos feitos pela presidencia da provincia. que se
acordavam completamente com os que ao governo imperial foram amigavelmente ofl'erecidos pelo honrado cavalheiro que nesta côrte representa o governo da Prussia, no elevado
caracter de ministro plenipotenciario. l'econheci que eumpria quanto antes terminar com
8

Digitized

byGoogle

-18taes contestações, muito embora á custa de sacriftcioli do thesouro; e que o meio t}\le mais
se reoomlDenda~a para este etreito era 8. nomeac;.ão de uma coDlmissão incumbida de
verificar e '1egaJisat" a propriedade territorial do municipio de S. Leopoldo, oomorme fÕM
proposto pelo mesmo presidente da provincia.
E de facto foi nomeado o tenente coronel do corpo de engenheiros Ernesto AnlOflio
Lassance Cunha, que reune todos os predicados requel'idos para le"ar a etreito esta
iDlportante commissio, e que, com o zeto que lhe é habitual, já deu começo a eIlo,
gmando-se pelas instr.ucçôei que lhe expedi em data de 13 de outubro ultimo.
. Ponderei por certo os sacrificios que este lieniço ia exigir do thesoldf'O nacional;
porém, pezando convenientemente as vantagens que se adquiril'Õ.O com a tet'minação tH
um negocW de5to m'dem , que, além de trazer os proprietarios habitantes daluelle
municipio consl.antemen&e sobresaltados áoerca dos seus direitos aos telTenos que lhes
ha"i&m siOO partilhad()@ pelo governo imperial, e que, balia lide, tinham proourado me.
lhorar pela cultura e despezas que esta acarreta, devia produzir um etreito muito desag~
• .y~1 e prejudicial 10" interesses da oolonisaçio no imperio, apresentando o g<Werno
iwperial, OOiIlO pluoo disposto a realisar os cOIDprOmiiSOS tlBe havia e.ontrahido.
Por OtlÚ'O lado.. coostudo-me que as usu·rpaçõe8 de WTitoriQ feitas na colonia de
S. Leopoldo podem ser calculadas em 25,000,000 de hraças quadradas, esper-o que
af'eifWdieação destas terras diminuirá .cOIwder'avelmente os gastos que se tem de fazer
com esta commissão.
lun~ M anncl,o-C-oncontrareis todas Ui' I,ecios otflciaeG que -podem elucidar
esta materia.

CootinÚél,a merecel' a aUen-;Ao do governo imp~rial o st>rvi-:o da catechese e civilisação
dos indígenas.
Em quanto, pOl1ém, °govcmo imperial toma tt si o encargo ele mandar vir de Roma
missionarios .que chamem ao gremio da sociedade civilisada 08 primith'os filhos dQ Brasil,
e atteHe tis juatas requis~ões do .ciireefAJr do aldeamento de S. Pedro de Alcantara, fU\
, provincia do Paraná, e da ptesiciencia de lIatto-Grosso, já t'llviando ao primeiro fazen«las,
brindes e munições indispen&ll'Yeis ás necessidades dos ill.iios ja aldeados e dos numerosos
individuos da triha dos COt'oados, que para ali .correm "oluntariamente; já autorisawlo fi segunda para gl'atilicar, dentl'o dos limites do respectivo credito, quem apresentar
á policia indios maiores de 12 annos, que se empenhem na 81'dua missão de pr6'Voear
nos outros desejo de vh·compartilhar os beneHeios dA "ida civilisada: herdas selvagens
assassinam no Chagú, cerca de !O lagoas tia villa t.I~ Garapua,'a, todos os membros
de UIU fdmilia. em numero de ti, que pacificamente se occupavam na colheita das suas
plaotaoões, e llIDellçmulo os aldeamentos de S. Jeronymo, S. Pedro de Aleantara, e de

°
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ltapeva da Faxina com a repetição de scenas tüo desoladoras, e que de algum modo COllcorrem para fortalecer no espirito de certos individuos a crença, aliás infundada, de que os
indigenas do Brasil são incapazes de perder os habitos da vida selvagem, e de trocal-os
pelos costumes da vida ci\'iJisada.
Cumpre-.me, porém declarar-vos, que o governo imperial, approvalldo as medid.at\
que em taes conjuncturas tomaram as presideucias das respectivas provincias, pre~pu
lhes o aUl.ilio ao seu alcance para o fim de conseguir que a lei imperasse Das localidades
aSi8.1tadas e amea-;.adas do perturbação pelos illdios bravios, podendo asseverar-vos que
hoje aoham-se aquelles aldeamentos livres do susto, de que tues factos dflviam neC6i&aI'iamente accommettel-as.
A' requisição do millisterio da guerra, ordenei á presidencia da pI'ovillcia do Paranil ,
t'lll data de 16 de março do anno passado, que fizesse cessar o facto dos empregados do
aldeamento de S. Pedro de Alcantara occup&rem. com suas plantações, parte do terreno
tia ÇQlowa miliw de Jatahy.
Teudo, pOf,éw, ponderado aquella presidencia a conveniencia de serem logo medidos
~ delQal'Cadoli os 19tes de te.rr.a,s que na circqmscripção do referido aldeamt~nto devessem
tier Qdos aos respectivos ew.prep,dos., ordenei 'l'le semelhante medição e demarcação foss~
fei" pelo e~genheil'o encarrel9ldo daS9bl'i.\s da estrada que tem de ligai' o citado alde~
mento ao de Pirapó, esperando que este serviço se conclua com a maior economia.
llU&afei agora a eq>Ol''':vos succin~mente os factos ~ais importa.ntes da administração
dos negocios da competencia .98 direQ\oria do .correio.

OOUD•.
Dependem tãa _p")Uoo «ia acçM .40 governo impe(liaJ 0& meios de que f!t\l'6ce e5tt!
ramo da p\d:jlico. adPlÍuistraçág. iRtlispell8avel a todas as relações sociaes. e que llU
meu relatorio ennumerei, que não me é possivel em tão curto espaço de tempo, que
lftedia de maio até o presente, aecrescantar grandes informações ao que ~.lttão expDZ.
Dentro da esphera de. sua competellcia, o governo imperial e o milli8terio a ~
cargo tem procurado meth6f'ar o serviço 'pgs&al. e, GOmqu8,Rto os resultados tJb!idos sejam
de pequena impor.f.aneia. comtado 'prCWOID o interesse que o governo toma po)' UIIl servit;o
clue se prende á publica administração. ao commercio, e á indusma do paiz.
Só com o tempo se obterão os fructos das poucas medidas qU(~ fJ gOVf'ruO tomou
,)ara melhorar este serviço.
Foram creadas mais 1" agencias nas pl'ovmcias cio -Rio de Janc~iro. "illus Geraes,
Rabia, St>rgipe e Fará.
O prolongamento da t'strada de ferro de O. Pedro 11 até o Rod~io pt~I·.miU.iof8Cilik1r.
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-31com pequeno augmento de despeza, aos habitantes da cidade de Vassouras e de todos
tiS pontos percorridos pela locomotiva. a troca diaria da
sua correspondencia
com a côrte.
Por outro lado conseguio-se uma economia, de mais de metade' daquelle augmento
de despeza, na linha terrestre da provincia de S. Paulo, que de 1:200~ mensaes
passou a ser de 1 :OOO~.
O estabelecimento das mala-postas na provincia de S. Pedro tem encontrado
embaraços, que por ora, não se hão podido vencer; é de presumir, porém, que pouco ...
pouco possam ser removidos de modo que este seM-iço alcance a presteza e pontualidade
que em outros paizes tem obtido.
Tem-se procurado melhorar o correio urbano desta cidade, conoeando-se em
dim~rentes pontos della caixas para o recebimento da correspondencia.
O principio da inviolabilidade das malas do correio não devia ir além de certa~
C'onveniencias politico-administrativas. Entretanto, não havendo disposição nenhumu
que autorisasse o presidente de uma provincia para, na hypothese de se achar fóra da
eapital, abrir as malas do correio e obter assim a correspondencia orneial; ou a supremn
nutoridade assumiria sobre si a responsabilidade de um semelhante aeto, ou teria dt'
esperar que, chegada á capital, a eorrespondencia orneial tivesse de lhe ser devolvida.
com prejuizo de tempo e do serviço publico.
Cumprindo proüdenciar sobre esta hypothese, que já se tem realisado, o governu
imperial, por decreto n. 3,104 de 29 de maio do anno passado, prescreyeu as formalidadE's
que se devem observar em taes conjuncturas. (Vide annexo D.)
O art. 153 do regulamento n. 399 de 21 de dezembro de 1844 responsabilisavn
() empregado expedicionario de qualquer seguro, que se extraviasse, ou fosse criminosamente subtrahido, muito embora se provasse que o seguro havia chegado a qualquer
das estações intermedias do correio, obrigando-o a indemnisar o segurador com (I
direito,' porém, de haver a importancia de quem de direito fosse.
Esta doutrina não era equitativa e nem se podia exigir de empregados geralmentl'
mal remunerados o adiantamento da importancia do seguro, que podia deixar de serlhe restituida.
Mas, por outro lado, era dever da administração do correio satisCazer immediatamente o segurador que havia confiado nelle.
Pareceu-me cortar a difficuldade, expedindo o aviso de 31 de agosto do anno findo
(onnexo D), de conCormidade com o parecer de consulta da secção do conselho de estadn
dos negocios do imperio.
Convinha outrosim regular o modo porque os agentes do correio de cidades e villas
deviam, na fórma do ~:l0 art. 25 da lei de 26 de setembro de 1857, perceber a respectiva
porcentagem de sorte que, de qualquer modo que o lugar vagasse, o substituto não
ficasse sem gratificação durante o resto do anno, ou a despeza publica não augmentasse,
pagando-se em duplicata fi reCerida porcentagem. Expedi neste sentido a portaria df'
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~-\ de novembro ultimo,

que me parece consultar os interesses tanto daquelles
runccionarios e seus substitutos, como da fazenda publica.
A renda do correio no exercicio que findou foi de 37~:868~617 e a despeza subio a
r;6~:278~36, havendo portanto um deficit de 189:.uO~219, que representa exactamente
• I custo deste serviço, oneroso pm tódos os paizes escassamente povoados e de difficultosas
l'ommunicações.
Haveis de convir que com tão pequeno sacrifido do thesouro nacional não é possível
obter-se toda a regularidade e presteza, faltas de que se ressente o nosso system8 postal.
A historia do desenvolvimento do correio nestes ultimos tempos póde-se resumir
110 seguinte-quadro estatistico ~o seu movImento.

t84!l.
1850.
l~r)1.

1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
t8()2.

lmpO)'la~·iio.

Exportafão.

Total.

879,683
808,048
1,085,007
1,224,019
1,339,930
1,417,13.2
1,553,521
1,925,948
2,025,8.t2
2,218,U6

1,016,220
1,006,756
1,358,813
1,546,00.i
1,835,019
1,913,689
2,089,63.i
2,382,968
2,693,887
2,919,022
3,091,606
3,2.15,46.2
3,463,500
:l,72.i,48i

1,8~5,903

~,211,89:)

2,485,258
2,425,52~

2,481,:177

1,814,8o.i.
2,U.3,820
2,770,02:1
3,174,999
a,330,821
3,643,155
4,308,916
4,719,729
5,167,438
5303501
, ,
5,730,i20
5,889,028
6,205,86-\

NAVEGA~:\O SUBVE~CIO~ADt .
Em rela~üo a este ponto )llluell t'-'lIho a \ltcreseenk1r aos esdat'rdmelltos consignados
110 relatorio datado de maio.
A abertura do rio Amazonas ao comm(wcio das nações qúe estão f'111 paz t01ll
o imperio, {~ certamente um dos faetos que o governo imperial mais deseja VPI'
("f'alisado, e de que espero os mais felizes resultados. Enll'etlJ,uto nüo depende sómente
d{'lle, mas principalmente di' medidas da competencia da asscmbléa gerallegislath'a,
Apressar um acontecimento que tão grande influencia tcm de exercei' nas rrlaçõt's
eommerciaes do paiz, e na prospcridade das provincias ribeirinhas.
Quanto ao que respeita ao ministprio da ilgl'icl1ltura, áCl'l'ca de tilo importante
9
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-&olljecto. julg(i) inUispensi\,'d promoverem mais larga L"Stala a ntlvegação do magestuso
rio e ele seus aifluelltes, c hem assim ~rgn»iSt'u' UlH syt,1ema de a\l'XiHos 'tenHentes u
lacilibu' êl emigr.a.çiio de algmH; lugares do impelia :para aqueTIas rer1f~is regiões.
!\ão ~·(i)s·é desconh(lcida. nfacindade com ~t1C o ·grll'l'tde rio S. Francisco se presta
a uma franea navegat:,'itoaté (i) Ilugat· delwminatlo--Pão de A:SSUC31'.
As vontogens que Ile\'t:.'lU resultar Ú lavoul'd e ao eommercio com o 3pt'o\'eitametrt.í
(1esLa Nia de communicaçãn 'llBtuvalpor w}('io de uma Bavegltl)RO regular 8'COnsellliJIlI
I) sacri6oio :tle lima ,sullVenção -por plll'le lCIIo theSOlt-M ptihlioo, ..,ue ífucilite () -eS'tnbd,·I~_etll{)tle :uma cumpa.llbia incumbiGa ·de semelhm1le ·sul'vi~lo.
Aguardo do vosso reconhecido zelo tpe'Ms 'intoresses mtlt~l;i{Wls do puiz· as PlledidltS
que a tol respeito julgardes conveniente tomar.
I)óde-sc dizer 'lue em g&l~ll a6.coD1panhint; t\ub.vendonadas, cump.'p.Rl com regul'.Iridade as cO.lluiçôes dos contraalos.oole\lrados CIM ,o :90-vo-rno impm'ia1.
A C0D'\Pt'\llb.ia do Amazo»as ptld.io c ob~vc 1lel1nissiio, .llora dm:ar seu capital
de :2:000:00~ a J.:OOO:OOO~.. ~pe&ar de alglUPUoS i.l\cnr;as sobl'cvindas 30 seu material
Iluctuante, e mesmo.de o hav..el· dimhmido, lIjUtnd8111~0 mrear um Ile seus '"apores, pód(~
dIa satisfazel'.o scrv.iço a seu 6afiQ. ,c .ainda e!iwwolecer uma escala em~Wrlos.
Sua rúOOita .elevou-se :nQ J~ o 'semestre üo á\WIlO findo a 163~iij~j,i(i, SCllIlc)
J20:561~97,io proNenicnte de..frcles.,.e "7:iOO~~i2 de tlospeza.
A perda de um dos vapores da compauhia do llaranhão e o máo .eslado de outl'o
c)brigou fi a~gumfis írregularidades nas viagens da linha do Norte e de Caxias.
E' de notar que ao passo <;Iue a companhia não safisfazia com proUlPlidão aquellc·s
serviços, julgasse-sc autorisada ex vi do seu contracto a dobrai' as viagens dalinha do Sul,
e a exigir a stib,'cnçiio proporciouttl ao augmento c'le scniço que effectivamente fez. E~((~
negocio pende de consulta da secção dos negocios do imperio do consclho de cstado.
No primeiro semestre do anuo findo a companh.ia teve um rendimento de 188:315~9:it
c uma despeza de 176:008~Jc)!~ isto é, Ulua receita liquidu de 12::106;'J\9:U.
ú.u'ecendo de reparos o unico vapor de que dispõe a companhia de navegação do Rio
Parnahyba, na provincia do Piauhy, teve ena de suspender o serviço de que se incUlnbjo~
em quanto·mandava reparol' no Maranhão aquel1e vapor .
..\. companhia para acautelar este incollveniente, qlW SI.' póde I'cprol1uzil' com
trequencin, deseja fazrf construir um nom vapor, porl'm, sob a condição de lhe ser
elevarul a .i:~ a stlbvl'.lIçúo mensal de :2:000~, que percebe dos cofres geraes.
Parece de cquidade que se attcnda de alguma sorle ú sua prelell~iio e opportul1tlmente exporei o que julgo t'ullvenientc faz"r .. m seu henrrkio .
.\ eompanhin Pernambucana pc,lio e obtl've
elevar seu fundo social a 2,OOO:OOO~.

}lOl'

dl'ereto de :J It.. setemhro ultimo,
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-'5A perda de um de seus vapores, e a ditliculdade de huver de IlI'ompto UDl outro .qUf~
.. substitua, tem obstado a que, llas ,·iagens da linho do sul chegasse a Aracajú, tocandü
"Dl Penedo, conforme estipulára ultimamente; salisfazendo, porém, regularmente todas
as outras estipulações.
Acham-se dadas as ordens necessarias, s,~gundo me eOllsla, para acquisiçiio de mais
11m vapor e reparação de ollh'o, 11 que a hahilitarit para fazeI' (:01n proOlptidão o serrif.:o fi
seu rÁlrgo.
A Associação Sergipense, é uma das companhias de
pl!l'ado, conforme se evi,lencia de seus balanços .

l1avega~'ilo

que mais tem pros-

•4. companhia BahjanÁI nugmentou seu material flucluanle, com dous vilporps da força
de .iQ cavallos cada um, e por tanto proprios para 1." navegação do reconcavo.

O seu estad.o a<'Aual é muito I~ro~crn, graças ao zelo da sua udministração. No primeiro semest.re do anuo fillllo, teve um lucro liquido !Ir -i8:()66~H3:l em uIlIa recrita d..
2{:):.u 1;13(9.
A regularidade t~ po.ntualidade do 8Cl'vit,:o contruell.ldo, é uma elas condições ess~lI
(·iaes, que justifica o sacl'iricio que o thesouro publico f'nz,subvcnciollando as companhins
lIu-c,iomu's de navegn«:~(I.

A companhia Brasileira ue Paquetes tem comprehendido hem esta necessidade, ~!
I'mpregado todos os meios a seu alcance para a:ueMIet-a.
Os serviços que lhe incumbem foram feitos com loda a regularidade, e sem a nUlis
pequena interrupçüo ou falta.
Para se collocar em circumstallcias de poder eumprir seu cuntracto com a maiOl'
pontualidade, a companhia augmelllou seu material nuctuante com a acquisição de mais
11m vapor da Corça de 140 ctlvallos, e com a capacidade de 589 toneladas, qtre destino 11
ús viagens da linha do sul, ol1dl~ tem pl'ovado que o serviço p6de ser feito de modo qu~~
um paquete esteja cJe volta antes da sahida do outro, o que por certo é de incontestavt'1
vantagem para as transacções commerciaes c para as relações officiaes.
Outrosim, contilllía eIla com actividade a promover a conclusão de sua Dlortona,
llbra.que (l dcve pôr cm estado ele COHSC1'var sempre seu material fluetuante nas melhores
l'olldi!iÕeS de St;l·\"iÇO.
Seu estado fillanCCÍl'o {linda luta com as difficul(ltules que lhe Cl'l~lU'iHtl suas passadas
administrações. porém tudo parece prOnll' que rai mel hOl'a 1H10 ,
Entretanto no pl'inu!iro semestre do UlUlO findo, com uma receita bruta de m~:OMj~U89
nio lhe foi,possivcl, COl razãC! de sua dcspeza elevar-se a M05:024.;;;.4H), (I (rue )ll'IJlinzio um
liquiel0 de 108:759~in8, elar I.l st'lIS acciolli!\t.'l.s um dh·idendo maior de1 6/0nll selllrstre.
Representou a camam lllunieipal de Parmwguú, a conveniencia eommercial que lhe
resultaria, se na viagem tIne esta companhia faz para!JonteviMo tocasse em seu pOl'to.
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-36Não desconllP/Jo f'stas "llI1tagens; porém, a decretaí;i\o de semelhente medida traria
illconn'nirntes á regularidade das \"iag(,lls da linha do sul, calculadas em yista das relaI:ües rntl'e as praças do Rio Grande, c da Republicll do Rio da Prata com as da Côrte, f'
Furopa.
A companhia Intermediaria continÍla a braços com dirHculdades serias e de muito
"Icance. Srm vaporrs sufficipntps para o sf'r\"i«:o de que se encarr('gou~ vê-se obrigada a
recorrer constautf'IllI'IIIt' i\ fl'etamrutos de nlpores que nem sempre estão nas condiI;ões estipuladas.
Can~:ado dI' CilllSt,llIll's concessões a este rrspeito declarei-lhe que eUas Jliio implitavam a renuncia. por partI' (10 governo, dos direitos que lhe assiste por estes facto~
I"t~petidos d" contrflctar fi ser\"iI.:o dr sua compet,-.ncia com ouh'o ou sob ontras condiçôps.
"isto que a quebra do contrarto partia della.
Afiançou, porém, /) prpsidentr da companhia que tratava de ('omprar mais um \"flpor.
t' que logo que fOSSl' l'rparado 11m outro dt' sua propriedade, o srniço melhoraria.
Sua receita brutn foi no primpiro semestre de 92:89~782 f' a liquida de 9:557:",i71.
Por aqui podris avalim' o rstado financril'o desta companhia.
A companhia ~racahl' {' Campos t('IH cumprido com as dausulas de seu {'ontract"
l"f'lebrado para a nan'gac:ão pntr(' a {'orte (' o ~[l1Cllry.
No mesmo caso SI' a('ha a companhia Espirito-Santo, incumbida da na\"egal.'t1o elltr,'
a eôrte e a provinda daquelle nome.
A companhia d .. nanogação do Alto Paraguay, exige uma reforma radical em Sl'lI
(·ontmcto, no sentido de ultl'l'ur o servic:o que actualmente faz.
Seu material carl'Ct~ dl' importantes reparações, l' de nonlS acquisiçôes de rapor......
(Iue tornem mais facil a lIa\'egação.
Estou convencido de que com a subvenção que actllalmente r('cehc dos cofres publicos.
poderá ella desenvolwr os 1l1l'1horamentos reclamados pelas necrssidildes administraliYils
t' pelas conveniencias do commertio do paiz.
Tenho em meu pod('r tres proposhlS para o estabelecimento de uma linha de Yapore~
,'ntre a côrte e a eidade de New-York com escalas por algumas provincias do imperio.
Pertence a primeira ao ministro plenipotenciario dos Estados-rnidos o honrad(l
Sr. general Webb, que em setembro do anno findo se propoz a organisar uma compAnhia
para tomar a si aquellf' sef\·i~'o.
Depois de varias nlllllifica~ües, esta p.'oposta tomou a fórma que verpis do annexo-n.
O governo a recolluuf'ntla á vossa consideração ..
Posteriormente reeehi umil do dr. Bealy, dos Estados Cnidos, e outra da companhiil
brasileira de paquetes por vapor, que encontrareis no mesmo annexo.
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-~Estou convencido da alta conveniencia de se estabelecer relações directas. entre
estes dous pontos, ainda com sacrificio do thesouro publico; porém não me acho de todo
preparado para resolver de prompto este negocio.
Trato, pois. de o estudar e de colligir os meios de levar a effeito esta empreza,
cujos effeitos para as relações internacionaes dos dous paizes são de evidente vantagem.

DESPEZAS.
BXEBClCIO DE 18U-63.

Credito extraordinario.-Para as despezas com a exposição nacional, e nossa
concurrencia á exposiçãO universal, foram abertos creditos extraordinarios na importaneia de 80:000~, dos quaes despendeu-se a quantia de 67:29t~575. haVel)do portanto
um saldo de 12:705~"25, que foi annullado por se encerrar o exercicio a que pertencia o ultimo dos creditos.
Acontece. porém, que posteriormenfe se verificou estar por pagar a somma de
7:258~ de despezas realisadas em Londres com o mesmo spniço; e não sendo transportaveis de uns para outros exercicios as sobras realisadas em qualquer verba da
despeza, é indispensurel que voteis os fundos precisos para satisfazer aquelles gastos.
Estorno.-Tendo prevalecido a intelligencia de que a disposição do art. 13, da lei do
orçamento vigente devia regular para as despezas do exercicio passado, cujo pagamento
linha de Sl'1' effectuado no semestre addicional ao mesmo exercicio, foi indispensnvel
procedf'l' no estorno da somma .t93.1O·i~:H2 das verbas superabundantes para as
deficientes.
Segundo se vê do quadro demonstrativo das despezas effectuadas naquelle exercicio, que encontrareis no annexo-A-, o orçamento geral do ministerio da agricultura. teve nas verbas dos ~~ 25, 26. e 51 do art. 2.° da lei n. 1,tH de 27 de
setembro de 1860, que vigorou em virtude da lei ll. 1.1.i9 de 21 de setembro de
1861, a deficiencia da quantia estornada. e em outras rubricas a sobra de 985: t9.t~833,
o que effecluada a operação do estorno ainda apresenta um saldo liquido de .492:839~"91.

BXEBClClO DE 1863-6&.
A lei n.O 1,177 ete 9 de setembro arbitrou a somma de 8.294:422~550, para
todas as despezas do ministerio á meu cargo.

10
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-aEsta quantia é insufficiente para as necessidades do serviço que se desenvolveram
depois de feita a proposta que servi o de ba."e úquelle orçamento.
Actualmente faz-se preciso um credito addicional de quinhentos contos de réis,
que terá de ser empregado nos serviços-telegraphos electricos-abastecimento d'agua
para a côrte-ponte no Jaguára-ponte de ferro do Recife-muralha da Bahia-estrada
da Tijllca-illuminação da côrte-auxilios á emigraç.lo para o Amazonas e correios.
A justificação do augmento destas despezas, julgo-a ter feito no corpo deste
relatorio, l~ não a reproduzirei aqui com receio de ,"os cançar.

lUGUSTOS E DIGNISSflIOS SENHORES IEPRESENT1NTES Dl N1Çlo
Antes de concluir este relatorio me permittireis que em breve traços vos apresente
a situação economica do paiz, tal qual a considero.
A riqueza publica cresce com o augmento do capital, ou producliva applicac;ão dos
saldos, que entre nós provêm mais especialmente da agricultura.
Até 1850 os fazendeiros achavam facilmente o meia de desenvolver sua illdustria,
Hpplicando as sobras á aequisição de novos braços, que por seu turno lhes augmentavam
os rendimentos.
Com a cessação do trafego, estes saldos ficaram sem o destino usual, e foram
"mpregados, pequena parte no melhoramento efficaz da cultura, e a maior parl~ em
dispendios pouco ou nada productivos, ou lançados no gyro como capital circulante.
Em uma sociedade pouco preparada para o jogo destes capitaes, as emprezas que se
desenvolveram, foram geralmente não bem succedidas; e o tirocino foi caramente
pago, e por fórma tal que pela falta de accumulação de novos saldos, á facilidade e confiança nas transacções succedeu a pressão resultante da inevitavel contracção do credito.
Desde que desappareceu o trafego, os lavradores, fieis ás suas tradicções de augmenlo
de braços, como unico meio de augmentar seus capitaes productivos t eXIgtram a introducção de colonos como substitutos dos trabalhadores, com que costumavam a
contar.
O colono jámais poderá satisfazer completamente a substituição desejada, muito especialmente não havendo abundancia de jornaleiros livres. O contracto de locação encontra
serios embaraços na execução, porque não havendo da parte do colono a solvabilidade
indispensavel, forçoso foi autorisar pela respectiva legislação os meios coercitivos de
fazel-o cumprir as obrigações contrahidas.
E posto que taes meios, pelo bom senso, e natural benevolencia do nosso caracter,
bem raramente tenham sido empregados, não é menos certo que elles tem algum tanto
desacreditado a colonisação como meio de auxiliar os fazendeiros.
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Demais, a introducção de colonos exigida pelos grandes proprietarios. obtida com
pequenos resultados e pesados sacrificios, dá lugar {\ conflictos repetidos.
Entretanto é forçoso convir que a par destes inconvenientes a colonisação offerece vantagens reaes e importantes. Além do augmento de producção que representa cada colono
entrado no paiz. cumpre nito olvidar o desenvolvimento das artes e industrias que elIe effectivamente vem operar, porquanto não se póde desconhecer a aptidão especial das ra..:,3S
transplantadas para o progresso.
O que attrahe o colono europeu ás nossas regiões, não é. em geral a ambição dos salarios que, embora mais elevados entre nós. são compensados pela diversidade do clima,
e pelo temor de medidas repressivas. O que leva o agricultor europeu a sahir de seu
paiz natal. é o desejo de adquirir a propriedade territorial.
Tambem neste sentido tem o estado feito grandes sacrificios para estabelecer colonias;
mas tanto estas, como as de em prezas particulares, mesmo fortemente auxi1iadas, geralmente não tem prosperado na razão dos sacrificios empregados.
Porém, se é de esperar que, com o estudo. e a experiencia já adquirida. muito se
possa fazer; é indubitavel que algumas destas colonias creadas em condições desfavoraveis, tem de ser para o paiz um encargo de longa duração. A prudencia deve presidir, pois. ás novas tentativas; e os estabelecimentos existentes carecem de ser regularisados, de uma fórma mais vantajosa.
O que acabo de deuuzir é a exposiçãO dos factos, e por maneira alguma a censura do que se fez. A pressão da opinião publica, a necessidade de se apresentar o
equipollente de uma situação economica fundada no trafego dos africanos, l~vou o
governo, e as em prezas particulares a tentar os remedios, que se lhes.aconselhavam,
no que houveram-se com zelo e com franqueza, posto que sem a experiencia, que.
aliás, não podiam ter em materia de applicação difficil em qualquer parte, e quasi
completamente nO\l1 no paiz.
No intuito de melhorar este estado de co usas de uma maneira indirecta, porém
talvez das mais efficazes, a attenção do governo e do publico se tem dirigido para
I) desenvolvimento das vias de communicação;
e certamente o que a este respeito
se tem feito; já em muito ha minorado os males indicados; entre outras vantagens,
pelo trafico aperfeiçoado muitas forças tiradas da producção, e que se impregavam na
industria do transporte tém sido substituidas por individuos subtrahidos ao proletarismo.
Na minha opinião a continuar o movimento neste sentido, a crise, que já
certamente tem passado os seus peiores dias, em pouco tempo desapparecerá.
A população mais amestrada pela experiencia, illustrada pelos conselhos de todos
os bons e sensatos cidadãos, e auxiliada dos meios concedidos por seus representantes,
achará da parte do governo toda a disposição para abreviar um periodo de provação,
donde deve sabir regenerado nosso estado economico, inteUectual e moral, pelo predomínio do trabalho livre e intelligente, e pelo sentimento da responsabilidade de
cada um.
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E' indispensayel que a nossa populaçiio se compenetre de que aos esforços volunlarios, individuaes e co1lectivos, é que principalmente ha de dever seu progresso, e sua
força. O costume inveterado, e herdado do antigo regimen, de tornar o governo responsavel por todos os embaraços das relações sociaes, exerce uma influencia funesta
sobre este, que, para attendel-as, depois de grandes sacrificios, que vem a recair sobre
a massa geral, .pouco p6de oppôr áquelles males, sem alterar radicalmente a sua origem,
que é a falta de iniciativa, e de sentimento da responsabilidade individual.
Quem quizer braços come~e por trabalhar com os seus, e dirigir melhor as forças
que possue; quem quizer capilaes, começe por economisar, e applicar productivamente
suas economias. Pedir braços, capitaes, e responsabilidade ao governo, é empregar a
fortuna em uma loterIa, em que a perda geral é certa, e o ganho individual contigente.
A theoria de viverem todos do trabalho alheio é certamente commoda; porém, é
necessario desenganarmo-nos de que actualmente é de muito diflicil pratica, e de
que brevemente será impossivél.
O mesmo remedio póde serapplicado, ás vezes, a mares oppostos: o celebre Malthus
estudando a probabilidade de uma situação em que os braços superabundassem ao trabalho e ás subsistencias, dava o seguinte conselho, que lambem devemos tomar por
norte - cautella-.
Muitos milhares de braços parasiticos tem ainda o nosso paiz para aproveitar no
desenvolvimento dos differentes ramos de sua industria nascente.
Entretanto as boas idéas economicas, que tanto tem custado a penetrar em povos
mais adiantados, devem levar algum tempo a desenvolver-se entre nós; e o governo
representativo não póde, nem deve afrontar a opinião publica, nem tão pouce pódc
instruir as massas em breve tempo.
Assim, já auxiliando a industria, como lhe permittirem os meios á sua disposição,
l' ja illustrando a população, o governo imperial caminhará a approximar-se suavemente
das condições normaes, sem pretender quebrar, mas sómente modificar successivamente
os antigos preconceitos.
Ao terminar esla exposição orrereço-me de novo para vos prestar, ou verbalmente,
ou por escripto, e com os documentos authenticos, todos os esclarecimentos e informações que vos forem necessarios para o estudo de qualquer dos ramos de serviço da
sua competencia.
Rio de Janeiro, em 10 de Janeiro de 1864.
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Pall.l.éÍo ,lI)

gOV~l'no

tlo (jea.rÍl, em :j de Outubro de 18(i:J.

•
111m. e Ex,m. SI'. - Dando CUUlpl'imento ao:; avisos expedidos por esse millistel'io ~m data.s tle
Lt e 13 ele Junho, e 4 de Julho do anno pl'oximo passado e 24 de Agosto ultimo, l:Iob US. 10, ] 1, Ja
t> ]4, passo por eópia ás mA.os de V. Ex. as intol'mações ministl'adas em 21 e 26 de ,Julho do anDO
JJI'oximo passado Pf»o Baehal'el ThoDlaz POOll>ell de SOU1.8 Br88il,aut.or dA &tatistic.'.ft (la Provinda,
cJlle está 110 prélo.
Agual'do ainda os esl.'lal'eeÍlnentos que exigi dHs autoridades locaes e pessoas IUlhilif.Hdas :;ot"J'e
CJS dift'el'entes pontos dos aviso,; citados, enviando nessa occasilo ás mesmas 81lt.ol'idncles e ~'lIm81'H!'\
insh'ucc;ões e modelos semelhantes aos que constam das cópiasjuntas,
POI' esta occasiA.o julgo conveniente referir-me ao meu relatorio im'luso, apresentado iA As:;ewhléa Legislativa Pl'ovincial 110 anno de 1862, t'ontendo infol'mnc;úes sohre O!; diversos IIssmoptos
mencionados nos avisos", que me l'efil'O.
No relatodo que vou ler pel'8.nte a mesma As.'Sembléa na Slllt pl'oximu reuniao, e de que darei
"mlhecimento a V. Ex. opportunamente, IlI:cl'esl}ental'ei algull;; diHlo~ l'ela.tivo!' /tO"; H-"iSmnptos
illdicadoK.
Deus gual'de /j. V. Ex. -111m, e Exm, Sr, conselheiro Pedl'o de Alcuntal'/j. Belleg'arcle, miuilitl'l)
~ Stwl'etario de estado Ilos negodoii da. agl'icultlll'H, t'omrnel'CÍo e ohl'&.'; publi,~a.s.

o Pl'ellidente, ,Jos~:

BHN1'O DA ClJNHA FIGUEIHHOO ,l"~lolt.
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11., Sr,

Em cumprimento' ao que V. Ex. exigio eom relaçAo aos avisos do ministerio da agricultw'a, oemmercio e obru publicas de 4 40 corrente sob os. 13, 14 e 15, tenho a informar o

sepinte :
Quanto ao de n. 13, em que se pede das camaras municipaes iBt'ormaçoes trimensaes
:;obre a cultura dos generos do oonsumo e do commeroio, já ministrei a V. Ex. os modelo!:l
de mappas e instrucçoes, que abrangem essas matarias, os quaes impressos deverllo ser remettidOi ás municipalidades, para que satisfaçam trimensalmente esse pedido: mas lembro li
,'. Ex. que a maior parte de nossaa camaras estio no kabito de porem de parte exigencias
desta ordem e de nunca responderem; portanto, conviria tomar qualquer medida para qUE'!
elias o cumprissem.
Quanto ao de n. 14, em que se pedem informaçoes sobre a mineraçao com declarnçao dos
mineraes explorados, quantidade da extracÇAo annual, instrumentos e machinas empregada:;,
Dumero dos trabalhadores e empregados neste mister, tenho a dizer que nesta provincia nRo
ha presentemente trabalho algum de mineraçllo.
No meiado do saculo passado, por ordem regia, explorou-se o terreno aurifero do Mono
Dourado em Lavras; mas essa exploraçao foi mudada logo cessar, e até prohibir que alguem
particularmente a. tentasse, assim como em outra qualquer parte da entao capitania.
Tambem para o tim do saculo passado, por ordem regia, foi mandada explorar a minu
argentifera do Ubajarra, entre Granja e Viçosa, por uma intendencilL que durou algum tempo.
e depois cessou, porque a exploraçllo nlo dava resultado satisfactorio.
Ainda em 1802 a 1805 encontro ordens regias para a fundaÇlo de omcinas nos lugares
Tatnjubo. (entre Queixeramobim e Santa Quiteria) e Pendoba (na Serra Grande) dirigidas pelo
naturalista Jollo da Silva Feijó, para a exploraÇlo do salitre, que tambern forAm rnandada~
cessar pouco depois.
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-aDe cntao para cá. sei que particulares têm ensaiado ligeiras exploraçoes, quer no termo
de Lavras, quer no Ipú, nas minas auriferas do Juri, e Curumatam, e até em 1850 na penultima dessas minas o tenente-coronel Araujo Salles fez alguns trabalhos importantes, porem
pouco ou nada tem conseguido, pelo que abandonaram.
Em 1857 o cidadao José Raymundo Teixeira com outros conseguio do governo imperial
11m previlegio para explorar as minas metalurgicas da provinci!l, descobertas e que fossem
depois descobertas, obrigando-se a incorporar uma companhia para esse 1im dentro de tres
annos, que se passaram sem que tal empreza começasse.
NÃo hll, pois, mineraçao em parte alguma da provincia, bem que abunde elIa em alguns
lllineraes de facil extracçlO, como o ferro, chumbo, potassa, etc., etc.
Quanto ao aviso n. 15, que indaga se nesta provincia já. appareceu a praga que n'outras
tem atacado a planta do café, e qual o estado da cultura dessa planta, tenho a dizer, que
até hoje os nossos agricultores ainda se nlO queixaram desse mal.
'renho-me inCormado particularmente dos plantadores das serras do Maranguape, Aratanha,
e Baturité, pontos mais ricos dessa cultura, e todos dizem, que á. excepçao de um mal, que
chamam-queima-, o qual resulta da demasiada humidade de alguns terrenos, nenhum outro
~oft're a planta, que cadá vez prospera e vigora mais.
A cultura do caCé é de data recente nesta provincia; ha cousa de dez annos para cá. é
que os nossos agricultores, e mesmo varios criadores, têm procurado nesse ramo de industria
vantagens que nao encontraram n'outra qualquer.
O bom resultado da cultura, a abundancia do terreno, a prompta venda, quer para o consumo interno, que é hoje geral na provincia, quer para exportaçll.o, o preço subido que
tem ultimamente gozado, tudo tem concorrido para que as serras do Maranguape e Aratanha
(distantes desta capital 4 leguas), as do Acarape e Baturité (distantes 10 e 16 legoas), tenham
sido em grande escala exploradas, pelo que se acham hoje cobertas de ricos cafesaes: e nlO
só eUas, como as da Uruburetama ldistante daqui 26 e do porto do Mundahú 6), a da Ibiapaba (distante do porto do Camossim de 14 a 20 leguas}, a do Araripe, no Crato, estIO sendo
igualmente cultivadas com afinco, de sorte que, se a regularidade dos tempos continuar, e a
nilO ser o desastre dessa terrivel epidemia que hoje assola a provincia, e que vai roubando
por milhares os braços agricolas, teriamos de ver muito breve a provincia elevando-se a um
alto grão de prosperidade.
Entretanto, para dar uma idéo. do crescimento da cultura do café, darei aqui as cifras da
exportaçlO pela alCandega, que apenas representa uma parte da producçD.o, sendo que algum
sahe pelos portos da Granja e Aracaty, e por terra para as provincias do Piauhy e centros
da Parahybo., Pernambuco e Rio Grande, além do consumo interno e que, segundo alguns
.dados bem fundados, tenho calculado para o anno de 1860 em 50,000 arrobas.

) 845--46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1846-47. . . . . . . . . . . •. . . . . • . . . . • . . ••
18.&7--48 .. "...........• "" .. "... """"
1848--49 .. """"" .. "" .... "." .. "".....
1849-50.. • . .. . ..• ..... . .. . . •••. . ..

1850--51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1851-52...........................
1852-53 .•.....•... , .. . . . . . . . • . . . . .

1,446
668
600
7,338
1,587
14,158
14,908
30,246
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-a1853-54 .......................... .
1854-55 .......................... .
1855-56 •..........................
18.~57 .......................... .

24,965
6,883
27,883

6,567t
1857-58 .......................... . 40,610
1858-ó9 .......................... . 67,022
1859--60 .......................... . 108,540
1860-61 .......................... . 88,620
IR61-62 .......................... . 187,396

Quantidade absolu&a.

184."> a 1850 ............. .
1851 a 1855 ............. .
1856 a 1860 ............. .
Dons annos de 1860 a 1862 ............. .

Mediu 3nuualmellte.

11,639 ............. .

2,328

91,160 ............. .

18,232
50,124
138,008

250,622 ............. .

276,016 ............. .

o augmento do segundo periodo sobre o primeiro foi de 691 por cento; o aUS'mento do
terceiro sobre o segundo foi de 194 por cento; o medio dos dous ültimos annos, sobre o do
terceiro periodo, foi de 176 por cento. E' um progresso maravilhoso.
Tendo sido a exportaçAo do ultimo exercicio de Julho de 1861 a Junho de 1862 de
187,396 arrobas, e suppondo a exportaç&.o por outros portos, e por terra, e de consumo na
provincia de 63,000 arrobas, calculo a producçAo ultima em 250,000 arrobas pelo minimo.
Daqui verá V. Ex. que a cultura do café que dá hoje um valor superior a 1,250:000~OO,
euItura que ha pouco se ensaia, promette um lisongeiro futuro para a riqueza e prosperidade
desta provincia, se por ventura nAo fôr contrariada por algumas causas que escapam ás previSOes humanas, como eSIie terrivel llagello, que já este anno veio comprometter a safra, que
lie esperava muito superior á do anno passado.
Creio ter satisfeito as exigencias contidas nos avisos que V. Ex. me remetteu.
Resta-me reiterar-lhe, que sempre me achará prompto para tudo quanto fôr do serviço
publico e particular de V. Ex., e os protestos de subida consideraç&.o e respeito.
Deus guarde a V. Ex.-Cidade da Fortaleza, 26 de Julho de 1862.-Illm. e Exm. Sr. Dr.
José Bento da Cunha Figueiredo Junior, dignissimopresidente desta provincia.

THOMAZ POMPBO DE SoUZA BRASIL.
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111m. e Exm. Sr.

Satisfazendo a exigencia qUf' V. Ex:. me fez em ofIkio de 7 do correr.te, sobre os diversos objectos, á que se referem os avisos do ministE'rio da agricultura, commercio e obras pllblicí\S de 12
e 13 do passado, passo a expôr o qne me occorre, e posso informal' a tal respE:'ito.
f)at.he('!he~e

e· ... lvln~afàlo

do~

Indlo.1il.

Com l'eluçilO aos diverilos quesit'J& que vem forIllulados no aviso citado de 12 de Junho, pouco
ou nada se póde aCCl'escentar ao que jã informou o antecessor de V. Ex. no omcio de 27 de Dezembro de 1861, que V. Ex. me remetteu por copia.
De facto não existem mais Indios propriamente toes na provincia, nem aldeados, nem bravios:
as antigas naçoes tupicas de Tabajarras, Cariris, Pitagusris que em di,ersns tribus habitavam esta
provincia, parte foi destruida, outra emigrou, e um resto constituío os aldeamentos dn serra de
Ibiapaba, formados no principio do seculo passado pelos Jesuítas nos lugares chamados hoje-Villa
Viçosa, S. Pedro de Ibiupilla, S. Benedicto (comarca da Viçosa) dos índios chamados Camussis j
Anacl)s, Ararius e AcnracÍl, todos da grande familia Tabajarrn.
Essesaldeamentoil floresceram e decairam com a extinc~no dOB seus protectol'es, os Jesuítas, que
os go,"ernavaru !heocrnticnruente, como os do Parnguay. DE:'sde fi extin('~L\o daquella ordem, que
em Viçosa tinha um llospicio celehre, que os aldeamentos de Ibiapnba ,ilo em decadencia, ejá em
1813 informava um ouvidor ao s'overwHlol' Sampaio: que os índios iam extingnimlo-se por causas,
que nno vem ao caso ng'úrtl expender.
Hoje esses indios (seus descendentes) est:10 misturados na mussa geral i.1.:1. poplllaçM, são cid"dll08
activos, á respeito dos qunos 11M h,. :!lnis nenhuma differer:~n soeinl.
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Cumpre dizer que nesses lugares, é ainda onde se encontram mais descendplltes das raçns 8ntig'ss; porém, assim mesmo os forasteiros hoje predominam tanto em numero, como muito principalmente
industria, harcl1
mmrpaçi\o ou eomprr,
todas 8S riCim
terras, que
pertenciam fi
selvas: C05fl
nnhem a sociedad,j
não perdeu,
toda parte as
e sellS descendent,'"
mostravam incusocial.
pnzes de
O que ncontuceu
aldeias ele
celehres, dfllh0e
do Ceará (capital)
que constavam uns antig'8s Villas de AquirllZ (onde existi0 o hOilpicio dos .Jesuitas fundado no principio do secnlo passado),
~Iecejana (Ilutig'a miSSão dfl Pllupinn) Arranehes (lllissãO de Parllllg'tlbn), :O;oure (missão da Caucaia) Monte-:lIór Velho (missi\o dos Paijacús),
E:,sas aldeias floresceram, e decahiram pelo mesmo motivo, e os descendentes dos indios foram
cruzal1uo-se
de sorte qw,
se achnrão nindil
em todo caso
jà ccnfuntlido0
HlHcsa da sociedadc
'E<'t'ados cidndãos
territoriae,'
de suas aldei4ic
ordem ImperÍ4,l
incorporar á
que alguns
o que se t't\z,
se tem demil?'f:f±do
commissario,
As aldeias dO$ Trambabes (Almoflllll) no termo do AC81'acú dos Jucús (Al'lleirós) no termo do
Inllamum, dos Cariris (MissilO velha e de Miranda hoje Cl'ato) tiveram a mesma sorte.
As raças indigenas do_ppareceram successivamente do solo da provincia, apezar de diver$os
aldeammtos, de mllneirll. que com verdadeira Ilpplicaçll.o podia-se repE:'tir a respeito dellas o que o
celebre viajaute ing-Iez di"se dos Aborigenes da America, que delles só restam o céo e a terra, e It
lembrança de
ücprntosas desgrn~as,
O facto
,Iosapparerimento
Tllpica, de tOd4if±
Ensociavel, dianHs
européa, é u
uma alta
saber se eS$8E3
lt'eepti"eis de nO;;;;4:4
O que re:,ta pois hoje dessas tribus, desse" aldeamentos, pertence ao dominio dahistoria, e nât)
â adÍllinistrtl~il.o, que sobre tal objecto nada tem mai,; a provai',
~Ideftme ..

t., tlOI'Ii (]laocl."IlI.

~4;, mZa. do tk>l'mo (h,
Em 18f30
civicas, )fanoel
k't1,;peitllvel por
,sentimentos
Milagres, lew±<k
<~ongregou e aldz:eZ!
de uma antige
que erravam enti'u
tribu dos índio'0
em numero de
das provincia"
toda parte COIlE,
de PernumbuE3o,
"eloaB'ens de um?t
e Ceará,
maneira hOl'l'orosn,
Esses i,ndios já tinham sido aldeados, e eram restos e descenclelltes da celebra missAo dlt
-Baixa, verde.....,., (Pajehú de Flores) fundada pelo nlÍssionario b'r, Angelo no principio deste seculo,
que foi t110 florescente, e inspirou a mllis alta idéa ao sabio viajante t'I'ancez Mr. F. Diniz, que delln
1I0S deu uma descripção \'erdadeiramente poetica no seu B,.anw.l1l~ vioj(l.Ilt~,
Com a
sabio religios'J;
dispersaram, 8
e outros foram
uma moloca
pela comarca
até que
ddadiio, de

morta,-

que um dil'ecl'
de homens iminente", como o=,

DI'S,

infelizes, era um
pai. Tive oc,';of±ül,;
Theberge, Gonçalves Dias, C8Jlallema e Coutinho, que o vi~i-

-ataram, o desvello com que Manoel José de Souza tratava es,')es índios, que o chamavalll seu pai.
Foi victima de seu zelo.
Em Abril ou Maio deste anno o l'holera atacou ti aldeia, M.noel José de Souza corl'eu 8. eIla
para soccorrel-os, foi tambem atacado, e succumbio; os inflio!!, que sobreviveram, abandonarlilJl Q
lugar, segundo a informaçAo que tive,
Entretanto lembro a V, Elt, a convenieucia. de informar-se
este }'cspeito do Dl'. juiz de
direito do Jardim, e do cidadAo .Jol\o Brigido dos Santos, a pes.'Soa mais competente flue (~onhe<;o
na província para min'istrar esta e OUtl'8S infcmnaçOes das pedidas no.; aviso~ dtlldos.

'*

A respeito do pedido no aviso de 13 de Junho sobre os nllviOd entrftldos e sabidos dos portos fla
provincia em mappas semesvaes; V. Ex. poderá obter da cap>it.nia do porto, que, se me não
engano, costuma remetoor ool.1ua.hnente esses mappas ao governo.
No meu trabalho estatistico apl'esenflo esse DlOvimellto de dezeseis annos de entl'adtls e sahídfls,.
procedencias, nacionalidades, tonelagem, tl'ipolo.çllo, qualidades dos nlivios,etf! .

."."imcu'. e.uulle..ela •.

No mesmo 8"iso se pede o mappa dos productos importados e exportados, o que V. Hx. piJd~
obter da alfandega desta capital e das'mezas de rendas do Aracaty, Granja e ACllraeú.
Em minha estatistica se acharão esses mappas nl\o completos, porque não me foí possível
obtel-os das referidas mezas.

A pessoa mais competente para informal' sobre este objecto ao governo, é I) Dl'. (iuilhel'mf:l
S. de Cllpanema, sabio geologo, e mineralogista, que dous annos estudou o :-;010 cit'sht prQvincia como cht>fe da secção geologica da commissno scientifica exploradora.
Na estatistica, que acabo de confeccionar, mencionei todos os mineraes conhecidQs nll pl'Olilldll
e suas localidades, assim como da mineraçAo, que outr'ora se tentou. Hoje não ha milleraçiio ~JIl
parte alguma. O mineral mais importante pela sua nbllndancia e riqueza na provinda t~ f) feITO,
que se acha em muittlspartas, e sobre tudo na rica mina. do Cangati, da qual e:screveu o llatUl'8lista
}<'eijó a importante memoria, que mando por copia a V. Ex. como um documento pl'ef'ioso. 0])1'.
Capanema n80 pôde visitJlr esta. jazida.
Seria tornar demasiadamente extensa esta informação se qu~esse reproduzir aflui I\S llotil'ia~
,"obl'6 este objecto, de que fall0 em minhaestatistica, com cuja publicaçAo o governo tkllrá f'oulte.:endo do que se sabe até hoje dessa riqueza nftural da provincia.
.
Entretanto lembro a. V. Ex. a conveniencia de formular em quesitos nos mapp8tõ, ou iUi;trlll'çõe:;,
que houver de remetter ás autoridades, ou pessoas das localidades, esses e outros ohjef'tf.ll5 flf' P"odJlc~Oes natnraes.
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Tambem ninguem é mais competente para informar sobre este nssumpto, que o muito digno
presidente da commisslto scientifica e chefe da secçlo botanica, que dous annos estudou todo o
territorio desta provincia, o conselheiro Freire Allemllo.
Por informaçl'}es de sna secç8.o, principalmente, e de outros foi que cumpúz o capitulo Reino
l'eget.al - de minha e~tatistica, cuja reproducçllO aqui seria impropria pela sua extensAo.
Todavia tambem e conveniente repetir nos mappas informaçOes sobre este objecto .

.........,'ilo d...eln. a •• lanal.
Ainda lembrarei para informar sobre este objeeto o Dr. Manoel Ferreira L!Lgos, chefe da
sec:t9.O zoologiea da mesma commissllO scientifica, que fez os mesmos estudos nesse ramo de scien.
cia, que seus companheiros nos outros. O que obtive de minhas informaçoes á este respeito faz
o capitulo, com o titulo de zoologia, de minha estntistica. Será tambem conveniente exigir nos
mappas informaçl'}es sobre este ramo de riqueza da naturezn.

No fim do anno passado, ou em Janeiro deste nnno, ministrei uma memoria sobre a producçlO
agricola e pastoril da provincia, e tnmbem extracti,n e fabril, ao Exm. antecessor de V. Ex. para
satisfazer um aviso semelhante do mesmo ministerio. Desta memoria e IDappas deve ter ficado
cópia na secretaria que me poupa reproduzir.
Tirei de meu trabalho estatistico, e é o quanto sei á este respeito. Convém pedir ás eamnrase
e delegados informaçoes loraes, por parochia, drsses ohjectos.
~m08' ..a

.. •10,. p ....... t".OIil.

Pelo que respeita aos pro duetos naturaes (mineraes, vegetaes e animaes) posso afiançar a
V. Ex. que a commissll.o scientifica levou em grande E'~cala para n Côrte, e taes, que difficilmente
se porlE'rájámnis obter tllo completos e copio::o::.
Todavia SE' podem repetir as autoridades locaes; mos eu du,ido muito que enlls alraneem e
remettf\m; por qne llfi delles vnrios de ditTIcil aequisiçãO E' mesmo dE'spendiosos.

o goverho imperial diz que se estavam apromptnndo os modelos dos mappas e lnstruccoes e
para remetter-se as municipalidades do Imperio, afim de encher as casas dos pedidos nos mesmos
IDappns.
A estatística tira toda SU:l ir'·'po!·tancia do estudo comparativo, que só póde fazer-se por series
uniformes dos objectos cuja pr(~dnc~!lo se quer saber; para isso por tanto, é mister que os mappas
que Stl tem de destribuir, contenh~m uniformemente o:: mesmos quesitos, para poderem ser sommados, apreciados e comparados.
Isto posto, parece mais conveniente que Y. Ex. esperE' pelos modelos da secretaria do ministerio da agricultura, do que formular nqui modelos, que podE'm ser ignnes aos que o governo
imperial tem de formular.
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Todavia como o governo imperial exige que mesmo antes disso Y. ]<;x. pl'Oem'e obter d!l~ llIUnicipalidades e particulares esclarecimentos' este respeito; organisei as instrucçoe8 l' modelo!' d ...
lnappas que junto remetto para V. Ex. distribuir pelas camaras, delegados. parc)('hol; {' alguu:"
ddadlos adm de informarem o que poderem de suas localidades.

Quanto aos indios da Cachorra-Morta ao Dr. juiz de direito do .Jardim, ... 811 ('idadAo .JnAo
Brigido doS 88fltéS (Crato).
Do movimento DiarlUmo 80 capitao do porto.
Da importaÇAo e exportaçlo dos productos á alfoudega, e IneZ8S de I'eml":" do Al'lI('at~', Ol'auja.
Maracú, o collectoria do Mundahú.
Das producçOes naturaes dos tres reinos da natureza - aos chefes fi" ('olllmii;silo sC'ient,jfklt
exploradora, Drs. Capanema, Lago~ e conselheiro Freire Altemllo .
.De9sa'á IIl8BDlás prodoeçOés e dos mais quesitos, além destes, it. todas a,: eam81'8S, juizf>i' d...
dit'eito e municipaes e parochos, pelas informações e modelos junto="
Além destes aol particulares seguintes:
Manoel Gregorio de Almeida Fortuna, da Granja.
Augusto Pontes de Aguiar, da Viçosa.
Ignacio Ribeiro Pessoa, de Sant'Anna.
Dl". Antonio Joaquim Rodrigues, do Sobral.
Dl'. Thomaz Antonio P. Pessoa, de Santa Quiteria.
José Bernardes Teixeira, de Itú.
Professor Baymundo Vossio B. dos Santos, da Imperatriz.
Professor José Bezerra de Menezes, de Santa Cruz.
&Ianoel Joaquim Carneiro, de Mundahú (districto).
Antonio Barrozo de Sousa, de Siupé (idem).
)Iathias José Pacheco, de Soure (idem).
Ignacio Pinto d'Almeida e Castro, de Maranguape (villal.
José Antonio de Moura Canlcanti, de Jubaia (districto).
Juvenal Galleno da Costa, de Pacatuba (idem) .
•Jolo Leonel de Alencar,' de Mecejana (idem).
Luiz Ignacio de Oliveira Maciel, de Aquiraz (viUa).
Subdelegado, Ignacio Carneiro, do Monte-Mór Novo (districto).
SebastiAo SimOes Branquinho, de Cascavel (villa).
Dl", Hypolito Cassian) Pamplona, de Aracaty (cidade).
Padre Lino Deodato Rodrigues e Carvalho, de Russas (idem).
Pedro Theberge, de Icó (idem).
Daniel Fernandes Moura, de Pereiro (villa).
Padre Francisco Coriolano de Carvalho, da Telha (idem).
José Joaquim da Silva Braail, de Lavras (idem).
Gregorio Thaumatnrgo da Silva Ferreira, de S.llatheus (idem).
Dr. Francisco Rodrigues de Lima Bastos, de Saboeiro (idem).
T.eandro Custodio de Oliveira Castro Jucá, de Arneirós (districto).
•
de Inhamum (villa).
O escrivAo Augusto Olegario da Sil7:t. de Maria Pereira (idem).
1
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Bernaruino (jollle:i de Oliveira, Missilo Velha (districto).
Manoel Antonio Sampaio, de Barbalha (villa) .
.Toão Bl'ig'ido do:; Santos, do Crato (cidade).
Manoel ue .Te:;\1s da Conceição Cunha, de Milagres.
Belal'mino Gome::\ de Sá Rodrigues, do Jardim.
Dl'. Antonio Hlias .Saraiva Lel1o, de Queixeralllnbim .
.Jo:;e Pacifico da Costa Caraca, de Baturité.
\lol1oel Luiz de MagltlhAes, Cal1il1dé.
I)eos Gusrde ti V. K\:.-Cidade da Fort:lIeza do Ceará. em 21 «.le Julho de 1862.-Illm. e Bxm.
:-:1'. Ik .Jose Bento tia Cunha Figueiredo Junior, presidente desta provincilt.

'fHOMAZ POMPEO DE SOUZA BRASIL:

.
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.~ter·se

iBf8l'lll(Jes da ,rodleelo no luidpio,
'repezia, ti Dislrieto de..... .

ti

CAPITULO I.
81.....1.
Art. 1. 11

~a.u...I.

MINERALOGIA.

5 1.- Metaes.-Se existem, em que quantidade, se tem sido explorados; em que tempo, e que
resultado se tirou-a saber: Ouro.-Prda.-G~bre.-auanbo.-Antimonio.-Arsenio.-Aluminio.
-Bismuto.- Platina.-Potassio.-Magnezia.-Zinco.
I 2.° Rochas.-Se existem pedras preciosas, ou de moveis, oude cOD.$truCcloj em que lugares,
sua abundancia, se tem sido exploradas, a saber: Diamantes.- Topasios.- Bubins.- Agathas.Crystaes, etc., etc.-Marmore, suas qualidades.-Outros calcareos.-Jaspes.-Cantaria.-Pedras de
lousa e ardosia.-Granito.-Schistos, Micaschistos.-Feldespathe.-Dazalto.-Gizes.-Porphiros.
I 3.° Substancias rerreas.- Alumen (pedra hume).-Caparroza.-8alitre.-Magnezia.-8ul'phato de soda.-Kaolin (balTo de porcelana).-Argila plastica de louça e de telha etc.- Humus
vegetal.-Gesso.-Concreçoes de substancias metallurgicas, etc.
I 4.° Combustil1eis.-Carvaode pedra.-Antracito.-Lignitus.-Turba.-Schisto bituminoso.Ditumes, etc., etc.
I 5.° Fonte•. -Thermaes seu grão valor e força.- Mineraes, como sulfurosas, salitrosas
ferreas, etc., etc.
S 6.° Fosseis.-Ossadas de animaesdesconhecidos, sua jazida, tamanhos, abundancia.-Petrificaçoes de animaes ou vegetaes.
Art. 2.°

BOTANICA.

5 Mauas.-Se existem, sua qualidade, exten8&O, estado de conservaçllo ou destruiçao: se sua
falta tem alterado o clima do lugar. As plantas mais communs e uteis, devendo estar n'essa dis
cripçao o seguinte.
1.0 As cultivadas, como canoa, mandioca, algodllO, café, legumes, batatas, etc.
2. 0 As fructiferas silvestres e àomesticas.
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3.°
4."
5.°
6.°
7....
8. °
9."
10.
11.

As vlallta" meJidnaes e sua applicnçilo.
As de tinturaria, sua rrir e procei!i!o de extl'ahir.
:\... de marcenaria.
Ai! de cOllstruc~i\o, ci\"il e nuval, SilO. g'l'andeza e abund811l~ia.
As cUI'bonitel':l3 e comblv;tiveis.
As forraginifm';ls pura gados de qualquer especie, como capins, l'smllS, ete.
As resinosas, como jatobli, bolsamo, etc.
As leitosas, como a arvore de borracha, etc.
Em fim de qualquer utilidade indnstl'ial, como as adstringente:'! pnra cortume, oleosas,
~!1boeiraf), cineriferas. etc.
Al1;. 3.')

ZOOLOGIA.

§ Quaes os animnes COllllllUllS, tonto dome"ticos, como silvestres e destes os mais nteis e
sua abundancia.

Nesta

descrip~l1o

se deve guardar fi seguinte ordem:

1.0 Qlladrupedc!o; domestico;; e silvestl'ps.
2.° Volatins (passaras).
:t... Aquaticos (peixes).
4.° Amphybios, como lontrtls, jacarcs, etc.
5.° Saurios terrestres, como toda a especie de cobras, 1&,,"I1rtos, etc.
6. o Crustuceos de toda especie de mal' e terra.
7.° Insectos utei::;, como ab~lhas, bixos de seda, etc., e pl'ejudiciaes como moscas, formigas ,
cupins, e'te, SilO. influenda na agricultura e Cl'iaçllo.

CAPITULO 11.

Art. 1.1)

DA l~nUSTmA EXTRACTIVA.

Rezinas, g'omma~, oleo:; e outra:; su1>stancias vegetaes, abnndancia, quantidade, valor,
no lugar, exportação, numero de pe~so!l:! tlue nellll.$ se ell)pregam: notadamente a cera
de carnaúba, a gomma da arvore de borracha, etc.
2. o Suhstaucias alimenticias, medicinaes, industriaes, e vegetaes, como fructos silvestre.o;
hervas, tuberculos, sua qllantillalle, consumo, exportaçR.o e valor.
3.') Snhstancins mineraes para uso domestico, commercio, etc.; salinas, etc.; sua qualidade
e v(flor.
4." Pesen, caça, qualÍ11ade dos animae:!, quanti,Iade, volol', pessoas que se occupom.
1.0

~õJlsumo

Art. 2.°

S 1. ()

DA INDUSTRJA P,\STORJL.

Da creação t.bJ 9ado vacum.

1.o Ai; terl'as mais apropriadas.
2.° Qualidade do pasto, ou alimento tIos gados.
3. QU!lEdRde do gado, grande ou pequeno, pe:;allo, etc.
<)
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-aPreço usual do boi, do garrote.
Numero das fazendas, e quantidade de cabeças de cada uma.
Numero de crias annuaes.
Mortalidadeannual.
Epizootias, ou mole:ltias dos gados, seu acommettimento e estragos.

4.0
5. 0
6. o
7. 0
8. o

I

Da m~ação do ooflalla,' e muat·.

2. 0

1. Fazendas especiaes ou mixtas, com as de vacum.
2. 0 iilumero de cabeças e de crias annusas.
3. o Preço do cavallo, da egua, e do potro.
4. 0 Mortalidade annua1, e que molestias atacam.
5. 0 Qualidades e raças cavallares e grandes, possantes ou nAo.
6. o IJualidades dOi! muares, raças pllras anda!uza8, portuguezas, inglezas, ou bybrida.s
(atravessadas).
7. 0 Preço destes.
I)

I

3.° OrtfJÇào d-Os gados miudos.
1. GHdo lanigero, como ovelha,:;, cabras, sua quantid.ade.
2. o Preço de uma rez desta.
3. 0 Sua produc~lI.o annua!.
4. o Seu consumo interno e exportaçAo.
5. " Se carda-se a la. e vende-se.
6. o Gado suino, sua quantidade, consumo, exportaçAo e valor.
5 4. 0 Creação dll ares d()fflesticas.
0

Galinhas, patos,
Art. 3.°

5 1.

perú~ etc .•

seus ovos; consumo, exportaçao e valor.

DA INDUSTRlA AGRlCOL.o\..

Da agricultura em grande, ou dos generos de commercio, como canna, café, algodflO
notando-se:
1. o
2. 0
:J. n
4."
5. 0
6. 0
7. o
8.°
9. o
10.
11.
12.
13.

0

Os terrenos mais proprios para essas culturas, sua extençao, e valor por braça.
Numero das fazendas, sitios ou lavras de café. de canna, de algodao.
Quantidade dos productos annuaes.
Despeza, ou cultIvo de cada producto até colher.
Cl1sto ou de;;peza da conducçâo por arrobo até o mercado da ~xportac;ao.
C01l8umo interno.
Exportnçao.
Vlllor do producto no lugal', por exemplo, da tllToba do café, do assucar tia rapadura etc.
Sy8tema ou methodo do trabalho.
Braços empreb"lldos, com distincçll.o de livres e escravos.
Pre~o dos snJlJl'ios.
Instrumentos, ou JDachiJl8~ usadas.
Numero dos engenho:'!. ou engenhocas de canna, e das prensas de IllgodAo.

5 2. o
1. o
2.°
3. o
4. o

Da pequena agricltltura.

Roçados de mandioca, milho, alTOZ, feijão, etc., etc.
Producto destes, em quantidade e valor.
Consumo interno, e exportaçAo.
Numero de pe,:;soas empregadas.
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-àArt. 4.°

DA INDUSTBlA FABRIL.

1.0 Alfaiates, serigueiros, costureiras, bordadores, tecelOes.

2. °
3.°
4.°
5.0
6.°

Ferreiros.
Flandreiros e lato~iros.
Relojoeiros.
Carapinas, marcineiros, etc.
Serralheiros.
'7.° Sapateiros.
8.° Selleiros.
9.° Pintores.
10. Musicos.
De toda e qualquer industria, como de vellas, de cortume, numero desses industriaes, pessofll
empregado, valor dos productos, etc., consumo e exportacAo.
Art. 5.°

DO COMMERCIO.

11.0 Da tmportQÇtÜ>.

1.° Que generos se importa0, sua qualidade.

2.° Valor destes.
3.°
4. °
5. °
6.°
7.°
8.°

Donde se importam.
Frete ou custo da conduoçao.
Consumo interno.
ReexportacllO destes e para onde.
Quantas lojas, armazens, tabernas e vendas.
Pessoal empregado no consumo.

I

2.° Da eiport4çOO.
1. ° Que productos se exportam.
2.° 'Se da terra, ou de tMa.
3.° Valor delles.
4.° Para onde.
5.· Custo de transporte, por arroba, para o lugar do mercado.
6.° Pessoal empregado no trafico da conducçAo da importaçlO e export~.
'7. a Systema desse movimento, se por barcos, se por vehiculos, de que natureza, se em costa~
de animaes, numero destes provavelmente, e preço dos animaes.
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SOBRE

~IINA

DE

~'ERRO

.~

DO CANCíATY.

1.

Ferre ellipee,"ar.
A que Werner denomina do-Blattiger gemcener eis englauz.
Havy-Fer oligiste; Brochant-Fer speculaire Camelleux,
Ruwan -specular iron ore.

11.
Ferro mineralisado, cl'ystallisado em lamin&S especulares. que pelo golpe do mal'teJIo se
:;eparam elllCl'ystaes,ou folhetas mais ou menos delgadas tirando axholllboida.es,lusentes, e cõr de
aço na fractura.
.
A sua superficie externa é desigual, preta ferruginosa, como que sotfreu acçl10 do fogo, e em
partes suja (le oxido roxo.
O seu pó é denegrido, tirando a. roxo escuro.
A sua massa é dura, de maneira que Cere COgo com fusil; e risca. o vidro.
R' em fim reftactaria. ao Magnete; e soluvel ao fogo do Maçarico com o soccorro lIo Borax,
dando um vidro escuro.

°

OBSERVAÇÕES.

•

m.

Acha-se este minerio distante da Villa. da Fortaleza 35 laguas pouco mnis ou menos, ao S O ;
na margem oriental do Riacho denominado Cangaty, aonde chamam narlHtdwl: sertAo junto ás cabeceiras do Rio Xoró, nas extremas das freguezias do Aquirar e Fortllleza.
IV.

Entl'e ~te !'io XOl'Ó, e aquelle riacho do Cangaty, corre na wrecçl10 quasi do No S E, uma
cadêa de montanhos, cuja ossada é de Graniw; denominando-se para o norte-Serra do Gnariba,
e ao sul-elas Barbados: cujas aguas de8pejando para o nascente vila entrar com outras daquelle
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-4lado, no rio Xoró, e paM o lloellte, constituem o Riacho da mesma denominaçlo de Barbadas, o
qual vai entrar no do Cnngaty aonde se diz-Fazenda do Bom Jesus, donde conftuindo ambos por
espaço de 4leguas, vai entrur no Xoró junto das povoaçoes das Itans ( uma das capellas flliaes do
Aquiraz) para d'aqui depois confluir até o mor, e ir fazer a barra do mesmo nome, 25leguas pouco
mais ou menos da sua juncçilo, e a L N R da ViIla da Fortale~a. E' pois neste riacho das Barbadas
duas leguas acima do Bom .Jesns que principia a apparecer este Ali,aerW de {erro em uma fazenda
no.amente nlli estabelecida, com n denominaçAo de Fazenda das Contendas,occupando o espaço de
duas leguns, para DInis. quadradas de terreno até a serra.

v.
Acha-se este Minerio purte em pedaços ( 1) ora ayulsos e espalhados. ora amontoados aq1li e
alli, já. pela superflcie do terreno, já muis ou men08 enterrados, e parte conglutinada, e como engastada (2) em uma cadêa de Grlmito susceptivel de separar-se, que na grossura de uma a uma e
meia pollegada cobre fi Rocha Gera,}', a qual escalvada se deixa ver sobrepujando em lombadas a
superflcie do terreno. e muito maill visivelmente no obvio do riacho quebradas.
VI.

Estes pedaços de Minerio de ferro purece haverem sido lnnçados,e para alliarl'ojadosem aluvillo,
por effeito de alguma força ncth'a occnsionada t8lvez por alguma irrupçlo vnlcanica antiga, em
tempo que aquella cadêa de Granito se achava em estado de liquidez; ficando por isso parte desses
pedaços,neIla embutidos, servindo-lhes de nova ga1lga quando fi outra porçlo arrojada se espalhou
desigualmente pela mais superflcie do terreno; o que parece verificar-se pela semelhança e identidade de livres, e outros pedaços, e pela fraca firmeza ou liga da cadêa do Granito como rocha,
VII.
Este juizo parece corroborar-se ainda mais pelo exame da natureza, Dlo só do solo, em geral
de todo aquelle lugar, e suas circumvisinhanças, e até o das mesmas montanhas, que é argiloso.
vermelho, arido, e coberto, ou €-emeado de pedreg"llhos quartrosos e de Granito: e ordinariamente
em fragmentos conglutinados, e mais ou menos consolidados com os de outros de ferro de basat~1I
pretos Micox, formando pedaços de uma rocha semelhante, a que os mineralogistas denominamBrecha, ou Paneldengs-; mas ainda pelo estado actual, e desordenado da eomp08içao exterior
das mesmas montanha... , ou serras visinhas, as quaes se notam confinamente retalhadas com profundos valles, cavernas e precipicios; o que assá.s dao indicios de serem antigas craleJ'tU vulcanicas,
ouvindo-se ainda ao longe, de tempos em tempos, particularmente depois das primeiras chuvas,
como testificam os moradores daquella visinhança do seu interior,estrondosos estampidos, como o
som de artilharia, e pa!\mosos rugidos, n que clles attribuem credulamente a existencia de mineraes auriferos.
VIII .

•

Com tudo todo este ten'eno parece ser assás Certil e productivo; pois é povoado de matas de
segunda ordem, aonde se encontram abundantes pastagens, que aUi serve de nutrir o gado e bestas,
arvores utilissimas, como () páo d'nrco, aroeira, o cedro, etc. etc., em particular nas margens do
riacho, quebradas, fraldas das montanhas etc., e nlO menos se encontram soffriveis aguadas, de
ordinario em cacimbas pela estensilo do mesmo riacho.
(1) Vid. Amostra
Amo!ltnl

~)
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-$IX.

NAo se póde poi~ duvidar Iln existellcia de uma grande abulldaucia d'este minerio de ferro
naquelle lugar das Barbadas, aonde com pouco trabalho e tempo, se póde recolhel' diariamente avultada pOrtilO de mineral, principalmente do que lOe acha esplllhada pelo terreno, sendo
porém a que exigirá maior trabalho n que est" engastada na cadêa de Granito: por ser talvel.
uecessario peza-Ia para separar os pedaços do minei'io, se com effeito esta mesma ga1lga n8.o for dt'
proveito e vantagem como confundente a mesma fundi~ao.

x.
A Mtll riqueza local acresce a vantagem de haver tambem pela circnmvisinhança, na distancia de 3, de 4, e de 6 leguas, outros lugares mais ou menos abundantes de mineraes de ferro, e
com especialidftde na serra a que chamam do Pindá e Piracunga. que demora pouco mais ou meno~
a Oeste aonde na encosta que olha para L N E 11a outro riquíssimo mineiro (1) a que Wemerchama
-JlaguttÍ8l'htr "tmilrr Hanyiier o xidute, B,t'IIcha1~-Ft!r magllttiqlle e RirefJfln Iron i" acolcinedistah, WI"tlfrolired by pum air, a qual me parece comtudo pela sua pureza e riqueza de metal, ser privativa'mente a especie essencial a que os alleml1es chamam-JUspit'ktl.
XI.

E' este districto do Cangaty povoado de fazendas de gado mais ou menos extensas; comtudo
a sua popula~llo nl1') é grande, e nem reunida, ainda mesmo na chamada Povoa~1Q das Uaos, cuja
capella lhes serve de supprir os Otllcios de matriz parochial, pela grande distancia que ha d'ali á
Villa do Aquiraz, sendo-lhes porém mais proxima a de Monte-Mór Nuvo, que dista d'alli umas
161eguas pouco mais ou menos: e de cuja serra tiram diariamente aque1les moradores do Cangaty todo o preciso para a sua subsistencia individual.
XII.

Além das mencionadas vantagens locaes e da commoda communicatllO, que tem aquelle~
moradores para a serra de Baturité, nl10 é por certo menor 8. que possuem para as duas villas
principaes e maritimas da capitania, a da Fortaleza, e a do Aracaty, por boas e commodas estradas,
porque transitam cavalgaduras e carros: a sua maior fl'equencia comtudo depois da serra é para
o Aracaty com quem de ordinario commerciam pela estrada que vai pelas Itans e Pirangi no tra·
fico dos seus atanados coiramas e carnes seccas: assim como o fazem com as mesmas carnes privativamente para toda a sen-a de Baturité, até a do Marangnape a troco de algodões, farinhas ti
legumes, etc., de ·que carecem, por nl10 poderem cultivar semelhantes generos naquene sertao,nl1o
pela incapacidade do terreno para a cultura, mas pelo grande inconveniente e vexaçlo que lhe~
eausa a voracidade dos gados apezar da maior cautella e segurança dos eercados.
XIII,
A estl'ada, que da capital se derige áquelle logar das Barbadas é pois a mesma que vai para
Baturité, ho~e nova e excellentemente aberta em uma direcçlo mais bem entendida e regulada
pelo incansavel zelo, e constante actividade do actual Governo, a bem da propriedade geral da
capitania. Estasahindo da Villa da Fortaleza na direcçllo N NoS S R, caminha quasi sempre
(I) Tratu.·ei d'esta minc.·a em outra memoria particular,
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-6orisontal por um terreno pl'imeiro ariento, e logo depoi::; gradualmente argiloso, ora por vargens,
ora por picadas, bordada;; tIe arvoredo, encostando-se sempre ao cordão das serras, que decorrem
,'orna mesma direcça.o pelas faldas das chamadas-Arntanha, Pacatuba, GUllinbll, Balm, AguaVerde, Acarape, até a de Batllrité propriamente dita, comprehelldendo a extensAo de vinte quatro
leguns pelo lI~eno;;. ( I )
XIV.
Uma leg'ua porém antes da Villa de Bnturité (Yonte ~Iór Novo) se divide esta estrada, e dei'-Ilndo"u que se dirige aquelln. villa e serra, procede a esql1erdu, entrando logo por uma picada de
41eguas, até a legua denominada Nova, e d'alli seguindo em direcçoes varias, para rodear a serra
ele Baturité pelo quadrante de L S vai sahir a fazenda de S. José, aonde deixando tambem a direita
li. que prosegue para o Canindé, toma a esquerda para a fazenda do Bom Jesus, jâ acima mendonada, levando 9 para 10 leguasdesde a bocca da picada de Baturité a esta fazenda,atravessando
alli o Riacho do Cangaty, e 31eguas antes (em S. JO$é) outro d'este nome, o qual nascendo das
vertentes d'aquelle lado da mesma serra, aonde se diz :-as marés, ni desaguar junto das Itans.
Finalmente do Bom Jesus com 2 leguas acima pelo Riacho dns Bnrbadas se vai ao sitio das contendas, principio do lugar da mina como tenho dito.

xv.
E' geralmente transitavel estll, estrada pela.~ commodRs aguadas e soffriveis estancias que se
c>ncontram, e em parte pelo abrigo da sombra das arvores que naturalmente a bordam, já de um
já de ambos os lados: com tudo encontram-se ainda alguns inconvenientes que silO frequentes em
quasi todas as estradas da capitania, por nllo se buscar aperfeiçoar o que se principia, e se acaba
toscamente: socavoes, ribanceiras, quebradas a que no pniz se diz tombadores, tocos e raizes de
arvores mal queimadas e destrui das, junto abombadas de lage dos escalvados, de rocba de granito,
que sobrepujando o terreno em partesatravesSll a estrada, e em outras acompanha mais ou menos
parallela, a amontoaçOes vagas de encommodo pedregulho de toda a grandeza, etc. Sao por certo
outros tantos obstaculos, que a fazem umas vezes incommodll, outras perigosa ao transito, com
particularidade paro os carros, o que com facilidade, e pouco custo se p6de destruir e remediar.
XVI.

Por moth'o de semelhantes obstaculos é muito mais custoso, e penivel particularmente para
carros, a porçAo d'esta estrada que prosegue da hocca da picada junto a Baturité para o
Bom Jesus, por onde com tudo com grande custo muitas vezes se veem obrigados os habitantes a
transitar com seus carros para o Canindé, ou vice-versa, a cujos males unindo a falta de aguadas,
que por negligencia se experimenta n'esta travessa, e das pessimas estancias que tem, faz esta
porçllo de estrada bastantemente agra, e encommodissimn, e sobre tud,> aonde se diz o Toiro, duas
leguas antes do chegar á Fazenda de S. José.
uS

(I) Contam-se estaR 2\ leguas da Villa da Fortaleza a Ilaturilé pela maneira seguinte: Da \'iIla a Paratuba 8,
oI'aqui a Aglla-Verdc 4. fl'alli aOi pilos brancos fronteiro ao Acarapc ~, d'aili UI) Cantagallo 2, do Cnntagallo a
Canaftstola 3, da Canalistola a canOa, passagem do rio Aracanaba, e aonde n"este en'ra e pl'incipia a conOuencia do
Pio da Candeia 3, com .Iuas Ipgul1s mais em fim .l'alli á \'illa de Monte-~Io'II' Novo.
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XVII.

A' vista do expendido, quem duvidará o quanto será interessante o aproveitamento deste
minerio de ferro, I:!endo trabalhado pelo methodo Catalan, e por mãos de habeis obreiros, não só
li qualquer emprebendedor, como ao paiz, avista da extrema penuria, e carestia d'este metal n'esta
l:apitania. A riqueza. e abundancia d'este minerio e as vantagens locaes, que tenho ponderado,
tanto para a sua extracçao como para o seu consumo, por certo parece convidar e persuadir ao
mais prudente especulador o aproveita-lo e trabalha-lo: com tudo circumstancias bem serias, e
não menos attendiveis sem duvida o dissuadir8.o da empreza, uma vez que as considere com disl:ernimento para nl10 arriscar imprudentemente seus fundos retlectindo nos obstaculos, que facilmente se lhe bll.o de ofrerecer, logo no momento que começar o seu trabalho. A falta de braços
necessarios para o 'Serviço, e a da subsistencia certa e segura para elles, nl10 sIlO por certo motivos
pouco consequentes para o desanimar, e dissuadir, propondo-se a trabnlhar com indios, ou outr08
alugados.
XVIII.

E' certo, como o tenho dito, que todo aquelle distl'icto é povoado de fazendas de gados, e
a sua populaçl1o é mui pequena, e dispersa, para occupar-se do maneio dos seus gados, e
lIO mesmo tempo dos trabalhos d'aquella escavaçllo mineral; e sua fundiçB.o, e ainda quando a isso
:o;e quizesse supprir com a popnlaçll.O indigena de Baturité, esta villa fica-lhe muito longe, e nem
é tambem povoada de indios, que cheguem, ainda mesmo para puder supprir a cultura das suas
terras, quando mais para irem trabalhar fóra. A este mal só se poderia remediar com os escravos;
mas isto mesmo ainda é mui difficultoso n'esta capitania aonde elIes custam caros.
l~omtudo

•

XIX.

Depois disso que obstaculos e inconvenientes se nll.o encontraril.o tambem todos os dias na
l:onservaçll.o de aprovisionamentos dos mantimentos, por motivo de voracidade de infinitos insectos
e da excessiva humidade da atmosphera do paiz, assim como para este mesmo fornecimento
uecessario, a fim de nll.o faltar o sustento preciso aos trabalhadores. Sendo incontestavel que nem
~mpre se acha aquella serra de Baturité em estado de poder supprir aos de fóra, com o sobejo dali
suas lavouras, pois que muitas vezes, até para si, vem a faltar o preciso, o que commumente se
experimenta, ou seja por motivo do acanhamento de suas lavouras, em razAo, 011 da falta de
braços, ou da predominante preguiça dos habitantes, ou seja em fim (como de facto ordinariamente acontece) pela constante irregularidade das estações, e escassez das chuvas, cujo terrivel
lUal tanto mais se faz sensivel, e distribuidor da actual população da capitania e do seu commercio
(Iuanto maior, e mais continuado é o abuso da devastaçAo das matas virgens, por toda elIa, com
I)S mal entendidos chamados roçados, cujos efreitos physicos silo tl10 claros, como bem conhecidos
e sensiveis.

xx.
E' porém verdade, que a empreza de semelhantes tentativas e estabelecimentos fabris, commummente é origem de novos povoados, e do augmento de suas populações, ainda mesmo em
locaes bem ermos, e disso mesmo temos o exemplo nesta capitania, na po.oaçB.o de S. Vicente das
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-8Lavras da Mangabina, no districto do Icó, aonde em outro tempo se fizeram algumas lavras de ouro.
mas talvez que no Brasil ~Ó esta prorogativa tenha ainda exclusivamente este precioso metaL
pela geral
que alli se
tuPo quanto nllo~'ale apena de St'
huscar e de Se

E sendo evidente a exi:iteucia de li.Cas minas de fen'o, usim como Il de outras nlo menos importantes produccoes mineraes, n'esta capitania, como a de pedra branca, a do Sfllitre, etc., ete.,_
ávista dos ponderados obstaculo~, sem duvida, d'elias lWnca poderá o Estado tirar grandes proveitos e interesses, por seNnl gerftlnaente todas estu prodocçoes situadas no interior dos s~
da capitania
do mar, e po~
trabalho mui
mui precario,
serem os meiüe
e#u mui t'RIrJveis.
por ser necesL?eeie
#2Fm muito m602F
carros, por fa.lt~ü
e serem
üüimses, quer de
um, quer de
de servi~o mui
bdüez de especie
pela continuade
escassez dos pastos e aguadas que ha para se alimentarem,em razllo da irregularidade das estaçoes;
o que nlla menos inftue na falta oa 81Ul Ilgricultura e commercio positivo.

xxn.
Nilo sei pOL'
se poderia
males physicüs
senão buscandt#
diminuil-os,
aquelluf#
u?Zsceptiveis de
por exempl##
renovando-se
por outra mais
desses animae2F#
bestas muare,;;.
como as mai;,
JYora carretos,
fi nalmento
eamellos, o qUF'
facilmente se poderia conseguir, e havel-os elas Ilhas Canarias por Cabo-Verde os quaes talvez
aqui prosperariam muito bem, sendo esta especw~IlO para o futuro, o meio mais acertado e conveniente para supprir a falta invencivel da navegaçllo interior, nos transportes d'estes e de outros
objectos tendentes a prosperidade geral d'esta capitania no aproveitamento futuro de suas ricas
produccões.
Está

Pe/'eira.

C.....eto co. o Dr. Carlos Glasl.

Domingos José Gonçalves de Magalhle~, cavalleiro da imperial ordem do Cruzeiro. commendador das imperiaes ordens da Roza e de Christo, ministro residente de Sua Magestade o
Imperador do ·Brasil em Vienna, etc., competentemente autorisado pela directoria do Imperial
Ilistituto Fluminense de Agricultura e em nome delle contraeta o Dr. Carlos Glasl, C8valleiro da
imperial ordem da Roza, obrigando-se tanto o mencionado Instituto, como o Dr. Carlos Glasl b
condiçoes dos artigos seguintes:
1.

o Dr. Carlos GIasl é contractado para ir residir no Rio de Janeiro, e occupar-se da fundaçlo
e direcçlO da fazenda normal e escola agrícola que o Imperial Instituto Fluminense pretende
ali crear, encarregando-se o dito doutor de todo o ensino theorico e pratico nRqueUe
e~tR helerimento.
11.
A dlU'sÇllo

de~t.e

('onh's('to :4erá pOl' ('in('o

8nno~ R

('ontar ria rlllta da ima

8:;.~ignRtI11'8.

lIl.

Em remuDeraçAo de seus serviços, receberá o professor Carlos Glaal um bODorario de st'i=,
contos de reis por anno, que Ih€' se'" pago mensalmente pelo~ cofr€'s do Imperial Instituto.
lV.

o professor Carlos Glasl habitará com sua famma na casa que lhe fór destinada na
Fazenda Normal e terá o usofructo dos productos da mesma Fazenda, na quantidade necessaria
para o sustento das pessoas que com alle habitarem, e sem prejuízo dos interesses da Fazenda
~ormal.
.
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Y.
Recebel'li quatro contos de réis, para pagamento da sua p8ilsagem com sua familia, compostu
de oito pessoas, desde Vienna ate o Rio de Janeiro. E igual quantia lhe será 'abonada para o seu
regresso á Europa, findo o tempo de seu contracto. No caso da morte do Dr. Carlos Glasl, durante
o tempo do seu contracto, o que DeulI nRo pennitt.ft. o Imperial Instituto toma a si o pagamento
da viaJ!'em d~ rp~r~!'l~o de ~1II1 (Bmilia.

n.
Receberá mais o pI'ot'e:;sol' Culos Glasl a quantia de tres contos de reis' adiantados, a titulo de
emprestimo. q1lP lhp ~prAo dpsrontndM mpn!ln)mf>ntp pplR quintR partI' 1l0!'l ~eu~ veneimento~
futuro:;.
VII

Durante o tempo do seu contracto, fica o profesgor Carlos Glasl inteh'amente ao serviço do
Imperial Instituto de Agricultura; obriga-se a zelar os interesses do mesmo Instituto em tudo o que
fõr confiado á sua guarda e fiscalisaçlLo, e apresentará, quando lhe fOr pedido, um relatorio circumstanciado do estado da fazeD<la normal e escola de agricultura, indicando tudo o que fOr necessario
á sua prosperidade.
Em fé do que se lavrou o presente contracto, de que se fazem tres cópias do mesmo theor,todas
assignadas pelaI'! partes contractantes, e subscriptas. como testemunha, por quem 8S escreveu.
Legaçllo do Imperio do Brasil em Vienna, 1 de Setembro de 1863.-DomingoB José Gol&Çalres d,
,VagalhMs. - Dr. C/lrloR Glas/. -101/; pf!dro lJ'matrk nibfiro dt Ayuilar. - EstaY8 o sello da legaçRo.

Conforme.-O direetor, JORt :lgoRtinho ,Vor,ira GII;mani.fíl.
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Rela~orio

do Imperial IlIstitllto Flulnillense de Agricultura.
111m. e Elm. Sr.

Em cumprimento de seu de\'er vem a Directorio. do Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura apresentar o relatorio dos trabalhos de que se tem occupado esta associaçl1O, desde
que foi installada até o presente, e reclamar os auxilios de que carece, para poder proseguir em
sua ardua missao, até tocar a méta desejada; e resumindo quanto fõr possivel a sua narraçl1o,
só tocará nos factos que sejam indispensaveis.

mSTOBICO.

o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, crendo sob a alta protecçl1o de Sua
Magestade o Imperador pelo decreto n. 2,607 de 30 de Junho de 1860, confeccionou os estatutos
porque se devia reger, os quaes foram approvados por decreto n.2,681 de 30 de Novembro
do m'!SIDO afmo.
Em virtude das disposiçõei! organicas e dos estatutos, Houve por bem Sua Magestade o
Imperador nomear os membros da Directoria e do Conselho Fiscal, que formam o complexo
administrativo desta associaçllo: parte dos membros que foram designados, tendo terminado o
biennio em que deviam funccionar, foram novamente reconduzidos nos mesmos lugares, e a outra
parte foi preenchida por novas nomeações.
Cumpre aqui declarar que, tendo préenchido o tempo de sua nomeaçl1o de thesoureiro o
Exm. SI'. Visconde de Ypanema, e havendo pedido a exoneraçllo do lugar de secretario da
Directoria o Ex.m. Sr. Brigadeiro Dr. Francisco Leopoldo Cesar Burlamaque, foi nomeado por
Decreto Imperial de 10 de Novembro de 1862 para o primeiro lugar o Exm. Sr. Barl10 de
Itamaraty, e para o segundo o Sr. Sebastiao Ferreira Soares por Decreto Imperial de 4 de Março
deste anno.
"Tocando a Directoria neste topico, nl10 póde deixar de significara V. Ex. que .aquelles dous
distinctoil ('idndnos prestaram valiosos serviços ao Imperial Instituto j o primei~ fazendo arrecadar
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ns contribuiçoes yoluntarias uos socios subscl'iptol'es, e recolhendo essas quantias em conta
corrente ao Banco do Brasil, e nllo raras vezes despendendo de seus dinheiros as sommas
necessarias para se fazer face ás despezas urgentes; o segundo, despregando em prol dos
negocios de que se achava encarregado, essa actividnde e dedical:ao que por todos lhes 88.0
reconhecidas; pOl-tanto a Directoria se compraz em mencionar aqui estes factos.
As sesSOes da Directoria têm sido feitas com regularidade, sendo constantemente honradas
com a Augusta Prcasenço. de Sua Magestade o Imperlldor, que jámais se esquiva de concorrer com
a. sua superior illustração, e com os seus valiosos donativos, para o desenvolvimento e progresso
do Imperio Americano, que tM sabiamente rege. Este importantissimo facto, que a Directoria se
ufana ele poder registrar, é sem a menor dUTida a maior garantia que tem o Imperial Instituto
Fluminense de Agricultura de que ha ele attingir á méta a que se dirige-o melhoramento' da cultura e producçM aglicola do paiz.
Compondo-se o Imperial Instituto de diversos cidadilos, que por iniciativa e convite do Governo
Imperial se reuniram para trabalhar em commum, e sobre bazes duradouras e systhematicas no
melhoramento e progresso da gl'ande e pequena cultura dos productos exoticos e indigenas,
ensaiando os melhore.s methodos conhecidos, é forçoso reconhecer-se que ponderosa e diftlcil é
semelhante empreza, qne só poderá conseguir felizes resultados, empregando-se muita actividade,
fazendo-se crescidas despezas com ensaios e experiencins, que alguma~ vezes terno de falhar por
falta de pratica, com o que nllo se eleve esfriar de zelo.
Na acquisiçllO dos meios indispensaveis para se conseguirem os fins que se tem em mira, é
indeclinavel o dispendio de avultadas som mas, de que ainda não pó de dispOr esta nascente
associ?açao.
Na primeira reunião que fizeram os socios fundadores do Imperial Instituto subscreveram
com as sommas que lhes aprouve, e nomearam commisSOes nos diverso!) pontos da provincia do
Rio de Janeiro, afim de obterem socios e donativos para tElo patriotica empreza; e alguns resultados
já se tem colhido dessa medida.
E' summamente grato á Directoria o ter de consignar neste relatorio o importantissimo facto
de haver SUl! Magestade o Impel'odor subscripto na primeira reunillo do Imperial Instituto, com
a. quantiu de 8:000~OOO, e pouco <lepoi~ com a avultadn somma de 100:000~O, que tem sido
l'eaJisaua em prestal:0es mensaes de &OOO:t>QOO.
A magnanimidade com que Sua Magestade o Imperador concorre para todos os melhoramentos
que se projectam no pniz, é um facto que serve para attestar o quanto o sabio Monarcha Brasileiro
se interessa pelo progl-esso e engrandecimento do Imperio de 8anb Cruz, que para nossa felicidade
tem á sua. fl'ente tM illustrado e generoso Principe.
Das quantias reaJisada.., até o presente dos diversos subscriptores se fórma a somma de
181:131S000, á qual se tem de addicionar os juros vencidos, e outras rubricas de receita que se
demonstram no lugar competente; e deduzir as despezas realisadas; e ainda que o capital da
sociedade se possa elevar acima de 200:000~OOO no fim de Junho de 1864, nM é comtudo suftlciente
esta somma para a acquisiçElo dos meios indispensaveis ao proseguimento de tIO nobre empreza, e parti constituir uma renda vitalicia, que sirva para fazer face ás despezas que comportam
a fundo.çllo e costeio da Escola. Agricola e Fazenda Normal; portanto a Directoria nllo póde
deixar de recorrer para os poderes competentes do Estado, pedindo-lhes os necessarios auxilios
de que carece, afim de podei' levar a bom termo a sua ardua e diftlcil misslO, que muito promette
110 futuro.'
.
Para bazeal' as suas justas pretençoes fará a Directoria uma breve, porém clara, demonstraçllo
dos trabalhos que, como excepcionaes, tem realizado, bem como dos que se acham em principio
de execuçllo.
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TRABALHOS EXPEBIEIIClAES.
Logo que se achou organisado o Imperial Instituto,tratou a suo. Directoria,de commum accôrdo
com o Conselho Fiscal, de levar a effeito as idéas que presidiram á. formaçllo desta. associaçllo,
e teve deilde entAo de lutar com innumeras difflculdade:;, mas nao desanimou e proseguio no
seu em~enho.
Para se começar o ensaio das diversas especies ue cultura era indispellsavel possuir terras
ilufficientes, e que fossem situadas em alguma localidade proxima desta capital; além de que
deviam essas terras conter as qualidades precisas para o plantio das especies, que formam a
grande cultura, e para a dos generos alimellticios.
Applicar nu acquisiçao ele terras as sommas realisadas era esgotar o capital da associaçao;
e estancar a unica fonte das rendas do Imperial Instituto; portanto, foi forçoso cogitar um outro
meio, que conduzisse aos fins desejados sem dispendio do capital.
Nesta conjunctura resolveram a Directoria e o Conselho Fiscal dirigir ao Governo Imperial
uma petiçao, reclamando que se lhe cedesse o Jardim Botanico da Lagoa de Rodrigo de Freitas,
para nas suas terras estabelecer a Fazenda Normal, visto que, segundo as informaçoes obtidas,
este Proprio Nacional encerrava em si os predicados nccessarios; uberdade de terras, edificio e
granue copia Je aguas correntes para servirem de motor á.il machinas, qne ile tivessem de
estabelecer.
O Governo Imperial, sempre solicito em auxiliar esta patriotica associaçl1o, accedeu á
pretençao da Directoria, e firmou com o Imperial Instituto o contrato de 17 de Agosto de 1861,
cedendo o Jardim Botanico para nas suas terras se fundar a Fazenda Normal e promettendo
annexar-lhe as chacaras adjacentes que fossem indispensaveis para se terem as terras precisas ás
experiencias agricolas, cuja realisaçao se effectuaria, fazendo desapropriar os arrendatarios desses
terrenos nacionaes; e além dii3SQ concedeu ao Imperial Instituto uma subvençao annua!
de 12:0008000 para a conservaçao do Jardim, que continuaria a servir de recreio publico.
Em virtude deste contrato tomou o Imperial Instituto posse do Jardim Botanico em 3 de
Setembro de 1861, e começou os seus trabalhos, fazendo reparar os seus edificios, que se achavam
muito arruinados, assim como concluio uma casa que estava começada, para servir de habitaçao
dos trabalhadores, dispendendo-se nestes melhoramentos 13:5068899; e porque pelo novo
arruamento que mandou fazer a Illma. Camara Municipal na frente do Jardim, ficassem fóra das
cercas primitiva.~ as antigas senzalas dos escravos empregados llaquelle estabelecimento, propoz
a Directoria ao Governo Imperial que fossem alieuados aquelles predios, visto delles entao nllo
precisar; foram pois arrendados aquelles ChaOil pela quantia de 748750 por anno, indemniil:ludo o
arrendatario o preço em que se estimavam as caSUil, no valor de 3.5588500.
A acquisiçao do Jardim Botanico trouxe ao Imperial Instituto a imperiosa necessidade de
contratar uma pessoa habilitada para dirigir e melhorar aquelle estabelecimento de aclimaçao de
plantas exoticas, e de recreio publico; contl'atou para es.'!e fim a Directoria o horticultor Herbert,
pagando-lhe o honorario annual de 4:0008000, e mais 4 % do producto das plantas do mesmo
Jardim que fosse~l1 vendidas.
Para a boa direcçB.o da Fazenda Normal em projecto, foi organisado um regulamento provisorio
e designado Director-Fiscal della o Exm. Sr. Dr. Frederico Leopoldo Ce~r Burlamnque, entfLo
secretario da directoria, que desde logo começou a gerir Oil trabalhos desse estabelecimento.
Concluidos que foram os l'eparos dos edificioiJ do Jardim Botanico, começaram-se a fazer
ensaios de culturas de algumas especies de plantas, formando-se viveiros dentro da área cultivada
do mesmo Jardim; mas sobrevindo copiosas chuvas, e na.o estando as valIas de esgoto desobstruidas ,
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nao podel'am as plantaI'! l'esistil' ao enxareamento das ten'ss, e em maior parte definharam e
morreram; isto fez desde logo suppõr a necessidade de se fazerem grandes aterros para nivellar
as terras baixas do Jardim.
Com o fim pois de melhorar a condiçAo;das terras em que se pretendiam fazer as experiencias,
S6 mandou levantar a sua planta e calcular o custo do nivellamento e aterro dOs lugares baixos do
Jardim: o calculo dos aterros subio a uma somma superior a 100:OOO~00, e por isso teve-se de
abandonar tao custoso melhoramento por carencia de meios pecuniarios do Imperial Insituto.
Nestas observaçoes e trabalhos preparatorios no Jardim Botanieo se gastou mais de um anno,
e, porque nenhum resultado se obtivesse da direcçllo do horticultor Herbet, tratou a Directoria
de rescindir o seu contrato, o que foi realisado, comprando-lhe uma porçllo de plantas que
possuia pela quantia de 2:500$000; havendo-s3 pois despendido perto de 7:000S()l)().
Estavam pois os negocios do Imperial Instituto neste pé, e tentava ainda proseguir a
Directoria nos seus projectos experieuciaes, mas vacillava em mandar proceder aos aterros para
nivellar as baixadas do Jardim, porque, como se disse, esse melhoramento dependia de excessivas
despezas, com que nno podia comportar o capital realisado, em vista do que cogitava em um
outro meio de levar a effeito seus projectos; nestas emergencias o distincto e prestimoso
Exm, Sr. Barlo de Mauá generosamente se offereceu para fazer um contrato de emphitéusis com
o Imperial Instituto, cedendo-lhe as terrasindispensaveis ao estabelecimento da Fazenda Normal,
das que possue na sua propriedade rural de Sapopemba,
As terras oft'erecidas pelo Exm. Sr. Barlo de Mauá acham-se convenientemente situadas s
borda da. Estrada de Ferro de D. Pedro 11, e na distancia de pouco mais de cinco legoas desta
capital, sendo portanto de mui facil communicaçao; resolveu pois a Directoria, com o accôrdo do
Conselho Fi8Cal, mandar examinar as terras otferecidas por uma commissllo do seu seio, a qual
sendo de parecer, que as terras podiao servir, decidio-se aceitar essa oft'erta, tratando-se
desde logo de escolher entre as diversas localidades designadas pelo eft'ertante aquella
que fosse mais apropriada para o assento da Escola e Fazenda Normal, o que feito cuidou de
mandar desbrava-la.
.
Projectado o asseuto da Fazenda Normal em Sapopemba, foram para ali mandados doze trabalhadores, afim de darem principio ao desbravamento das terras, fazendo roçar as capoeiras e arrancar as raizes das arvores, que na sua primiti va existiam na collina em que se tinha em vista edificar o
predio e mais accessorios da Fazenda; tratando-se desde logo de levantar a planta dos terrenos,
e o plano dos edificios que se deviam construir, dos qnnes se fez um orçamento aproximado das
despezas provaveis.
O nenhum resultado recolhido dos trabalhos que se estavam fazendo em Sapopemba fizera
apparecer no seio do Imperial Instituto idéas desfavoraveis ao estabelecimento da Fazenda Normal
em Sapopemba, argumentando-se que as tel'l'as d'aquellas localidades eram improprias para a agricultura, nflo só por serem no geral arenozas, como, e principalmente, por haver nellas quasi completa falta de agua.
A divergencia de opiniões dos membros da directol'ia fez com que se sobr'estivesse na entrega
do Jardim Botanico ao Governo Imperial, como já se tinha deliberado depois da aceitaça.o da offerta
do Exm, Sr, Barlo de Mauá; decidindo-se em sessAo de 23 de Março deste anno, que nenhum local
fosse definitivamente escolhido para o assento da ~'azenda Normal, sem que primeiramente chegasse
da Europa a pessoa habilitada, que se tinha mandado contractar para dirigir os trabalhos agricolas
da mesma fazenda. Esta medida era a mais prudente e economica. que se podia tomar, porque
assim procedendo a Directo,tia evitava fazer despezas, que afinal podiam ser infructuozas.
A Directoria achando-se habilitada pela experiencia. de que os trabalhos que intent!lsse, sem
serem methodicamente dirigidos, seriam em pura perda de tempo e dos capitaes, tratou de vêr se
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e neste propo:;ito recorreu ao Govôl'no Imperial, que se prestou a mandar recolher informa!:úes a
semelhante respeito, por intermedio dos nossos agentes diplomaticos; e entre os diversos professore);
que se propozeram contratar-se, resolveu engajar o Dr. Carlos Glasl, por ser um dos que de melhormente se prestou a annuirao convite da Dil'ectoria, além de que reunia muito boas informaçúe"
sobre as suas habilitações profissionaes.
O Dl'. Glasl a principio propoz condições quo nilo podiam ser aceitas por onerosas ao Imperial
Instituto, mas afinal tendo-lhe a Directoria com franquezo. e lealdade demOll:3trado os poncos re·
cursos de que no presente podia dispOr, modificou elle os sells planos, e bem assim as suns exigencias, de comformidade com o que lhe foi proposto por intermedio do ministro brasileiro residentt'
em Vienna d'Austria, que foi autorisado para fechar o seu contrato, caso o Dl'. Glasl annuisse ao
que se lhe propunha, fazendo-lhe observar que o Imoerial Instituto era uma associnçno particular,
c nno um estabelecimento publico creado pelo Govel'llo Imperial.
Foi portanto, em vistlt do contl'ato pendente, que fi Dil'ectol'Í11 entendeu dever adiar fi escolhu
do local em qne se devia fundar a E"cola Agricola e Fazenda Nacional, afim tle que as terras purn
estes estabelecimentos fossem escolhidas pelo professor que se contratasse para dirigir u:; culturn);
projectadus.
Razões de economia, porém, uconselharam que se fizessem desde logo cessar os despezas,
que se estavnm fazendo em Sapopemba, sem que comtcdo se recuzasse definiti\'umente
a otfal'ta feita pelo SI'. Burilo de MauíL; pC'l'qunnto já no desbravamento e al'rancomento
de raizes da collina escolhida se tinha despendido a não pequena somma de 5:!~2130, val01' este
superior ao custo de tel'l'as de La qualidade em mnito maior extensllO; e em se331lo d:\ Directm'ia no dia ~;) de ~Iuio deste anno foi resolvido que se despedissem os trabalhadores de Sapobembn,
assim fazendo-se uma economia de mais de 300~OGO mensaes.
A Directoria, porém, entende que se nao seobtivel'illll feli1.es l'eimltlldos das experleucills feitas,
colhe0-se uma licçllo pruticl\ de que com tempo e methodo tudo se póUe conseguit' no:; melhoramentos muterilles do pniz, de que com empenho se occllpn, e que por iSi;o cumpre redobrar de
esmero e de zelo no proseg'uimento de seus projccto3.

IJOVAS TENTATIVAS.
Tendo o Dl'. Cnl'los Gl081 aceitado ns condi~úes que lhe foriun oft'el'ecidm; pelo Imperiul Instituto, 1'80lisou o seu contrato com o ministro brazileiro re"idente em Vienna d'A.uslria no 1.° de Setembro deste anno, e tratou de preparar-se para seguir yiog'em pura esta (:õrte.
POl' este contrato obrigou-se o Dl'. GIosl a vir pnra o Rio de Janeiro, pora aqui fundar e dirigit'
a Escola Agricola e Fazenda Normnl do Imperiul Instituto, conforme os regnlnmentos que fossem
adoptados; devendo durar o seu engajamento cineo annos, durante os quaes vencerin o honorario
annunl de 6:000tl, dando-se-Ihe casa para morar ('om sua familia, e o direito de usufruir, dos productos da Fazenda Normal, os que fOS:3em necessarios para o consumo de sua família; e o Imperiul
Instituto comprometteu-se fi ndiuntnr no mesmo doutor 3:000$ por conta de seus honorarios, que
devem ser indemnisados na razl.\o ela. quinta parte dos sens vencimentos mellsaes; bem como u fazer
as despe1.as do seu transporte de vindo. e volta, quando findar-se o seu contrnto.
Cumpre declaraI' que a dit'ectoria tem mui lisongeiras informações sobre as habilitações scientificas e pessoaes do Dl'. Carlos Gins], e por isso, e em vista do seu otferedmento, e parll lhe daI'
uma prova de confiança, o incumbi o de fazer a acquisiçno dos instnlmentos e machinas indispensaveis á execução dos trabalhos da Escola e da Fa1.endll Normal, que vem montar; e para eS'ie fim
mandou por a sua disposiçno a somma de 20:000$, em que elle orçou essas deilpezas, c além ~$SO
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A Direetoria se compraz em dizer que ns suas vistos Ullo foram illudidos, por quanto a COI11missão iucmnbidn ao Dr. GIasl foi satisfllctol'iamente desempenhada com economia, como informou
o nosso ministro residente em Vienna, que diz que as machinas e os instrumentos comprados pelo
Dl'. GIasl silo dig'nos de ser expostos pela suo. perfeição, mas que ainda assim foram comprados
pelos pre~os communs ; parte destes instrumentos já chegaram;
Assim que terminou o Dl'. Glnsl a commissno de que se encarregou, seguio viagem para o
Brasil com toda a sua familin, e aqui aportou no dia 18 de Outubro ultimo, sendo recolhido no
Palacete do Jurdim Botnnico em 20 do mesmo mez.
E:n companhia do DI'. Glasl veio o chimico technologico Aloifl Krans, que por conta do Tmperiu 1Instituto foi engajado mediante o honorario de 600~ por a11no, com a condi~ilO de receber hllbit.a~no e comeuorins ; e bem assim vieram dom; artistas mechanicos, sendo um marcineiro e um ferreiro mochinist:l, vencendo o primeiro o jornal de 4;:)-;; e o seg'undo o tIe 40$ lllellsaes, com casa e
I~Ollledol'ias.

Instl1llado no Jardim Botanico o Dl'. Glnsl, e depois de alguns dias de descanço de sua longa
vingcm, foi por ordem da Directoria no dia 5 de Novembro ultimo em companhia do SI', secretario
percorrer e examinar as terrl1s de Sapopemba, oft'erecida..'1 pelo Exm. Sr. Barllo de Mauá para a
Fllzenda N"Ql'mal.
Percorreu e examinou o mesmo. doutor os terrenos buixos e altos de Sapopemba, e sobre as
qualidades apresentou um abreviado relatorio, no qual emitte com franqueza a sua opinião, estah('leccndo compnra~i1o cntre as terras d'aquclln localidade com ns do Jardim Botanico, que já havia
eom nntecedencia examinndo: desse relato rio, que foi lido em sesi!llo da Dircctorin. de 9 do mez
pailsado, se deduzem as concluSOes seguintes:
• Que em maior parte os terrenos de Sapopembu, e os dns chocm'as adjacentes ao Jardim Botanico silo de quasi iguaes composiçoes, sendo em ambns as localidades o sólo das planicies cascnlhoso e areiento; mas observa que a proporçilo que se vno elevando nas colliuas gradualmente se
lhes encontra maior por~Ao de humus; comtudo demonstra que a8 planicies do Jardim óft'erercm
terras ferteis em muito maior quantidade que as de Sapopemha.
• Pondera que em Sapopemba existe o inconveniente de serem as baixadas muito frequentes
"ezps slIbmet'Sns pelas ag'uns pluviaes, do que rcsulta ficarem as terras desses lugnres cobertas de
lima eamada muito expessa de areias, o que se reconhece ú simples \'iata.
• Demonstra que terrenos desta ordem vAo ficando constantementa em peiores condições para
a agricultura; além de que accresce haver em Sapopemba falta de ngus, o que torna aquella
loealidade impresta\'el para ali se estabelecerem a Fazenda Normal e a E:;cola Agricola.
i I~8z \'er que os terrenos do Jardim Botnnico, sendo augmentados com as terras de algumas
das chacaras adjacentes, que enumel'a, se prestarAo convenientemente, e com vautllgem aos fill.~
pl'Oject8dos; não só por que tem agnas (~Ol'relltcs em quantidade sllfticiente paro servir de motOl'
"a machiuas que se tem de montar, como porque podem ser aproveitados os diversos edificios que
existem; assim se ecollomisaudo os dinheiros que constituem o capital do ImperialInstituto .•
Entra depois em di.ersas cOllsiderllçoes economicas, pretendendo demonstrar as vantagens
resultantes de esc... lhel'-se o Jal'uim Botnnico para nelle s(' estabelecer ft Escola Agricola, e nas terras
da.'J chacaras acljacentes ao mesmo Jardim, a Fazenda N01'Dal; ponderando que nu Jardim existem
llluitos edificio!:l que se prestam para a escola, e que exi.~tem no vale, em que se acha situaclo este
proprirJ llacionul, 8guas correntes em abundandll para servirem de motor ás machinas que se tem
tle montar; quando em Sapopemba só existe o terreno sem edificio algum, faltando a agua para
fÚCIll' as mR('hin8s~ qUE:', 1\ ser aquelle lugar e:;colhido, de\'el'üo ser lllo\'idns por \'8})Or, elevalldl) ('m
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-7muito o seu custeio, nM só pelo consumo do combustível: como e principalmente pelo elevado
preço dos fretes de sua conduçAo, que deverá ser pela estrada de ferro.
Terminado pois o seu relatorio insiste em que seja. desde já escolhido o Jlll'dim Botauico pat'a
assento da ~ola Agricola, e pedindo que se mandem annexar ao mesmo Jardim as chururus de
ns. 8 a 16, para uas suas terras se fundar a Fazenda ~ormal, fazendo-se desd~ já algumas plant!lçoeS
de café, cana, algodãO, fumo etc. etc.
A idéa da annexnçi\o dns chncnras adjacentes ao Jardim Botnnico encontra npoio na 4a confliçAO do contrato celebrado pela Directoria do Imperial Instituto com o Governo Imperiul em 17
de Agosto de 1861, porquanto o Governo se obrib"OU a fazer desapropriar e annexar ao Jllrdim as
terras que se julgassem necessarias para a Fazenda ~ormal, e por isso no lugar competente se tratará. de demonstrar como se póde chega)' á solUÇãO deste negocio sem gl'avnme e disppndio dOi;
eofres publicos.
Emquanto se nilo podem execnhr os tl'abalho:i proprios du. Fazenda Norlll,;l, oeeupa-se o
Dr. Glnsl de fazer o levantamento da planta do Jardim Botanico, e dns terras que julga indispenS8.\'eis ti. mesma Fazenda, afim de que se possa com pleno conhecimento tratar da sua annexaçilo e
desapropriaçno dos arrendatarios: a planta das terras proprias do Jardim estú concluida.
Como dentro dos actuaes limites do Jardim existiam alguns telTenos incultos e cobertos de
,~apoeiras, trata-se actualmente de roçal-os para serem cultivados pelo arado, para cujo fim já se
,~ompraram duas juntas de bois lavradores, que se fizeram experimentar em um dos triangulos do
"entro arborisado do mesmo Jardim.
Para se levar a effeito os melhoramelltol(projectados no Jardim Botallico, elevou-se de 12 a 20
flnumero dos trabalhadores ali empregados, mas ainda 8ssim esse numero é insufficiente l)ara o
muito que ha a fazer; comtudo, se os serviços forem bem dirigidos, como é de esperar, poder-se-hao
,!onseguir vantajosos resultados; e só quando estiverem annexados os terrenos que devem constituir a Fazenda Normal, e funccionarem as machinas, serAo augmentados os trabalhadores .
..\. Directoria,fundada n88 boas informações que tem a respeito do DI'. Glasl,confia em que elle,
tlepois de ter estudado o paiz, e adqui:ido a illdispensllYel pratica da sua climatologia, leYlll'á a
bom termo os desejos que animam o Imperiul instituto.

ACQUISIÇÃO DAS TERBAS ADJACENTES AO JARDIM BOTANlCO E
MELHORAMENTOS PROJECTADOS.
Opinando o Dl'. Carlos Glasl pela. escolha tio Jlll'dim Botanico pal'o assento da BiJColn Agricola,
e demonstrando a necessidade de se annexarem ao mesmo Jardim algumas das chacaras que lhe
8&.0 adjacentes para nas suas terras se fundar a fazenda Normal, foi-lhe determinado pela directoria.
flue procedesse ao levantamento de uma planta topograpllica e geologica de todos os terrenos que
(~omprehende no seu projecto para só depois tomar uma del'isno definitiva sobre a escolha 011
rejei~llo do Jardim Botanico.
Cumpre, porém, ponderar que fi ]....azenda Normal para poder funccionar na escala desejavel é
illdispensavel que o seu director agricola disponha de ten'as suftlcientes em extensAo, e que tenham
RS qualidades requeridas para as diversas especies da grande e pequena cultura; e por isso silo
muito attendiveis as annexaçoes que indica se façam ús terras do Jardim, caso seja definitivamente
t'scolhido para a Escola Agricola e Fazenda Normal.
t
O Jardim Bolanico, nos terrenos de que já está de pos,<;e, e 110S que lhe sa.o adjacentes, seguudo
,. opiniAo do Dr. GIasl, e nntes delle da dos ex-directores daquelle estabelecimento os Exms. Srs.
('ollselheiro Candic10 Buptista de Oliveira e Dl'. Cll~todio Alves Serra enCf>rra a.~ qunJidarles
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-8requerida..; para toda e qualquer especie de cultura que se queira ensaiar; e não se precisa. ser
profe.~sionnl para reconhecer a verdade destes juiz:os, porque basta vêl'-se a fl'ondosa vegetaçao
que aprc;;entnm as diversas arvores exoticas e indigenas que ali existem para dis:;Q se ficar
('onvcncido ; é portanto indispensavel que, quanto anteil, se trate da acquiiliçao das terras contidas
entre os rios, conhecidos no mappa da fazenda da Lagõa com n deuominatao de-do Encanamento
e do Aly()(lrJo, as quaes em maior parte ficam situadas no fundo e ao lado do Jardim, pela rua da
Az:inllllga.
A directoria do Imperial Instituto, firmando com o Governo Imperial o contrato de 17 de
Ag'osto de 1861, fez estipular nu condiçao 4a desse contrato, que:
, ~o praso de tres mezes, contados da data deste contrato, o Imperial Instituto declararitt
• quaes os terrenos do Jardim, que lhe silo necessarios, a fim de que o Governo Imperial
• providencie a respeito de sua aJienatilo, ou arrendamento, como melhor cOlll'ier .•
Quando t\ directoria fez inserir no contrato esta condição, teve em vista o disposto no § 20
tio al't. 11 da lei de 28 de Setembro de 185:3, e no § 13 do art, 11 da lei de 27 de Setembro de 1860,
que antol'isaram o Governo Imperial para desapropriar o dominio directo da Illustrissima Camara
Municipal dos terrenos da LagOa, e para alienar desses terrenos áquelles de que n9.o carecesse
para o Jardim Botanico.
Se até o presente t> Imperial Instituto nao pedio ao Governo Imperial o cumprimento daquella
condiçllo, fui por que, como já ficou demolli'!trado, tencionava fundar a Fazenda Normal em
8apopemba; mas agora tendo-se reconhecido a inconveuiencia de tal escolha, e demonstrando-se
a" vantagens que devem resultar da escolha das terras do Jardim Botanico, é de extrema urgencia
que se tI'ate da anuexaçRo das terras que medeiam entre os rios do Algodã.o e do Encallam/mto 1 pelos
lugares que forem desig'nados na planta que se está levantando.
Emquanto porém nno se acha concluida a planta do perimetro da Fazenda Normal em projecto,
pode-se, sem o menor inconveniente, tratar da desapropriaç9.o dos arrendlltarios e annexatno das
chacaras ns. 14, 15, 21 e 22, que desde 1859 foram avaliadas e intimlldos os seus arrendat81ios
para fl uesapropriaçno das bemfeitorias pelo Thesoul'o Knciol1al. As chacnl'as ns. 14 e 15 silo em
C'olltillUUÇQO UO!; fundos do Jardim, e as de ns. 21 e 22 ficam em frente do mesmo Jardim, com
I'lIndos á L!lgoa.
As chacaras, cujos numeros ficllm designados, devem pertencer ao Jardim Botanico, ainda
llllundo ellc n9.o seja o lugar escolhido para a Escola Ag'ricola e Fazenda KOl'lllal, porque süo t.aes
('hacaras situadas por tal forma que bem se nno poderá policiar o Jardim sem que st~a elIe fechado
por cercados que comprehendam lIS chacaras referidos. A directoria, pois, tratará espcciuhnente
.tll'; chacaras ns. 14 e. 15, e passageiramente das de ns. 21 e 22.
Desde que tomou posse da direcçao do Jardim Botanico o Exm. Sl'. conselheiro Candido
lhptista de Oliveira, que em seus relatorios flnnuaes reclamava do Governo Imperial que mandus!'le annexar ao mesmo Jardim as chacaras ns. 14 e 15, que se acham arrendadas, a la a Alvaro
d~ Ca:;tro, e a2a a D. Margarida Rita de Jesus Moreira: nesses relatorios demonst.rou S. Ex., por
fôrma irrecusavel, a conveniencia que resultava para o Jardim da nnnexaçAo destas dua~ chacorss;
~m vista do que, pelo ministcrio da. fazenda se mandou em 18:18 proceder á suo Rvaliaçao pelos
lançadores da Recebedoria, que deram á chacara n. 14 o valor de 12:000~OOO, e fi de n. 15 o
tle 16:000$000,
A chac8ra 11. 14, ainda que tenha uma casa muito menor que a de 11. 15, é comtudo superior
em bemfeitoria~ no terreno, que se acha qllasi todo nivellado; conviria, pois, que se nOlUea.~em
novos avaliadores para estimarem o justo valor das bemfeitorias destas duas chacal'as; tendo-se
em attençF.i.o que o arrendatario da de n. 14 já dirigio uma proposta para a venda das suas bemfeitorias.
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-8Além de que os terreno;;; das chacal'as ns, 14 e 15 sA(I iudi:opelltill\-ei::; pal'R os ensaio;:; da:; culturl.l';
da Fazenda Nonoal, é deindispensavel conveniencia publica que sejam quanto antes tmnexudas 110
Jardim Botanico, tenoinando-se assim o processo come!;ado pelo contencioso em 1858, porque correndo o encanamento das nguas do Jardim pelos fundo!'! dll ChUCftl'a n, 14, e pelo meio da de 11. I;),
tem-se tomado esse encanamento uma constante passagenl, 11&0 só dos moradores dessus chnc8l'8s,
como dos seus visinhoH, assim estragando uma obra cuja l'Oll:;trucÇilo custou algumas dezenft>l dt~
eontos ao Estado, e que deve sempre pertencer á administt'uc(;il.O publicn.
Demais a arrendataria da chacara n, 15 pouca ou qllusi nenhuma cultura tem nns terras 111'rendadas, sendo que a sua pI'incipal renda. procedo un:> Icnhu,.; que contra o contracto de ltl'feudumento manda tirar dos matos para vender: nesta mesnm chacnrn existe uma porçno de ca1.ebros
que se acham alugados a pretos forros quitandeiros. que !lllo por certo pessima vilInhançn do
jllrdim, e muito prejudicam a sua policia e regimen intArllo, iS;f,(lndo a todas as horas pOl' elIe- fi
sua constante passagem,
Conviria tambem que desde já se désse começo a desapropriaçllo das chacal'as ns. 21 e :C~,
que ficam na frente do Jardim, porque os seus terrenos sno illdispensaveis para formar pastos
artificiaes para os animaes da Fazenda Normal; bem como muito necessita a mesma fazenda dlU;
casas que tao modicamente foram vendidas depois do novo a1inhumento que o. Illustrissima Camal'lI
mandou fazer á rua do Jardim.
E, finalmente, é indispensavel que se mandem desnpl'opl'illr ll.S terras pertencentes 1\ ChUCll\'1t
u. 16, arrendada a D. Castorina Angelica de Oliveira Castro, sómente na parte que medeia eutl't'
a chacara do AlgodAo e o porta0 d'aquella chacara; e desde u estrada até o cimo da montanha: esteH
terrenos estilo no estado primitivo, e por is~o pouco ou qutl1"i nenhum beneficio terá de Rer indernnisado á arrendataria.
A Directoria do Imperial Instituto se prevalecerá da oppOl'tunidade para levo.ntur UllI hrado
~ontra a devastatAo, que de ha muito se está fazendo nOR mntos_ da }I'81~enda da. LagOa contrll todo
o direito, e em pura perda dos interesses publicosj e portanto pede a V, Ex. que haja de tomnr
energicas providencias em ordem a prohibir que os al'l'endatarios das terras nacionaes d'aqllellll
localidade cortem lenhas e façam carvAo para ve mIe l' , como acontece com a arrendataria da
chacara n. 16; porque dessa vandalica devasta~Ao dos matas tem resnltado a diminuiçAo das
fontes, que alimentam os rios correntes do vale do Jardim Botanico; além de que o crescimento
em que marcha a nossa populosa capital demanda que novas fontes sejam encanadas para os séus
l'eservatoriosj e onde, com menor dispendio, se poderú ir encanar aguas, que no vale do jardim?
Releve V. Ex. que a Directoria do Imperial Instituto entre em ontra ordem de idéas, porém
eom relaçAo á deil8propriaçAo das chacaras, que é indi:ipensavel annexarem-se ao .Jardim
Rotauico, parll servirem suas terras ás culturns dn Pazenda Normal.
A Escola Agricoln e a Fazenda Nonoal, que pretende fundar o Imperial Instituto, tem pot' fim
ensinar theorica e praticamente os melhores systemas de cultura das terrail, para que em vistll
dos exemplod pnlpaveis, que infallivelmente terno de apre~ntar aquelles estabelecimentos, se
resolvam os nossos agricultores a abandonar para sempre esse rotineiro e barbaro costume de
abater as matas a golpe de machado, fazendo depois consumir pela acçao do fogo as collo8Sae-s
madeiras seculares, disto resultando males incalculllveis. Vê-se pois que n missAo do Imperiul
lnstituto é por demais ardua, porém nimiamente benefice'ntl" e civilisadora, pelo que é dignu ,I ..
ser auxiliada. pelos altos poderes do Estado.
R' opiniAo geral que a nossa producçno agricola, que constitue n principal riquezlI. naciollal.
definha nAo só por carencia de braços, como porque as ten'RS proximas dos centros commerciaef!
v&O deixnndo de produzir pela esterilisaçAo do sólo; ('umpre pois, em quanto é tempo, cuidar no~
meios de remover eil!:US causas; e tal é R. principal mi~sno do Imperial Instituto, que, se con~eg'l1il'

a
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-10levar a effeito suas vistas, r:oncol'l"t'l'á muito direcunnente p81'il o tlugmento das rendas 110t'Íonaes,
As rendas de que dispoe estu llIU!Cellte associacAo SIlo nsslu~ diminutas para fazer áce á'~
"l'escidns uespezas que demanda tno grave }>rojecto, porqua.uto nilO eJõ.cedem de 15:000t por 8IlBO,
nao entrundo em linha de conta a subvença.o de 12:000$, fornecida pelo thesouro nacioaal par.
,'ousel'vaçllO do Jardim Botanico, que nem mesmo chegu para oc<:orrel' its despegas <lo costeio f>.
melhoramento deste estabelecimento publico,
E', portanto, evidente, que o Imperial Instituto nilo póde tomar a si o pagamento da <lesaproIU'inçlo das bemfeitol'ias das chucar.as, que devem sei' anuexadM W fazenda nacional, e ne.Dl
mesmo parece reg'ular que Ulua associaç8.o particular compt'e bemfeitorillJ) e te1'l"8S, para serem
IInnexadas' fi um proprio nucionul, como é o Jardim Botanico; pois que estabelecimentos da
ordem dos que se pretendem flwdl1r, ou mais cedo ou mais tude, deveJu passar a,pel1enoor 11
direcç9.0 do governo imperial, a quem compete n gerencia de todas as escolas de mstru~a.o
,;cientifica; é por isso que a dil'ectoria entende que o custo da deiill,.{>ropriaca.o das bemfeitor.ias das
d18.cara8, que forem annexadas no Jardim, deve cvrrer por conta dos cofres pablicos. .a -quem
tioarao pertencendo, tendo sómenoo o Imperinllustituto o uso lle:5scs ehAos p81'a 6usaiar as colt.wtfb;
lIa ""azenda N()rmal,
~il.o se pense~ porém, que () govemo imperial tel'Ú de despeml61' :avultadas SORllD8S'OMA li",
aequisiçoes das tel'l'8S reclamadas pal'u Iluueur ftO J?trdim, porque o producto das wndu que
tem de realizar aos arrendatarios das ebaearas de qlte 'nAo carecer, cbeg'&'Ao JMI'& indemnÍSII'
I)S cofres publicos, nao só do va]or das dncoenta I1polices da dhida uacioDtll fandada, que pe)&
dominio direc'to das terras da fnzenda ·da LagOa tem de dar li lIlustrissima camara municipaf.,
,~omo dos desembolsos que fizel' ('om ItS IIcsllproprill\oes em questilo; e ainda deve ficar am saldo
muito avultado,

Para ~e leyar fi. etfeito o disposto IlUS leis dtadas de 1853 e 1860, já tem o ministerio da fazenda
urganisado um projecto de regulamento, que deve servil' para uetel'minar a fórma pratica da.~
desapropriacões, e das vendas dos terrenos ,lll Lagôa,e só falta para ser publicado que a lllustrissimu
,'.amm:a faça a escriptura de uesistencill do seu dominio directo naquellas terras, recebendo em
l~oUll)eusaca.o ;')0 aJlolices da divida ,publi{'u, o que já está em vias de execuçAo, e talvez que antes
11t~ termiDllr o corrente anno esteja concluido este negocio,
Releva, finalmente, ponderar Kobre esLe topico de anne"açilo das ehacaras necessarias para. o
cstnbelecimento ela fllZeUtUl normal, que desde que o Imperial Instituto tomou couta da direcçAo
,lo J Ill'dim Botanico, já aIg'uUlss uezmaas de /lontos de réis tem economisado aos cofres publicos ~
porquanto ate 1860 u de8p6za. anuual, em dinheiro, ueste estabelecimento o~çava por 26:000~,
~m antl'OI' em linha de conta osjornaes dos escravos que nelle existiam em numero de 103, dos
quses descontando-se 'os velhos inntlidos e as cl'ianças, existiam 80 de trabalho, que, calculadoil
Ilom o jornal minimo de 20$ men.so,OI; endn um, elevava a despezà do Jardim, por anuo, em
4:í:200liI, cuja somma desde :3 de SetelJlbro de 1861 para cá, ficou l'aduzida a 12:000~ annuaes,
Ilssim diminuindo em cada anoo de 33:20~, que no tempo d.ecorrido até o presente, dá uma
aeonomia de 77:1~, quantia mui!; que sufflcientepara indenmisar as despezas das bemreitoria~
11M chnc:uas que se 'precisam allneXlI1' no JaI'dim Botanico,
A dil'ectoria pensa ter dito qUllnto basta sobre a marcha que desde a sua organisaçil.O até o
presente tem seguido o Imperial Instituto, e por isso julga que o governo ,imperial ficará
,~umpletamente hal)ilitado pa.ra nvaliar da jnstiga que assiste a esta 1lSsociaç8.0. e pedir 80S
poaeres competentes os auxilios de Ilue carece para seguir certeira aos fins a que sedestiDe.;
portanto e 'por concll1slo, ,passará ngora o tratar do seu estado financeiro apl'esentando o balanço
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,lu desp8l1ls )'tllllizadas, e UH.ri remiu tU'recadlldas até fim de Novembro ultimo, hem como os
orçamentos dft receita e despeza do anno que vai começar de 1864.

ADMINISTRAÇÃO t: nJfAJfçAS •

•
A admini..tI'uçllO 110 Imperial lnstituto, ua 1Qrn\8. do Ill't. 7 dos estatutos, con,l~te á I1Íl'ec. toda. com assistencia UO cOllllelho fiscal, e cumpre declarar que até o presente estes dons corpos
coDectivos tem mAl'chado nO mais perfeito accol'do, devido isto á illustraçl10 dos seus membros,
que jámais se recusam aos serviços das commissOes que lhes tem sido distribuidas.
No uecurso do corrente anno reconhecendo R directoria a indeclinavel necessidade de organi,;ar-se methodicamente a contabilidade do Imperial Instituto, autori80u o seu ~cretario para mandaI'
fazer, sob sua direcçl\o, esse importante ramo da administraçao fiscal da aociedade, e eln fins de
.Igosto ultimo, achava-se montada em devida fórma e nitidamente escripturadaa contabilidade so,'ial, e por ordem a prestar-se a todos os esclarecimentos que se dezejem obter: I) systema adoptado
tbi o de partidas dobradas mercautis.
Pelo decreton.o3.190 de 27 de Novembl'oproximo findo foiapprovadool'egulameuto interno
tia secretaria, e da thesouraria do Imperial Instituto: neste regulamento nAo só foram definidas as
Ilttribuij;Oes e deveres dos empregados, ~omo se marCRram as formulas a seguir-se na divisa0 da~
('ontas da escripturaçAo social.
Continúa ainda em vigor o l'eglllameilto provisorio do Jardim Botanico, mas torna-se indispenSilveI reformaI-o em quasi todas as suas partes, marcando-se as attribuiçOes do director scientifico
da Fazenda NOl'IDal, e dos mais empregados deSle estabelecimento e da escola agricola; e dis.~o se
occupará a directoria em tempo opportuno.
Pek> balancete resumido~ juuto s~b Jt$'a A. vê-se que clpital do lDlperilllDst.itllto -ema«» •
Noveal!n-o ultbno se elevAl'a a 159;'1~, ~ se contangO COv;t os jums do 2° MAJI'.iU'e dQ Wl'rente anno das sommas recolhidas em contas correntes nos BaJlCOS do l;JrWl. e no BuraJ ByP~te
,'orio. e nem se incluindo a di\"ida activa de inscripçoes e annnidadei:lllo valor de )O:61~ da

°

qual sem duvida mais de metade será cobrada no correr do anno de 1864; de sorte que com a importancia destas rubl'icas de receita, e com a reaJizaçAo do resto do donativo de 100:0003, feito
por S. M. o Imperador, no fim deJullho (le 186!, o capital do Imperial Instituto deve elevar-se
acima de 200:000~OOO.
Os donativos e inseripçüe~ realizados ate o fim de Novembro se elevtl.m 8 181:131lWOO, que
:;Olumados com 81$ rendas e suhvenção do thesol\l'o naciollalllo valor de 61:411~834, pr~fazem ft
receita total de 212' :J4~834, da qual deduzida a despeza realiz~lda de 82:80i~~Rn, fica existindo
u saldo C1emonstrado rle ]59:i:Mi)9;-~.
A directoria ehama u attellçao de V Ex pUl'a as verbas da l'eceita e da de~peza do Imperial
Instituto, porquanto, pl'oduzindo as rendas 3t:m}2,;)6~, as despezas se elevaram a 82;807~O, assim
apresentando um deficü de 47;815~3I2, parte do qual foi coberto pelos 26:000~OOO de ilubvençllQ
«10 thesouro nacional, e pela l'eceita eventual de R:l:'fl979, ficando ainda assim existindo um deficit,
real de 21 :731:;333.
Cumpre observar que os 20;OOO~OO entregues 110 ])1'. GIasl em Viennu, e mais 1:000'000 entregue aqui para despezas miudus da Fa~endfl Nol'mal, sao 110 balanço dados como despezas realizadas, mas ainda o lllesmo doutor 1111.0 pl'eiltou as SU!lS cOl)tas, que, segundo inforwou a direc.t.oria,
devem dar um saldo a favor de 4:000'000 proximamente,
Pelos annexos juntos sob letras B. e C. reconhecerá V. Ex. qual a renda l>rova\'el do Imperial
Instituto 110 anno de 1814, hem como a irnpol'tanf'ia das despezas a reaUznrem-se; aqueJln esti-
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IlInndo-se em 27:100",000, incluidos os 12:000~00 da subveuçao do Jardim Botauico; e estas calculando-se em 45:700~, assim realizando-se um deficit de 18:000'000 ; em vista do que a directoria
tlspera que n subvencao do thesouro nacional seja elevada de 12:000~OO a ~O:OO030oo, assim fic~ando solvido o deficit demonstrado nos orçamentoil que o apresentam.
A directoria pensa ter demonstrado suffic\entemente, e justificado quanto basta, o augmento da
l'ubvençAo que pede, por quanto ainda assim exige menos 15:200~OOO annuaes que a quantia gasttt
eom o Jardim Botanico, quando sob a direcçl10 daadministraçAo publica; sendo muito para notarí-ôt' que na renda calculada pelos juros, a mnior parte provem.do donativo de 108:00'000 com que
K. M. O Imperador se dignou subscrever para a animaçllo e progresso do Imperial1nstituto Fluminense de Agricultura, que no magnanimidade de tAo sahio monarcha enron!rll o seu principal
"poio.
Directoria do Imperial Instituto J.<'luminense de Agl'jcnltura, em 15 de Dezembro de 1853.
111m, e Rxm. Sr. miniRtro dos nego('ioi! da agricultut'a, commercio, e obras publicas.
~lARQlIEZ D1~ A.811AN'l'HS.

IlI'ei!icleote.

-""D«]O resumido da receita e despeza do Imperial Insdtuto numiDenM
,de Ap-icultura desde a sua InstalJaçlo em 30 de lIoyembro de 1860 até
30 de lIoyembro de 1863.
llee ......
tionativo de S, M, o Imperador. l'ealizllcIo até 30 de Nowmhr(l })I'Oximo passado ... " , , . , ... , .. , , , .... , ......................... .
I nscripçAO de Rocios, idem ......... , ................ , ...... , .... ,

tie juros vencidos e capitalisados até IK6t ............ .
Idem até Junho de 1863 ............................ .
tie annuidade:; dos socios até l~t .. , .. , . . . . . . . . . . . . . .
Idem até Novembro de 1863.. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . ..
Do Jardim Botanico até 186'1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem até Novembro dE> 1863 ................... , ... , . .

4l't.OOU~IJO
I~:L 131:;000

181.131~üj)

?l, 6t4~.,tjj7
4,959~787

96~O

:"'60~O
1.196~986

891l';528
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-13 SubvellçllO do Theióouro Nacional até 1862.............
Idem até Novembro de 1863..........................

15.000~00
11.oo0~

26.oo0~OO

Eventual .......•..............•.......•...•........••••...•...•

~79
61.076~5t7

Indemnisaçllo do emprei;timo ao Dr. GIllsl. .....•.. , ...
Sllpprimento feito pelo Sr. thesoureiro , , ..........•. , ,
242.54~«

Do Jardim Botlluico. , {

SMaterial. ... , .. , , . . . . . .
' '! Pessoal. ...... , . , . . . . ..
1863 .. IPessoal.. ..............
1862

16,006~99

12.116~713
12.1~42

De Sapopembu, de Agosto de 1862 a Abril de 1863".,.,., .. ",.".
Do Imperial Instituto, de Novembro de 1860 a 30 de Novembro de
1863, 8 saber:
Pesooal .. , ....... , ... , ... ,..................... 13.147~666
Material. ....•....•... , , , , , .. , . , ....... , , ... , . . • 21, OOO~
Emprestimo ao Dr, Glasl., , .... , ................ ,
3,~0

40,2'25~95t

5.43b260

37 ,l47~66
----~

Saldo., .. " ..............•......... , .....• ,.,.......

8-2.80i~SO

-----

Rs. 159, 73t~9rJ4
2

Sf'('reÍflria tio Imperial Instituto Fluminense de Agrieultllra, em 15 de DClembl'O de 1863.

..

o secretario,

Srballtião ].'rl'l·(,;'·(/ Sourts.

'

Orçamento provavel da receita que se deve eft'ectuar DO anno de 1864
pelo Imperial Instituto I'luminense de Agricultura.
JUl'OS calculados Hobl'e o capital de 200.000~OOO nh razilo de 6 % ao fUmo ....• ,., .. .
Anlluidade dos socios contribuintes, . , , .. , . , ., .. , , .. , , , , , ... , " ,. , , , .... , , . , ... .
Renda do Jardim Botauico, , ... , , ... : .. , ........ , ..... , , , , , , . , , . , , ...... , , , , .. ,
Cobrança da divirla Reti,·!!., ........... , ... , ........... , , .. , .. , ..• , .... , , ...... .

12,OOO~(lOO

I,OOO~OO

I,OOO~O
2,OOO~000

16,OOO~OOO

Deduz-se U cOlUlIIissâo do as'ente nu l'asll.o de 10 "/0 solH'e as annuidade;; eJcobrauçu
rla divida ft('th·" ....... , , .....••................ , ....... , , , , , , , , , , , . , .. , ... , ,

300~OOO

1;),700\';000
Suhn>Il,:llfJ do HO·;t'I'.lO llllpel'ial pnl'll a l~ollSel'Vtl~àO do Jlll'dim Botallic.o ... ,. . . . .••

12.000~(I

Total. , ............... , , . , ....... , . , ....•. , . . . . ..

27,700,,000
4
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~eLJdo fi. despeztl pl11'8 ]864 orçada em 45.iOO:;WOO. e a receita em 27. iOO~OOO, resulta um deficit
t]e 18.000S000, que, a bem da industria agrícola, é de esperar que o Governo Imperial sllppra,
pIevanuo n subvençAo que dá ao Imperial Instituto a 30.000~OOO por anno, paga em presta~'ões
mensnes de 2.500~.

:-;el')"p1nrin do Imllerilll Instituto Flumillell;;e de 1tgricultura, em 15 de Dezembro de 1863.

o

secretario, Stbasti&J Fn-rei,.a Soarts.

Orçamento provavel ... deapeza que tem de fuer DO 'anDO de 186'
o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura.

PJ::SROAL

AUlillluellse e gual'dtt.-li\"l'oli (ordellado~) .....................•.......
c'ontinuos e porteiro (OI·denados) .•..................................

1.~OOO
240~OO

1.440~OOO

Expeuiente ..............................................................•....

160~
1.600~OOO

............... a ... e. e "'alle.da

~.r_.1

Hiwctor sd~lltiiico (ol'denmle) •••...•.................... 6.000t0t0
Chimico tecbnologico (ordeo8do) .....•....•..•.•...•.....
~
.JIll·,lineil'o pratico (ordenado) ..•..•...............•...... 1.600~OOO
.\gente de compras (ordenado) .......................... . 1.200~O
~Jul'ceneiro

machinistll (jol·uul) .............•........•.. '.
Fel'l'eh'o mnrbillista (jornal) ..........................•..
c:II.J'l)inteiro (jornal).. . . . . . . . . . . . . . . . .. . •.........•.•..•
\. inte tl'nhalhadoreo;de lavou1'8, !:lendo ('nda um uejonlal360~.

9.400~

540~

480~OOO
480~
7.200~OO

8. iOO;')OOO

('O)IEDOnHS

.\0 ehhnico te«:hll(.lo~,dco ............................... .

360;,000

.-\0 lllarceneiro e ferreiro a 300~ .........•...............

600~

Ao carpinteiro '.... '.....•.•..................•.........•
Ao!'\ "inte trAhalhlldores, cndlluID )80~ .................. .

3.600~

180~
4.7~
2"2.840~O
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Compra ue carl'oçus, bUl'l'O:i, hoi:;, ele ................... .
Concerto de edificiol$ e collocaçAo tle mnehillas ........... .
e8081iSR~Ao e melhorsmHntoi; ,Im; terrlls ................. .

t.600~OO

8.000!i;000
5.000:;000

1:) . 600~OOO

:~M . 440:t)OOO

4O.040~OOO

Augmeuto ue dez ng'l'icultores Ilssim 'llle se I'undur u «'azellUU XOl'lOal, jorDal e comedorias por aooo 11 :l4O:I)OOO ................................................... .

;).400~OOO

Rveotu8€!S ....•....•..••............................•........................

260~OOO

:0;0 111 IDa .......... : ••••••••••••••••• ; • • • • • • • • ...

45. 700~OOO

Se('retllrin do Im}lf'riRl IlIstitllto Flmninl'l1se de Agriellltlll'a, em lá de Dezembro d~ 1Kfi3.
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Decreto

D.

3, t90, dt 21 de NOyeMbro de t S.~.

Atteudendo 80 que 1I1e reqnereu 11 dit'ectOl'ilt do Imperial Instituto Fluminense de Ag'ricultUl'ft, hei pOl' bem approvar o regulamento por e11a Ol'ganisado para o:.; trabalhos da
respectiva secretaria e thesourari!\ d'aquelle estabelecimento,
Pedro de Alcautara Bellegllrde, do lUeu conselho, ministl'O e secretario de estado do~
ueg-ocios da ag'ri{'ulturlt ('ommPrcio e Obl'ftS pnbli('as, assim o tenha entendido e faca
exe('utar.
PalaC'io do Rio de .Jaueiro, em 27 de Novembro de 1863, quadrllgesimo-segundo da IndellE'udencia e do Imperio.
Com a rnbt'i('!\ de ~UII ~lItge;;tade p Impel'lulol'.-I',dl'o de .4.lra,,'al'(I Htll"9a,.d~.

DO

IMPF.RIAl. IN.Sl'IHiTO fLUMIN1-:NS}: 01-: AGRICUI.l'URA,
SECÇÁO L
llA SF.(!ltE1'A.RIA la DUtKC'1'ORIA.

Art, 1. D A secl'etltl'ia do Imperial Instituto }'ltuninense de Agricultura é a l"epal'ti~a.o
pela qual a directoria e o S~ll presidente expedem as suas ordens e communicaçoes lt respeito
dos negocios do Instituto.
Art. 2. 0 O chefe da .secretaria é o secretario da directol'ia, a quem cabe a immediata
l'f'!;;pollsabilidade de todos os nego('io:-l desta l'epartiçllo.
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-2'l\wá pm'U .. C\)ildjl.lVllI' UIll ll.llUtllllCIISe e um continuo, os quae~ serlio pagos pelos cofres
do Instituto Ult. torm;), deste regimento.
Al't, :J.') Ao seel'et8l'io incumbo executar .)s deveres deste I!arg'o; cumprir e fazer cumpriL'
liS oruens da dit'ectorin que lhe f()l'am tl'Il11Smittielll.:i pelo seu presiuente, e })l'estllr M
conselho
tisl'ltl todos os esclal'edmentos q'le f()l'em por este exigidos para os fins de sua missll.O.
Art, 4." .\0 IlmUllUense compete ter em hoa e)l'dem todos os papeis e liVl'os da set'l'etarin,
I~xeelltnr e ftlzel' executai' as ordens que recehel' do secl'etnrio,
Al't, :-1." O eooiinllll tEWl 1)611' obrig'lll)lO I:tlllluzir to'" li IiSOI'I'~'1)ou4611ci8 expedida pela
sel:retllrill, e hem Ils"im Ile;;empenhllr os serviços eomplltiveis I:om o seu empl'egl), podendo
,;el'"il' Iltl I!obradol' clns nnnllidades Ilos sOéÍOi'!, se nisso conviel' I) t-hesoureil'o.
AI't. ti,,, Haverlt na secretnrin mu Uno P01'Il t) registro das acbls das se:;sc}es da diredal'Ía; outro pari! {) dn correspondellda expedida; e outro }ltU'/t l) dns actfts das sessOes ela
A;;sp,mbléa geral do Instituto.
Art. 7." O,; decretos e aviso:; do g'I}Vel'IN imperial, bem I!OJllO todoi'! Oi'! offidos recebido:;, mappas e (1I1ae:;quel' documento:; ou papeis pel'teucentes no rmperial Instituto, 41epois
tle protlnzÍI'em seu;; etreito", ::lel'Ao c1assificado::l e cltl'onologicamente enu1l8s:;atlo;; e urt!hivados
IHt sP,('retal'Ílt em ordem Il se ac:hRrem com facililla(le quando fOl'em pI'ecisos,
A.rt. 8.') Cl,eat'-se-ba UIII. livro pllrn o registl'o de t.odos o" eonu'aews que fizer o Imperial
lnr.;titnto, quer ~j ..m reaJi7AldCi),'i COIll o govel'Uo, quer I~Olll Ilt;SOCiaÇOeS coffio14wciaes ou com
»artkulares: estes registro~, depois de eonferido;; emn
I~ntl'tleto;; origirute:!i, sel'A./) a1tlbl!4.~ipto~ pelo seCf!etMrio .
. Art, O." No me? 00 JaneÍl'o da ,,,,,,d.. RllUO, e n:t primeil'u reuniAo da directOl'ja do
Imperial Jl1:;tituto, o secretal'Ío tl'ansmittirá ao pI'esidente o balanço geral do RCtivo e p8Sl.iil'o
dos negocias sociaefo; do anuo fiIlUO, bem com,(~ t) o.t'çameuto da receita e de$Jle7.a pi'ovavel
do auno que come~al', para sel'em apresentados á. assembléa gel'sl, na iórma dos estatuto!i,
AI't. lO, Os empregados da secretaria do Impru'ial Instituto serao pagos de seus honol'8l'ios mensalmente depois de vencidos, e em virtude dos titulos de suas nomeações, e dos
reeibo~ pOl' elIes aSl"igllados com o visto elo t;ecretnrio.
Art. )], Ali (lespez8s do expediente da secretaria sómente ,~oJllprehendem as seguintei!
.. spel~ip,s: }lApel, pennlti'!, tinta, livros para a eseripturaçAo e moveis para seI, uso.

0"

sweç~ lI,
nA THESOURARIA E DA" SUA EfIICRIPl'URAÇ'ÃO H CONTABIJ.JDADE.

Art. I t, A tJ~olll'tn'ilt ~ ft 118Pllrti..Ao, peta qUIl] ::l6 tlrrecadnm e .despendem 8i'! rendas
(lo hnp'erial Institituto.
.
Art, l:l, Ao tbeilolll'eh'o, que é \) ehefe destA. replll'tit;ão, ulém das obrigações que lhe
estão mnrendns no~ estatutos, incumbe dirigh' a escl'ipturn~il.o e contabilidade dn receita e
,lespez8, e ol'ganisar Oi! balançOtl ~ m'Ç8ftlentos para sel'erB presentes á directoria, I~onforme
Ai! regras prescriptas neste reg'imento,
Alt. ]" O tbesoureiro torá para o coadjuv8r nOi! t1'8tb81hos Il ;;eu I'..argo o IIIlUlnllense
'''1!61160 pelei! 6litRtutos, que ser\liní de guftrdft...livros.
Art. I:;. O amalluense deve ser pessoll. versada no manejo e 8l'l'lUlUlÇlo dos livro!! merI~ntis por-Partidal Dobradu,........e :i8J1aer eiCr8Tel' oorremamente ti. linl'un flaciGnal, bem como
necntflr torJRR 111'1 operRI;ões arithmeficas flJlPHcadas IUlS tranaacçôes commerciat'lS.
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-3AI·t. 16. IOélUnbe ao Il.manuellse eSI:l'iptUl'iU' a I:ontabilidade do Imperial Instituto pelo
systemtt. das -Pal'tidas Dobrauas- sob a immediata direcção do thesoul'eiro; I!umpl'indo-Ihe
tambem fazer os outros trabalhos que lhe forem determinados.
Art. 17. A I~oniabilidaue do Imperial Instituto será ol'gani:w.da methodicamente pelo
systema das- Purtidas Dobradas - e mereRntilmente lançada em dnco livros, dos quaes
dous -Oapitaes- e tres -Auxiliares-.
§ uuico. Sio livros ,:apitaes o - Diario - e t) - IUtzQo - e Huxiliures o de - InseripçAo
dos Socio:3- \) tle -CIRssifil~ItC;i\() dR. Reeeita.- e I) clu-Demoll!lil'al:ilo ,1/\ despe~ por verbas
t'l

espe~ies.

Al't.. 18. O - Dial'io - Ilevel'Ú. sei' eseriptUl'ado em tJrdem e por tOl'ma a demonstrar a
origem e applical:Ao dos capitaes e rendas do Imperial Instituto.
Art, 19. O - Razão - tera, a.lém dos titulos que para adiante se julgarem indispensaveis,
c:onfOl'me () desenvolvimento cios neg'Ocios e t.I'ansael;Ms do Irupel'hll Instituto, as I~ontas
seguintes:
Inseriptores, - Capital, - Caixa: - VOllstrihuiçOes e Anlluidades, - Juros, - Rendas tle
K~tabelecimentos, - Despezas GerRes, - Ganhos e Perdas, - Banco do Bl'osil, - Ballco Rural,
Art, 20. O livro de InscI'ipção dos Socios será eti'~l'iptul'lldo !:ollvenieutemente em fórma
de mappa e por ordem a demoJlstrar o qltflntltl/l, com que se insereveu cada socio, e as
épocas, em que roram realiazadas as entl'lldas; helll eOfiO deve apresentar peloi{ I'espectivo:i
Mnos a importallcia das annuidades arrecadadas.
A11. 21. O livro da. das:liticaçAo da - Receita - deve ser ol'denado de fÓl'ma a demonstrai' em titulos destinados I;ada rubrica de receita e renda do hnpel'ial instituto.
Art. 2'.2. O livro da - DemOn:ltl'8çAO da Despez:a por vel'bas-sel'R escriptul'ado em ordem
a. que se possa eonhecer não só It verba da despeza realizada, como a especie do serviço a
flue respeita; e pOl1anto sel'á e8te livro escripto em rÓI'ma conveniente a estes nns,
Art. 2:J, Além dos livros menciona.dos, haverá. o livro-Caixa-, que deve ser escl'ipturado
em presença dos documentos de sua receitu e despeza. legalmente autorisadas.
Art, 24. E-;te:l liVl'OS fievem sei' ahertos, rubricados e ellcerl'lldos Immpetentemente na
fÓl'IDa da lei.
Art, 25. Depois de extrahido o balan~o geral, e logo que o thesoureiro tiver prestado
as eontas de sua responSllbilidade á üssembléa geral do Imperial Instituto, se recharAo as
eontas do 8nno findo, passando os l'eí;pectiv08 iJIlldoti Jl8l'1l- '~onta nova-, nOti IDesmos livros,
se para isso tiverem espaço,
Art. 26, Os documentos da receita e despez:a a CS1'gO do thesoureiro S!!!'ão archivados
)lO lieU cofre até prestai' as l;onta8 do anno findo, feito o que, serlln cancelIado3 e recolhidos
tiO al'chivo da secretaria.
Art, 27. Os documentos das despezlls extl'll.ordinRrias sel'Ao remettidos em ofti cio do presidente ao thesoureiro afim ele as pag'ar.
Art, 28. O presente reg'nlamento l;omelj8rá li vig'l)rüI', desde que f(}I' approvado pelo
gO'lel'llll imperial.
~el~l'etfll'iR

do ImperiA.I

In~tituto

Fluminense de Agl'Ícultul'll, em 24 de Agosto de 1863.

o

pl'esidente, Marque: de

1b,.(//~tes.
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Belatio .as companhias, cuja incorporació foi autorisada e cujos esbtutos
foram alterados ou reforDlados no decurso anno de t 863.

.0

Companhia D. Pedro Nort/, J)'EI Rei Gokl Millitlg. -Autorisadapor decreto n. 3,046 de 2 de Janeiro.
de seguro mutuo contra o (ogo Alliança.-Autorisada. por decreto n. 3,058 de 9 de Abril.
(Ie na-regaçcio fi""ial Jacul.y. - Foram approvadas alterações em artigos dos estatutos
por decreto n. 3,094 de 18 de Maio.
Pelotense de cortltme.-Autorisada por decreto n. 3,115 de 27 de Junho.
Santa Barbara GoIdMining.- Autorisada por decreto n. 3,122 de 10 de Julho.
Pernambucana de Na»elJaçoo porvapol·.-Foi approvada a reforma dos estatutos por
decreto n. 3,149 de 3 de Setembro.
de Naveguçlw e Commerôo do .4mazonas.-Foi autorisado o augmento elo capital por
decreto n. 3,152 d~ 11 de Setembro.
lmpn'üll Fire Inslt,'ance.- Autorisada por decreto n. 3,124 de 18 de Setembro.
n,üin Alercanlil.-~'oi al1torisado o augmento do capital por decreto n. 3,205 dt'
24 de Dezembro.
Directol'ia central da secretaria de estado dos negocios dn ng'l'icultura, commel'eio e ohrll8
publicafl, em :n de Dezembro de 1863.

Digitized

byGoogle

•

Digitized

byGoogle

•

Decrelu n.
/Já modelo /I" tO

11

balo/l~u

de 2:, de Nuwnllu1u de

~,.189.

,Jm; 0JlI'nl~·Ür.~

Ila.~ t:{}/Jtpa,ltltia,~ Ile

Se!J n/'O .11 ulno
zmblicaçüo.

ali/li?

'86~.
I~

"'~

li,w o JlI·fJ.;O

111ft

Não tendn
i'ompreheJldidus nn
do art. 211 do lIe4 ",
de ]860 fi!)
de seg'uro mutu
sendo applicav0:in
~ to do al'L
deaeto pm'll
elas opel'llçoe.'F
I' "o('ieda41n"F
Hnonymas mercnnti~; e convindo, out,·o Rim, á. exacta e fiel observancill do § HO d() art. to da lei
n. 1,083 de 22 de Agosto do "flferido 81mo, que aquella;;; companhias organisem unitormemente o
halanço das sua~ operações, e na mesma época o publiquem e façam delle remessa no g'overno,
Hei por bem decretar, de confOl'midade com Il minha immediatn resoluçi\o de 2"2 de Agosto ultimo,
•
tomada sobre parecer da secçao dos neg'ocios do imperio do conselho de estado, exarndo em
('onsulta dt?
do anno
,1S companhias
mutilo organil'!tPEZA,
publiquem
dos negocios da
"ollllllerrio e obrrn
pllblicas, o
respectims
fôrmll do modelo
t'tPsente de('reto.
Pedro
BelleglLrde,
ezmeelho, ministro
dfl estado
Ilt'g'ocios do
commercio e
assim o tenhF~
fa\:1L executar.
Pnlacio do Rio de Jlllleiro, em 25 de Novemhro de )86:~, fJllndrngessilllo segundo dl1 indp.pendt,ncia e do imperio.
Com a )'lIbl'iea de SUIl Ma.g·e,-;tade I) Impel·llIlol'.
PedI'/) l/t' ..llcanln/'a. l/I'lle!)ltrdf '.

8alao-;e aOlluftl ,Ia,. (;ew.tanlllftN de Se,;u.·.-IIutue.
laPITU,
pa,,~aralll

mercadorias,
ns.
a
,tuados neste anno
valor dos object;14;

"alol'('s sehlllT'4Yü4if
constante4;
Idem de DÜ,'rs
E', portan L4if',

;,IIDO

~~~e~~;,p~~~:;~T4"
.

li
11

desta eonta

11

CREDITO.

DEBITO.
Quantia que passou do allno de
para o
de
pro\'eniente do saldo dos premios
e contribuiçOcs relativas a seguros da(Iuelles e dos nnnos anteriores, com a
respectinl ded!lcÇllO dos estornos ~ divi,1'4.no, Reis •..
dendos ü4,,,ülT,,lüs
Contribuiçü""
seguros que
(;m~ulao,os no
Premios de
os
Idem da apoillis's;

do anno

,i';' ~s:·· ... 'a' ••••

Pagalllf'ntos feitos 110 decurso deste tempo
' por commissões, ordenados e mais delfo

I

~. ~~~.~~~ ~o. ~~~a.~~I~~~~.e.~t~:
IA deK~i:~.~~.
parte do
para fundo
reserva, Reis..
'"
de~tinada

s

: tP4ifllnSlleçOes que
yll"",'a a
i 'tonta do fundo
i h;;bvençlio Jlara OCC01'4.'4't r14 ,,,",,"",,,,',,
i "inistros, Reis .••.
, ;s,,,Tdo deste anno e
respectivos ;;ocios,

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

sello Reis •.
Reis .......

FUNDO DE RESERVA.
ImpOl·tancia dos sinistros de ns.
a
J>!Igos durante (',te anllO, R('i~ ........... .
Saldo que pa~sou na conta do anno passado, Reis ................................. .
Juros obtidos pelos deposilos nos bancos, Reis ......... , .... , ..................... .
As fl'lIcções supraditas, Reis •..............•.•.•. ' .•.....•.•....•.•..•......•••...•
:\ suh\'('n~ào da conta gl'ral, ut l'Up1'8, Reis ...................................... .

11
li

...... \

:~

l,

~

@---r--li-OB~ERHÇÕf';P.

Janeiro

de

•

..
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C()NSULADO

GERAI~

DO BRASIL.

MOIlTEVmÉO, 15 DE SETEMBRO DE 1863.
A' S. 1<X:. () slt.

l~~!\I<:RAL

DOS

I'EDRO DE ALC.\:-'T.\RA. 81·:r.l.EUARD~:. 1I11SISl'BO 1': SI!:CREl'A.RIO

~mGOCIO;';

[)I(

[';"T.\[)')

nA AGHICUT.TURA, COMMICRClO Jo: OBRAS PU31.WAS.

111m. e Exm. Sr.
:Km obedieuc:ill ao preceito que me impõe o Regulamento Con:sular em vigol', em ~u,;
ftl'ti~,..os í:46,87 e ~, tenho a honr8 de submetter á illustrllda consideraçAo de V. Ex. o preselltt'>
rellltorio da naveg8.!;üo e commercio havido entre esta Republic8 e o Imperio, e dos su('C'es,;o:o
muis lIotuveis que lhes são relativos, no decurso do anno fhulUceit'o de 1862 n 186:1, :-endo
It('olllpanhndo do,; mappas sob USo 1 a 7, e em o qual me occuparei tambem, aindlt 'lue SIlCÔUtruut'ute, do t'stado da agricultura e industria pastoril da mesma Republicu.

Eutt·ltl'am \lO porto de Montevidéo 9H uavios llltl'iollttes, . arqueando 27,:1:>-' tOllt'ladus,
tl'ipol/ldo,; por 1,771 pes,;tias. (Mappa n. 1).
{':nh'ul':llu tambem no mesmo porto 80 navio;; esh'ang-eiro:>, arqueando :19,2;")4 tonel:ttilt.,;,
,;'l!-Jt,llldoi; por 2,0:.!7 pessoas. (~lllppll n. 2).
Ifaqllelles 6 em lastro, e destes 4.
{íu,; e Ollt.l"OS, em numero de li8, procederam dos seguintes portos:
Do Rio de J :iupiro
De Parnnaguá
De Pel'Dambuco
Do Rio Grande do Sul
Da Bahia
De Santa Cllthal'ina
De Porto Aleg'ri'
He Albuquerqll~
De Aracajú
l>e lfuceió

7~

brasileiros, 29 p.,tr:mgeil'os 9

1')

:lI}

11
1:1
1:\

9.

H
7

I

1

Saltiram 122 u:J\'ios nacionae,;, arqueamlo 3'2,:>63

!j

4!l.

21
1:)
14
12

~

~.

2.
14.
:J.

,"

ti

.'~

7

1
1

tonelad:l~,

-

I
I

e tripolados por 2,018 pes"o!ls.

(A1uppa 11. ;, I.

\

\-

\.
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-2:-:hhil'llm ig'uaJmente 122 na\'ios estrangeiros, arqueando 4;),556 toneladas, e tl'jpolados por
(Mappa n, 4).
J)'fiqnelles 10em laf't1'o, e d~~tf's 2'2,
l'Jl~ e 01ltl'O~, em numero de :l44, r'e de~pacharllrn e()m destino 80~ seguinte:-; porti):-;:

~,4R~ p~i'!';()8S,

Pm'a
PaTa
PRra
PflrR
Pfll'a
Plll'a
Pflra
Parfl
PRI'a

Pern8mhnl~o

]:24
o Rio d6 Jalleh'o
tiO
o Rio Grande do Sul 2"2
Albuquel'qne
]7
!)
PflranagllÁ.
;)
Santa Cflfhflrina.
:{
Porto Aleg're
:~
a Bahia
Antonina
1

hrasil~il'OS,

62

•

2'l

e:;tr»n~r .. iTo~

-

6~,

3H.

]8

4,

6

]).

fi

:t

I

4,

:~

:{

1

Foi l'()is n nllveg8~1I0 dil'eda de 422 llIl\'ioi'!, n8eion8f>~ e ejo;h'llngeiro~, 8l'quenndo 144,;:J2
torlPhlllflS, e tripolados por R,O:W pessoa~, "pndo naC'Íonaes :220, arqueando ;)9,9:22 toneladlls, e
trip0);lllos por !l,78H pessolls, e el't1'8n~;-eiTtlS tf12, flrqueando R4,R] 4) toneladas, e tripolul.!os pOT
4,:']:' pessoas, indusive os 42 em lo:;tro, 8 SIlber: 16 lIf1dollaeS, e 26 e~tl'angeiros,
)·;nt.rA os navios nadollaes entt'fldol'l, }))'ol'edent-E's do Jmp~l'io (mappa n, 1), e (li! para ali
:-;nJJi(hll' (mllppH li, :{), not.a-se uJOn dijferençu de 24 }lHI'tI Dlais ne=,tes; tal di1ferellçR, porém, J\:;sim
"t', t'X)lIÍl'H :

]';ntl'lIram neste porto, pl'()~euentei; do Impedo (m8ppR n, 1) JlAvios, " ' , '
]':1If,1'8rOm no me8mo porto, pl'oeedentes de portos, que nAo são do Impet' io
( lllHppa n, :,),

}';lltrllr8m no porto PaYS8ndu, pl'Oeedelltes de Buenos-Ayl'es,
l'\IIIJil'nm tio pOl'to de Montevidéo }lHl'a. }lort08 do lmpel'io (lIltlppn n, :3)
HHhir8m 110 porto de Plly:;andú 1'81'1\ PernllUlbueo e porto,; do Sul (mappa u, 3)
SlIhil'ltlll 110 porto de Montevirleo paTa o de Rnenos-Ayreil (Ulllppa n, fi ).

Ir )lol'tllnto n ,lift'erença,

])J'oJ))'jmnente dita de 6 ntlvío~, o,; qlllleil, provavelmente exi:,tiam nos
portol' del'te CO)l:mlndo Gernl, t'lltl'lHios 110 11lIteet'·dt'ute lIllJlO fiJUtlH'",iro de 1~61 a ]86:2, I'llja
JUlvt'gll~ill) tlil'ec:Ut ntldOllll) e ~8tl'HJlg't'irn (~Omplll'(ll'-:-ie-JIII ag'ol'ft '~om a llw:,ma havida no anno
nlllllwt'im de )~fi21l 181i:J .

• -'.mp...a~A. da Da" .. ,;a'tA• • i .....·.a •• anno de IHI a
e de 186_
('Oll!pllll'llllIlo-~e OI'
dlll"nJlf~

Il

I1II1P]IIl:-i do Illlllfl tinllw:PiI'o

I fIi83.

()~ ]~l;J R

11ol6t, vi"-:-;e

(JHe

1._,

entrflram

~

:;ahirlllll

.. ,.:te ]lp.l'iotlo:

:-lllvios IlI1l'ÍolUws Ir,l), fll'(lilm11ldo tonehula:-i 44,m:),
Ditos estl'lIllg'dl'os 21l:}, nrl{lleltlHlo tonellldlt::! s:J,04:J.
P.el'ullJmclo 1)/11 t>Xl~e:s:so lle -lI; 1111\ io~, e de 40,4118 touehldas em fnvor da nn\'eg'a~ao estrulIg'eira,
:E }lf'Jos lnHI'PHi'l Hllllt'Xns \c·:-ie que entrarllJJl e StI!lil'llJl) 110 llllUO filllilli'eil'O ue 186~ a 186:3:
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-3Ditos est1'8 ng'ei ros :/02, Ilrq llellnuo toneladas 84,S I O,
Resultando um exeel'!.~1) de 18 navios em favor da navegaçM nacional, muito embol'U a
t't'trangeil'a sobl'epllje a eUa em 24,888 toneladas, excesso muito menor do que I) que se deu no
?lIlJIO de 18tH ti. 1862, e 'Iue mt>smo desappare,:eril em vista das seg'uintes cOllsidel'll\ioes :
Como fica ditohollve na nnvegaçAo estl'angeh'n navios em lastro 2ii,
foneladas ,
. 2] ,603
}4~ na bl'al>ileh'/.l 1l)lens:'\16, arqueando toneladas :),I-na

11 1''1 u ellfld o

'Redundando em favor Ja estl'tl.Bgeh'a toneladas 15,890, despl'Opol'~ilO q,le, seg'untlo as I'egrus
de estatistica f:ommel'cial, deve ser e:onsidel'8da eomo favoravel á lUl'veg'sçAo nudolllll, e assim
N'lllio, I) numel'o de 1;),I,mo tonelndas, de navio>! em lastro, deuuzindo do numero de 24,&18
tonelada>!, em que exe:ede á naveg'a\;i1o dil'el:to estr8ngeira /lO anllo de 1862 a 18t3:l ti IlItvegaçi10
flire(~ta nacional do mesmo pel'iodo, fi ~a o excesso sómente dé ~,998 toneladas,
A plul'alidade dos navio>! hespanhoe,;, que se despacham por .este Consuhtdo Gel'8l, e:om de:'\tino fi. Pel'nambnco e porto:i do ~Ill, onde de feito tocam plU'a observai'em o mercado, mune-se
simult.aneamente aqui de Ile8plldlOs do Consulado respef!tivo pSI'O Hllvana, W pois, i'e nilo certo,
mui provavel que dos :l2 navios he:::ptmhoes, que se despacharam com duplo destino, dous terço>!
t~llham seguido })RI'I\ HRVIlJU1. E entilo, deduzindo-se o numero de tonelada.~ que arqueavam
f'ste8 naviol!! qne ./Seguiram pm'H HIlHIIU1, do numero 8,998, restante do excesso em favor da
nnvp.gação estrsllg'eil'll, tel'pmos em l'estlltado f) desllpparecimento daqllelle eX':esso de tOlleladHS em favor da navegaç90 estl'llllgeil'll,
e
Vê-se pot' tanto que ti, naveg'ac;i'io directa estrangeira no armo tinalleeil'o de 1861 ai 181;2
~xcedell á JDesma havida no anno 1,,'oxilJ1o findo de ] R(i2 a 186:J em :l navios sómente, ao
jJk:;:;O que a IUlveg'8ç~o nacional di redil. neste ultimo 11eriodo sobrepujou lÍ, {ne:'\lJ1a do Anno 8ntee~edente, de 1~ti1 a 1862, em fH navios e 1:),~~7 toneladas,
~a ... e,;a~iio

iudirecta.

Entraram Ilf~ste l'0l'fo, proeetlentes de porto>! (lue nAo:iil.o do Imperio, 16 IUH'io:, nudollnes,
fll'ql1eando fl,077 toneladas, e tripf)latlos por nl pessoas (mapplln, ;) ),
Sahirum de,:;te porto pal'8 () de Buenos-AYl'6S ti navios nacionae:'l, arqueando J ,379 tou~
toneladas, e tl'ipCll8dos por 75 pessoal!! (mappa n, li. )
Destes, lUIS levaram tmlo o earregmllento que trollxeram, e outros parte,
.FOlmalll I'ennielo,; f) Illlmel'O de ~2 nmios, tll'(Jueando 5,451) tonellldlls, e de :HG pe";:;OIlI'l
~ tripolaç90,
R~" .. IIIO

d.

na"ega~.o.

o l't~";l1l1lO

.In lUl\,p.g'lII;ilO, tanto elil'ee:tn e illClíl·... d.a mwional, I~f;mo Iliredn .,,,fI'tiJIg·e:-il'll, dnanuo tinolw.eil'o ele 18tit » ) ~(j3, foi de 44-1 IUwios, IIJ'CfUenndo 1:)0,] ~ tIlJldnf!tls, ~l
tl'ipohldos 1)01' 1'I,li;-)O pest'olls.
I'IlJlte

f)

A, V "RI ~:~.-~O dHf:III',o:O do nnno nn811ceiro tle 1~1i:2 li H~I):l, em um moviment.o de ~4:l Ilavio:o;
JUlC'iolllles, l1pell8S sofrl'eram nVtll'ins ele mil!' :{ lU: \ i... s; os hl'igllei'l 1'r/JNu.tfJr, no eHSI~O; 11"#1/,1'"ull",', Im curg'H; e o patkdlO ..Jmi;flllf cjne fili, (J"'poi!< fln l"~':;'UhH:nl) dlH; aV81'itls Ijlle sofl'l'en,
':IJJlflf>lllllflt!O por in"Hpuz clt' 1U1\'e!.!'81' .

..
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-r.OUll'os.-FHlIeeel'arn Pl'udencio Enlope:,;, m(/~o da barca /lafina ( de desentel'ia) e Izidro d~
tlll, mal'inheit'o da pohu.'lt ,Ual'ia José, (de CI'OUP), i;e,!!'undo as declara\:ões e protestos apresentndo,; pelo~ re:,:pectivos mesh'es e tripolac;iif:'S.
VEND ...s.-Ne~tfl Chanc&llal'ia paSSnl'8m-se escripturas de compra e venda dos seguintes Mvio~: brigue bra!>Heiro MIl/';"" das Dúrl's, ('omprado por Manoel Alves de Araujo, residente em
Pnl'anaguá, a Monoel Antonio Braga Junior, aqui residente; ambos brasileiros; o patacho
orieutnl DOI/II ..t mi!1(Js, comprado pelo brusileil'o Joaquim Pereira }[arinho, residénte n8 Bahia,
fi Aurelio Bel'ro, eonser\'ando o barco o mesmo uome. Aqllelle pagou a siza de ::> por ceuto,
t' este ti de Ir) por cento, cuja impol'tancin foi remettida no Thesollro Publieo Nflcionl\l ém
de\'ido tempo.

COlUlEBClo.
' ..p ...saf........pe.... Da

Repu.II~•.

Os Wl\'ios entrados neste porto, pl'ocedelltes do Imperio, trouxel'Illl1 em sua quasi totalidade
o:' seguintes generos brasileiros: assucat" ag'uardeute, café, mate, arroz, amendoim, araruta,
:1J'I'eios (sellas), batatas, cacão, camarões, chat'utos, tocos, farinha de madioca, fumo, favas, teijllo.
goiabada, bananas, eipecacuanha, llladeira, milho, pia~~a\'a, polvilho, rapé, sol1a, tapioca, toU('iJlho e laranjas. (IDappas llS. 1 e 2 ).
Trntal'ei de cada um de11es detalhadamente, mencionando sua quantidade, em arroba~ brasileira!;:, qualidade e pl'e~o (termo medio) porque fOI'am yend.dos, e seu valor total em réis
fortes.

En ...a ..am.
a

ASSCCAR BR.\",;0.-364,780 art'obas, vemlt:'u-se o ue prirueit'a qualidade a :1\')100, e o de seguml:!
valO1' total 1.12:':3;;:3;,:)00.
ASSCCAR MAscAvo.-1l4,H:l7 arrobas, vendeu-se ti 2l'Jl300, valor total 26;j:l00~9oo.
AOO.<\.ROENTE.-3,i84 1/2 pipas, vendeu-se a 581>200, valortotal220:257~900.
I"u~fO.-;)4,!I:)~) arrobas, "endeu-se a ::>~OO, valor total 318:72&riOO.
Hlmn l\IUE.-96,347 arrobas, vendeu-se li 2~720, valor total 261:67~OO,
CAl~K.-21 ,009 arrobas, vendeu-se a r.,,')800, valor total 121 :8:>~200.
1"ARINHA DE ltlANOIOCA.-77,835 arrobas, vendeu-se a 790 réis, valor tota161:579~7rlO.
MAUElRA-de diversos tamanhos, fórmas, e qualidades, valor totaI61:943~t.
IPI~CACUANHA.-l,191 arrobas, vendeu-se a 3&>000, "alol' total45:25~,.0\){).
(;0IA8.o.O .... --:),1:>0 arrobas, veudeu-se a H;,lOO, valor total 29:039~OO.
ARRoz.-5,076 arrobas, vendeu-se a 1~80, valor total 8:527..,680.
'I'OUCINHO.-666 arrobas, vendeu-se a 8";:'00, valor total ;):661;';000.
POL\'ILHo.-!1,368 arrobas, n'ndeu-se a 1~290, vlllor total 4:3~ilO.
MELLAÇO.-60H barris, vendeu-se a 6~OO, valor totaI4:120/il200.
CAcio.-t33 arrobas, vendeu-se a 5'2;;0, valor totIt12:274~I;)O.
A!\mSUoIM.-l,213 arrobas, vendeu-se a 11'330, valor totall:613.'2!lO.
CÔc08.-14,l;lO, vendeu-se a I~O o cento, valor total 1:41:>,-,000.
l"EIJÃo.-928 arrobas, vendeu-se a 1~120 valor total 1:0;j~~360.
ARRI\ros.-{St'llas) 128, vendeu-se a 6,.;720 mio r total 860/lI160.

:~OOO;
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-6CHARUTOS.-12,200, vcnden-se a 2;i:{)OO o cento, valor total tl41,OOO.
ARAUUTA.-63 arrobas, ve~deu-se a 10~OO, Yalortotal630/;OOO.
L."u~NJAs.-26,200, ,·endeu·se n 2;,'11.1,00 o cento, "alor totn16'22~ROO.
PJASS."VA.-3,278 molhos, vendeu· se n 240 réis, "0101' total 78S"i2IJ.
TAPIOC.... --1l8 arrobas, vendeu-::;e u r,~OO, "alol' total 590~OM.
MILHo.-l,340 arrobas, "f'ndeu-se a 40i réis, volor totol 546~OO.
SOLL .... -170 meios, "endeu-sc a 2;':'740, valor total 465,SOO.
FA\"AS.-436 arroba:;~ vendeu-se a 966 réis, nlor totaI418.~:)60.
B.\NA~"'S.-60 caixo:;, "endeu-se a 5'b000, valor totol 300~OO.
RAPB.-15 arrobas, vendeu-se 8 19~200, valor total ~.
B.\TATAS.-350 arrobas, ,'endeu-se a 700 réis, valor total 245yt.OOO.
AN~ANAZ~S.-400, vendeu-se a 400 réis, valor total 160&Q00.
CAMAROES.-18 arrobas, vendeu-se a U>330, '\"810r total 156&940.
O valor total de todos estes generos monta em-2,r>46:77~314 réh; fortes.
Antes de passar li exportatAo da Republic8 para o Imperio, cumpre-me ohl5crvur que toelos
estei) generos, que venho de mencion ar, cntrllram em Montevidéo, pOl' alto mar; e porque nno
tenha ainda recebido os balancetes do Vice Consulado do Salto, relativos á importatno pela::;
fronteiras 11u\'ia88 e terl'estres, correspondentes ao segundo semestre do anno financeiro ultimo,
limitar-me-hei 8 mencionar os generos brasileiros que entraram naqueUes portos no primeiro !leme~tre do referido anno, e que nlto figuram ~rn nenhum elos mnppas annexos .

....por.arilo pelas r.·olltelras O'lvlaeN e terre8tre!l6.
ENTRARAM.
HERVA-MATE.-78,810 arrobas legalmente, e sem medo de errar, e por um calculo sem du\'iun
muito áquem da exactidl1o, entraram mais por contrabando 150,000 arrobas. O termo médio
pelo qual, durante o anno, se -,endeu 8 herva-mate missioneira nos mercado:; da Republi(,f1,
é de 2,890 a arroba j e, pois, importam as 2'l3,870 arrobas em 659:14.1)'600.
L1.-599 arrobas, "endeu-se a 1~200, valor total 71&;800.
CADELLO.-2,248 arrobas, vendeu-se a ~300, valor total 7:418~0.
PEOl1A-AGATHA.-l,600 arrobas, vendeu-se a 12~OOO, valor totaI19:200~OOO.
E', pois, a importancia dos quatro generos que entraram pelas fronteiras,réis forte:;,685:482~800,
que, addicionada li de 2,M6:774'1;314 d03 generos entrados por mar, prefaz a de 3,233:2:)7~1l t
réis. valor de todos os generos brasileiros procedentes do Imperio, importado:; na Uepublica no
anno financeiro de 1862 a 1863.

Expor"'filo •• Depubllc.·a para o 'n.perlo.
O.,; navios que seguiram dos portos da Republicn com destino aos do Imperio levaram (.:;
seguintes generos, em sua quasi totalidade orientaes (mappas ns. 3 e 4). Me occllpnl'ei tambem
de cada um delles de per si, mencionando sua qualidade, quantidade e preço (termo médio) ('0111
seus valores totaes em réis fortes.
XARQUE.-473,284 ]/2 quintaes de 100 libras, correspondentes a 1,479,014 arrobas brasileira,.;,
vendeu-~e o quintal de 100 libras a 1~777 réis, valor total 841:466~0 réis.
FARINHA DE TRIGO.-20,140 saccos de 100 libras correspondentes a 62,9371/2 arrobas brasileir&s, nndeu-se R ~OO o sacco, valor totIl160:420~O.
2
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-sFARlU.J.O.--40,i0:2 snc~o:; (de 90 libras), COl'l'e::lpondentes n 114,474 12(.12 arrobas brasileiras,
wllIlell-:o'tl R 8."')1) l'éis () sael'{), vlllor total :U:597~200.
1.IX(jOAS,-~):!,tjw, vendeu-se a 4~n2:) reis o cento, valor total 3:7:.?21'!'200 réis.
CouRos.-7, 11 :>, sendo 1,:)0!) cn\"nllare:'l, e ;;,(\11) vllceuns, IlquelJes r;e venderam a 1.100, e
.. slt>s Il r>~ 112, vRlm' total 30::J:n~!)Oo.
t ~AR:"IEJROS \"Ivos.-l,O:>O, vendeu-se a 2~4"() réis, vulor total 2::,2o~UOO.
(·A\'AJ.I.OS.-:JI'I, vendeu-se It 25;)000, vnlul' totaI9:)O~OOO,
FIWCTAs.-(Pel'as e mat;ils) 1)3"2,9130, vendeu-se a 3~O o (~ento, \"Rlol' total 19:06~>OO,
C'nwREs.-:)O,830, yendeU-iie a 21~OO I) milheit'o, valor total I :067lt430,
.-\.ZEITI·: Im POTllo.-1l2Ilrl'ohas, veulleu-se a: hiOO, \"8101' totnl WO:;40II.
BISCOUl'o:':.-li!)/j lill1'll.." velldeu-tie R 108 l'éis, valor total 'i5~16R,
Clmol.I.A,.;.-2:J 1;2 m'rohn:-;, vendeu-se Il lt-200, valor total 2<-t:r.-200.
1.:\.-2U Ilrl'ohus, veudflu-se a2S600, vaIO!' tutal 52:tOOO,
~.~nÃo.-77 10/2:, arrohas, \"endflll-iie n 7~150, total :,;)O~i20.
'l'IJOI.J.OS DH B.\RRO.-3:l,42:J, vendeu se 11 i~200, o milheiro, valor total 2::)~OO,
nR.\IXA I>Jo: pOTRo.-137 pipus, vendeu-se It 4&000, vlIlo1' total (i:576$)OO,
V.:J. \S DH SRRO.-42;, 81'I'obus. venueu-iie a 2l){)OO n 81'1'obl1, valor total S:>OJOOO.
I) v,!ln!' totnl dtl todos ~:it~~ gene)'os Il/ontn em 1.012:4fi2~108 réis fortes,

Pelas pUl'ticipnt;ões otticiaes do Vice-COllsul do Impel'i,) em Cel'ro-Largo·sei que, nos mezes
,lnlleil'o, FeVel'eil'o, ~f8I'ÇO, Abril e ~fnio, !t)l'am despadmdas na...; respectivas recebedorias, e
seg'lliram pura o Rio Grande do Sul, por te 1'1'11 , llllllladas tle g'lldo d8s seguintes especies e
nllol'es:
GADO VACeU)!. - 1)6,09:) ,~ubeças, I!IlSbIlUlo cUlla li lIla , terl111} medÍl), ~226, valor total
411 ::)1li~470,
UADO G.\ VAI.LAR -I ,o:n eabeçns, U :):,;)OU, tel'lIlO méllio, valor total :>:7n:~500,
O.\DO MIJAU.-9i cabeças, 1\ 3~I)O, terlDo médio, valor totlll 3:J!'~;)OO.
GADO J.A:"IIGERO.-9i2 cRheçRR a :>1l0 réis, tel'lllO médio, vnlOl' total 48í)~OOO,
Reunida esta illlportallcia rle 418:031i!MiO de gados exportallos pela fronteira, com· a de
l,IH2:4Ii2t\I1J8, lia genel'OS expol'tados por lDll1', l'8SUlta que todn n exp()rtR~i1o·da Repoblicapara o
Im)lt'l'io, no 811110 financeiro findo, monta em 1.431l:49t4;r.;)7x réi:-; fortes.
Se, pOl'ém, IIeduzil'-se IIe:;tn importmwiu total a de }()O:42;,Ni92, "nlol' 110 carragamentooos
g'elleros orientnes, que, mui provll\'elrnellte, como já se lIis$6, levaram para Havana,dou:! terços
.\os llll\'ios hespanhoes, que se Ilespnehul'mn com duplo destino, ve1'-:-;e-ha entaoque a ·exportUI;il.O lIa Republica pnrn u Impel'io, no referido auuo de lSli2 Il 186:1, ainda que apresente o
alg'm'i:;mo de 1.:1:ln:072~8~1), duplicndamente maior do que I) 110 mmo antecedente de 1861 a 1862,
está milito áqllem do lia nossn importa-.;il.o nn Republicll, que eontinún. em sua marcha ascendente,
,.:ohl'e)llljRnllo sf'mpre R eXpOl'tR~ao Ilu RCl'lIhlka llHl'Il o lmperio, 1'01110 passarei a demonstrar pela
d~

~f'g'l\illte

.1.

•·.... par.. fAtt enh·c". •• '" 'ul...·.. !IC .1... i ... lt...•... ~·R.t
In.......·i.ua Jlep.Wlea,
t'! C'N .1. exl....· ... «;Att do Hc".utl.Ii(fIl' lU"'" ., '.J\lperIe.
Pelo nUlppn n, 7 v~-se ljlltl
vuIo}' de 2.r>46:774~314,

I)

Impedo impol'toll

riU R~)llIhlkll

g't'nerm; pl'Oprla:mente ieUS no
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-,Pelo que· ndma ticn dito, lie 1110 pÓtle dnvidar tlue pelas fronteiras tlllviaes e terrc:;tre,:.
tmtl'aram genel'o:; brllsileiroi! no. valor de 686l48'~OO reis tortes,
1)a ·a.ddiçàO «eatas duns parcellas l'esultará a importancia de 3,233:257'114, valor total dos
I-reneros brasileiros entrados na Republica, por mar e: pelas fronteiras, durante oanno :financeiro
de 1M2 a 1863
Pelo mesmo mappa n, 7 se ve igualmente que a Republica exportou, com destino. ao: Imperio,
g'eneros propriamente seus, em quasi sua totalidade, no valor de I.012:462.'IU08 réis fortes (inclusive o valor.do carregamento dos navios hespanhoes, que sem duvida alguma seguil'am para
Havana.)
Por co~municaçoes 01liciaes, como expendido fica, sabe-se que pela fronteira eJportou.a
Republica para o Imperio gados de diversas espedes, no valor de 418:036~70.
Da reuniAo destas importancias se verá que a exportaçAo da Republica pal'a o Imp~rio, por
mar e ·pela fronteira, attinge apenas o valor, em réis fOI'teS, de 1.430:498~578, sujeito· ainda .a
Ileducçoes.
Compn.rMdo-..'16 agora estes dous algarismos, o dA. impol'taçllo do Impcl'io na Republi~a com
ofla,~port.açaoda Republica para o Imperio, ter-se-ha o resultado de 1.802:75~ réiii fortes
om.favor da-importaçao do Brasil na Republica.
EstashPples demonstra~IO é bastante para se com}>l'ebender o grão de prosperidade em 'lue
::;e ·achava·esta. Bepublica no anno financeiro findo, o desenvolvimento .do seu commercio, e,a ~on
venieneia do Goyerno Ill)p~rial em manter, se nlo dar maior expançlo ás relaçOe.'4 cOlll}nel'cifleS,
ltom,·eata.R~ubliC&, que paltt sua posiÇãO, n~tllreza do solo, e outras circumstanc,ias, assá.'i
PQQderQi8a, "torna-se uma das luelhores COJlSumidoras dos g6Del'OS brasileiros,
E p""a corrobor81' o que vem de dizer-se, obsel'varei á V. Ex. que, i!egundo informaç/les de
pessoas autori$8das, e o conhecimento que tenho adquÍl'ido das cousas deste paiz, as cifras que
1'~preseQt.m os valores da importaçio e exportaçao dos dous paizes, ficam muito á, q\l~JJl da
eiX.8ctidiO. O e~ercio activo licito e iIlicito que:;e nota sobre 8.'1 fronteiras:tluviaei! e terr~stres,
e sobre o.qual nao tem. as autoridades flscaes da R~pnblica, e nem este Con.sulado GCl'Jl.I, ,Jl.p.e~r
de reitel'lJilos.~f()rços, os precisos dados eatntiscos pnl'a calcular i!ua hnportancia, e a exportaçAo
para o Rio Grande do Sul de aDimaes de diversas especies pelos departalneutos fl'onteiros de
TacutU'om.bó e,Maldonlldo, nlO menos ricos em bestiaes que o departamento de Cerro Largo, que
exportou em:gados O valor de 418:0361')470, fazem-me crer bem fundada esta supposiçao.
Tendo feito 8 companlçilo entre a. importaçl1.O e exportaçàO do .anno findo de 1862 a. 186:l,
releve V.. Ex., que eU.aindn compare a importaçAo e exportaçlLo deste anno, com a impontaçl1.o e
expor.taçAodo:anno ante~dente de ]861 a 1862, fazendo sobre es~s ultimas algumas co~idBraÇl)es .
. CQnsuüando oSlregistros deste Consulado Geral, noto que o ex-Vice-Consul, em seu-relatorio,
qtleacompanhou os mappas do anno financeiro de 1861 a 1862, diz que o valor ,da importaçl1o. do
Imperio: nesta Repnblica, dUI'ante aquelle anno foi de 2,255:2811814, e que a exportlt.~ao da
. Republiea 'para o Imperio; no decurso do mesmo periodo, foi da 684:304!t;] ãO. Resultando um .snldo
em (Í8vordo Imperio,de 1,:>70:971J6fJ4 réis t'ort~s.
·,NAo.podeo.do ter. por exactos estes algarismos, pOl'que vejo, pelo mesmo relatorio,. que I)
üito,ex,.Vice-ConsuJ se limitou a mencioual' os generos, ou valores du impo~Ao l18vida 'pOI'
.mar sómente, omittindo li que, desde longo tempo,como V. Ex. sabe, se .faz pelas fronteiras,
meparece"seria viciosa 8. comparaçllo entre a importallcia total da importação e exportaçlLo
daquelle ~lll10, e o valol' total da importaçAo e ex.portaçAo do fUmo de 1862 a 1863; e por .il:1so
comparei sómente a impol'tat;nO e exportaçAo havida por mal' nestes dons pel'iodo:;, e de que
.. tenhotlatlos mais ·seguros.
'. 'No anno financeiro de '}81.iJ a 1862 o hnperio importou na Republklt 2,2ú:):wn~14.
I
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-8E neste mesmo periodo a RepuLlica exportúll para o Imperio generos no valor de 684:304;;150.
Resultando um eXCC:1SO em favor da impo~no brasileira de 1,570:977~64.
No anno financeiro de 1862 a 1863 a importa!;AO dos generos brasileiros nesta Repu~lica,
procedentes do Imperio montou em 2,546:77~314.
E neste mesmo periodo a Repuhlica exportou para o Imperio generoR sens, em qunsi SUII
totalidade, no valor de 1,012:.462~108.
Resultando um excesso de 1,53!:312~20S réis em fa"or da importa~no brasileira.
Comparada agora a importam'in dos generos brasileiros entrados na Republica naquelle
pel'iodo de 1861 a 1862, com fi importancia dos mesmos generos entrados no anno findo de 1862
a 1863, demonstrado ficR que 1\ importaçao neste ultimo anno excedeu á daquelle anno em
291:49~.

Comparado tambem o valo!' dll export8~1l0 da Republicn no anno financeiro de 1861 a 1862,
com o valor da mesmn exporta!;1lO para o Imperio no anno de 1862 a 1863, resulta tl1lDbem
um excesso em favor deste ulti~o periodo de 32R:157~958.
E', pois, evidente o augmento nas trllnsacções commerciaes de ambos os paizes no decurso do
anno financeiro de 1862 8 1863, tanto na importaçllo, como na exportaçao de seJS generos,
augmento que se torna muito mais notavel no que diz respeito ao artigo-as8Ucar-em consequencia de se haverem, escasseado as entradas do de Havana, pela circumstancio. de terem tido
mão resulttldo as vendfts do xal'que, que foi para alli levado no começo do anno, com o que, soft'rendo
as casas exportadoras deste genero notR.vel diminuiçllo nos capitaes, com que contavao, tiveram
de fazer menores compras de assucar, a mesmo de desistirem, em sua pluralidade, de transacçoes
com aquella praça, e entllo "oltaram suas vistas para as praças do ImperIo, onde o xarque oriental,
por sua boa qualidade e apurada preparaç&.o, era aceito e pago vantajosamente, trazendo os navios
que o levavam, assucar em retorno. Se, porém, as vendas do xarque oriental, como se espera,
forem alli vantajosas no corrente anno, o consumo do nosso assucar nos mercados ribeirinhos
do Prata terá de diminuir, tanto mais que em geral é alle tido e havido por inferior ao de
Havana, cujo preço no ultimo semestre do anno financeiro, a que me refiro, esteve quasi ao par
do preço porque se vendeu o nosso, sendo isso devido á causa que passo a mencionar.
A Hespanba, pelas pes3dlls contribuições que impõe á navegaç&.o estrangeira, faz monopolio
do commercio e navegaçllo para Havana, e pois os productos desta ilha só podem ser levados
para outros mercados pelo!! navios beílpanhóes, que pela razllo do mesmo monopolio, impoem o
preço do frete aos carregadores.
A falta de concurrencia faz com que o assucar havanellse pague um maior trete (cerca de 15 por
cento) do que pagaria se os respectivos portos fossem abertos a toda a navegaç&.o,como silo os nossos.
Os senhores de engenho em Ha"ana conservam ainda a yetusta pratica de acondicionarem
o seu assucar em grandes vasilhames de 10 a 20 arrobas, o que concorre para que o a.qgucar
desta procedencia nllo tenho. circulaçao pelo interior desta Republica, attenta a di1flculdade de
conduzir por terra em carretas volumes de tIlo grandes dimensões; ao passo que o assucar
brasileiro, principalmente o de Pernambuco: circula por todos os o.nguulos os mais remotos dos
paizes do Prata, porque, pelo seu acondicionamento em barricas, ha facilidade e proporçoes
de conduzi-lo por terra a qualquer parte, e por esta circumstancia fortuita e por ser mais barato
é preferido para ser remettido ao interior. Aqui abrirei um parenthesis para noticiar' V. Ex.
que, contra seus proprios interesses, alguns senhores de engenho da Bahia tambem seguem
ainda hoje a mesma pratica dos de Havana, e pelo que, seu assucar, sendo algum aliás tIlo bom
" como o de Pernambuco, vende-se por 200 o. 300 réis menos do que este.
O assucar de Havana, forçoso é confessaI-o, é na qualidade superior ao do Brasil, e essa su.,
perioridade consiste em poder ser armazenado por largo tempo sem deteriorar, entretanto que o
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-9nosso 8saucnr em geral se azeda e decolora. Me parece que ainda ha vicio em sua fabrieaçil.O, talvez
algum residuo de melaço.
E, portanto, 110 momento em que a Hespanha se lembrar de destruir aquelle m011opolio, e OK
ilcnhores de engenho da Havana abandonarem a velha rotina de encaixotamento do seu assuear,
este genero, trazido aos mercados do Prata por navios de todas as bandeiras, matará. necessariamente o consumo de todos os seus similar~s, nno só pro\'enientes do Brasil, como da França, du
Hollandn, Belgica e Allemanha. A necessidade, pois, de aperfeiçoar o 8eu fabrico de mnnt>ira que
possa elle desde já com vantagens reaes entrar em concurrencia com o de Havana, está nos inte~
l'~sseS dos que se entregam á indllstria sacarina no Imperio.
Deexporta~i1o

,I", 8coc,'os h,oaslleh·os.

Segundo os dados mais ou menos cel'tos, colhidos nas estações da Alfandega, de Deposito e
'fl'tlllsito, deste porto, noto que dos generos brllsileiros entrados, parte no valor de cerca de
2.034:017~74 fora despachada para consumo, e parte. no valol' de cerca de 512:756:t;8!O fõra reexportada dos depositos. onde foram recebidos, para n. Confedera~ão Argentina, em f:ua maior
quantidade, Paraguay, Malvinas, Albuquerque e Uruguayaua.
O porto de Moutevideo, pela circumstnncin. de sua posição na foz do Prata, e pelas condicçoes de segurança e abrigo que ofl'erece ao~ uavegantes, é um pequeno interposto commercial de
todos os povos ribeil'inhos do grande rio e seus a1H.uentes. Aqui vem aquelles povos procurar
genol'OS de todas as qualidades e origens, e de que carllcem, e paro. aqui trazem algum; rIe seuí'
prodnctos para serem vendidos ás naçoes de ultra-mar.

P,·.sperlclaclc e rcem'"SOIll da Depuhliea.
Soi> 118 garantill~ elo. paz quo reinou por espaço de 4 annos pôde a Republica replu'Ul' os damn08
:;olfridllS em todos 08 ramos de suo. industrin, destrnidos pelas guerras que anteriormente a flagellarnm.
. I'i2ôtes ultimos quntro annos 11 industria pastoril, a agricultura e o commercio tomaram um in('l'emantu consideravel, attesbmdo assim a uberdade de seu solo, a amenidade de seu clima e a sua
optima posi!;ilO geographica. Darei uum ligeira idén do prospero estado em que se achava cada
umn de::::sas industl'ins no terminar-se o anno financeiro de 1862 a 1863 .

....h,'-iitria pasto,·II.
A llldllstl'Ía pastoril, ainda quo ucos:iudu nos ultimos 110us anuas por terrível e nunca Eentida
~eccn, prosperou admiravelmente dUl'llute aqllelIe anno,em o qual houve quem a cnmputns..'ie assim:
GADO VAccm1.-9.000,OOO (nove milhOes de cabeças);
GADO C.\VALLAR.-3.000,OOO ( tres milhOes de ditas);
GADO MUAR.-400,OOO ( quatrocentas mil ditas) ; .
G.\DO LA~IGER).-2.400,OOO (dous milhões e quatrocentas mil ditas).
Eu, porém, uno aceito esta estatistica, muito embora tenha tal qual vi:;o officinl, pOl'qUt'
nntendo ser elIa exagerada relativamente ás tres pl'imeiras especies, e mingoada quanto ao gado
lanigero. Guiando-me por dados cuidadosamente colhidos em differentes depal'tamentos~ estou
persuadido de que, se se abater um sexto no computo daqllellns, c se nugmentnr um qnillto no
eomputo destn, aproximar-se-ha mnis fi exnctidllO.

3
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ultimos cinco auuos a importaçD.O e procreaçlLo de ovelhas de fiua IlL tem tiuo um Ilugmento
prodigioso, sendo o da procreaçilo devido mais á uberdade dos pastos e amenidade do clima, do
'lue ao cuidados que se prodigalisam a esses animaes.
Aquelles rebanhos que silo cuidadosamente trutados deixam um interesse <le 65 por cento,
inclUindo o procreio e a lil. A ruça está muito melhorada, e estancieiros ha qne já possuem rebanhos de puras ovelhas Jnl'!'rioos, e entre elle~ prima o nosso distincto compatriota, o Sr. Bario de
lInuá, em cuja estaneia, que bem se póde chamar-modelo,-se apascentam gados de toda espeI'ie e da mais apurada raça.
Depois dos productos do gallo vaccUffi, é a lil o segundo genero de exportaçD.o da Republica.
A guiar-se pela estlltistica da Alfunde.gn do ultimo 311no civil, a exportn~no de la foi de valor de
4~8:327~600 réis fortes.
E!!IItaheleeiuleato8 de Naladt."lroll.

Em todo o territorio da Republica trabalhulU 27 Rulllllril'os, sendo tros de IJl'epurllçao de azeite
tle potro, e os mais de preparaçAo de carne e mais productos de boi. ~o decurso do Bnno civil
findo, segundo Ullla estatistica que corl'e pelo commercio, prepararam-se nes.'~es estabelecimentos
m)O,OOO nnimaes.
O xarque oriental, que ha dous annos era considerado em sua preparaçAo inferior ao do Rio
Grande do Sul nos mercados dh Imperio, ultimamente rivalisou com este, tanto por sua apurada preparaçl1O, como por sua excellente qualidade .
• Nos meus anteriores relatorio:! já tive occasino de noticinr á V. I·:x. que nliO só os Governos
llesta Republica e Confeueração, como tambem seu commercio têm empregado a maior solicitude
em fazer aperfeiçoar a preparaçlLo do xarque, já premiando áquelles que melhores systemas apre:;entaraffi, já consedendo-lhes privilegios, Ora, direi que taes esforços nl10 tem sido baldados,
principalmente neste paiz. A preparaçl10 do. carne tem so1frido melhoramentos tncs que facilitaram
ser e11o. aceita para consumo na Inglaterra, Portugal e Chile, obtendo nessas praças, os primeiros
carregamentos que paro. aUi foram, preços vantajosos. Assim, nao entro em du\'ida, que em breve
tempo conseguirá esta Republica obter mois amplos mercados para a sun e:.trne.

A cultura dos cel'eaes tem igualmente tido admil'avel incremento, maxime o trigo. Os
-outr'ora de certos departamentos de ~Ialdonado, Minas, Cnnelones, S. José e Montevidéo, em sua
maior extellsllo se cobriram no anno findll de sementeiras de trigo, centeio, feijão e milho.
A cultura se faz pelo systcma ellropêo, por estnngeiros, Vascos (hespanhóes e francezes) e italianos campesinos, colonos de costume;; simpes, laboriosos e n1feitos aos trabalhos agricolas.
Se a paz continuasse a reinar, o que desgraçadamente ora nll.o acontece, nAo poria eu duvida
em atnrmar que dentro em 10 anuos o Estado Oriental por si F:Ó podel'in sllpprir '8.0 Imperio de
toda a forinha de trigo, de que necessitasse para o seu consumo,

Em um paiz tAo novo e pequeno como edte tem-so feito e fazem-se tl'an~cções commerciaes
de grande ,"ulto. Facilitam-nas os sete estabelecimentos boncarios montados nas seguintes praças:
111\ de Montevidéo 3, no. do Salto 2, e na de Paysundú 2, dos quaes pertencem 3 á firma Mauá
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-11&. t:omp., cujo el'edito e operu\;õe:5 cOl'l'espondem ti solida bu:>c em lJ.u~ :;e I.hS:5Cntam, e ao nome do
mustre banqueiro brasileiro, que com a organisa~11o de taes estabelecimentos, me parece, tem
feito mais beneficios a este paiz, do que auferido lucros. Em compensaçl1o,porém,goza elle da geral
e:itima e respeito do commol'do, sendo isso devido á IiS1ll'a e boa fé que em t.odos os tempo!"
presidiram e presidem as suas trnnsac~~Oes, na<> só com o Governo da Republica, como eom o
lIlesmo commercio; e ainda mais, pol'(!ue vêm que u snu bolsA. e~hí. sempre aberta em pl'oveito
tIo pobre, de obras pins, e emprczas uteis li Uepublica.
Tal eru o lisonjeiro estado de prosperidade em que ::i0 tlchavu osta Republicn uo tindtlr-se \I
Iluno financeiro de 1862 a 186:3, prosperidade que seguiria em uma marcha ascendente, se IJ
Ilagello da guel'l'll civil nao viesse, com todo o seu cortejo de horrol'e8, entorpecêl-a. As transacçoes
('ommerciaes se retl'u,hiram, as mel'Cadorius estrangeiras, parte ficou armazenada, e parte tem
6oS'uido para n visinha Confederaçao; alguns saladril'Os importantes interl'omperam suas saCI'as.
})or terem as boiadas deixado de vir da campanha,uQo só por falta de cavallos,que foram por ambo~
os exercitos tomauos todos pnra o seu serviço, como por se acharem interrompidas as communi,-ações, sel'vindo de pasto aos cavallos de guerra IlS ricas sementeiras de diversos cereae:;. o~
mãos eft'eitos da guerra até o presente nll.o tem sido tIl.o sensiveis como se-lo-hrt.o d'ora em diante.
Ponho termo a este I'elatorio. reiterando fi V. Ex. os protestos Ile meu pl'ofnndo respeito e
suhilla considel'acao .

.

~h;L{;UIOII CAIINBIltO llE )b;NI)I)~Ç.~ FUANCO, COllsnl fiel'ltl.
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CONSULADO G·~~RAL DOI1RASIL.
.OlTTEvm:Éo, 14 DE OUTUBRO DE 1863.
Á s. EX.

o SR.

GI-:NERAL PEDRO DE ALCANTARA BBLLEGARDE, MINISTRO E SEC8S1'ARIO DH ESTA()()

DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA, COMMS8CIO E OBBAS PUBLICAS •

•

111m. e Ex.. Sr.

l!:m cumprimento dos deveres que me impõe o Regulamento Consular em vigor, tenho
honra de submetter á illustrada consideraçao de V. Ex. uma breve revista da navegação
e commercio havido entre o Imperio e esta Republica, durante o 1. 0 trimestre do corrente
anno financeiro de 1863 a 1864.
No decurso do periodo acima dito, entraram no porto de Montevidéo, procedeutes dn
Imperio, 35 navios, arqueando 14,177 toneladas e tripolados por 840 pessoas; sendo J8
brasileiros, arqueando 4,764 toneladas e tripolados por 334 pessoas. e. 17 estrangeiro!!!
arqueando 9,413 toneladas e tripolados por 506 pessoas. Destes 1 em lastro. UlijI e outros
procederam dos seguintes portos:
Do Rio de Janeiro: brasileiros 4, estrangeiros 9; total 13.
De Pernambuco: brasileiros 3, estrangeiros 2; total5.
Da Bahia: brasileiro 1, estrangeiros 3; total 4.
Do Rio Grande do Sul: brasileiros 3.
De Pa ranaguá: brasileiros 2, estrangeiro 1; total 3.
De Albuquerque: brasileiros 2, estrangeiro 1; total :1.
De Santa Catharina: brasileiro 1, estrangeiro 1; total ~.
De Porto-Alegre: brasileiro 1.
ne Antonina: brasileiro 1.
Durante o mesmo periodo sahiram deste porto com destino aos do hnperio 44 mlvio~
arqueando 17,037 toneladas e tripolados por 730 pessoas; sendo 15 brasileiros, arqueando
::1,707 toneladas e tripolados por 265 pessoas, e 29 estrangeiros arqueando 1:1,330 tonelt\d"lt
e tlipolados por 465 pessoas. Daquelles 2 em lastro e destes 9.
Uns e outros se despacharam para os seguintes portos:
Para o Rio de Janeiro: brasileiros 4, estrangeiros 13; total 17.
Para o de Pernambuco: bl'ftSileiros 3, estrangeiros 3; total 6.
Para o do Rio Grande do Sul: brasileiros 3, estrangeiros 2; total r,.
Para o de Porto-Alegre: brasileiros 4.

lt
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-2PUrl1 o de _\.Ibuquerque: brasileiro ], estrangeiros 3; to~al 4.
Para o de Pnrnnagua: estrangeiros 4.
Para o de Santa Catbarina: estrangeiros 4.
FOl'mnm reunidos os entrados e os sabidos, nacionaes e estrung'eiros, o numero ele
7!l nuvios, &l'qneanuo 31,214 toneladas e tripollldos por 1,510 pestoRs.
Entraram mais neste por«- procedentes de Buenos-Ayres 3 navios brasileiros, 'arqueando
7-19 tonelaelas e tl'ipolados por 60 pessoas, sendo dous em la:;tro, e 11m com carregamento ele
,livel'sos generos e origens.
Salliram tambem deste porto, com destino 110 de Buenos-Ayfe8 2 navi~€ brasileiros, ar'lueando 524 toneladas. e tripolados por :J2 pessoas, um em Instro, e ol1tro com a mesma
enrga com que ,'eio de Pernambuco.
O commercio (testa praça começa a sentir os etreitos da guerra civil que commove esta
Repllblica. As tral1sacçoes commerciaes vão de dia em dia se retrabindo pela falta de garautia
'lue oft'erece a situaçlo política deste paiz. O receio, a desconfilln~a, silo consequencias necessarias do mão estado das cousas no Estado Oriental. .Além disso os gellervs importados de toda
especie, e procedencias, permanecem em depositos, 011 seguem para a "~inha Confederaçi1.O pela
clifficuldade de transito para o interior, e os productos elo paiz, principalmente a carne, o mais
importante genero de exportação desta Republica, nno tem tido ultimamente a sua regular
exportat8.0·
Comtudo, os productQs do Brasil, talvez por serem generos de primeira necessidade, tem
tido alguma extracção, obtendo no mercado os seguintes preços.

ASSUCAR BR.\Nco.-31,58:J arrobas, e vendeu-se o de Pernambuco a 2:;)!I50 reis íortes a arroba,
o de Campos a 21';7;)() réis fortes a arroba, e o da Bahia a 2,..,700 a arrobt\.
ASSUC.\R lIAscAvo.-13,756 arrobas; vendeu-se a 1:t;920 réis fortes a arroba.
Este genero decahio neste trimestl'e do preço que manteve durante o anno 1iwmceiro
findo, provavelmente pelos motivos ácima ponderados relativamente á sitUaçãO bellicosa da
Republica.
AGUARDENTE.-6;22 pipas, vendeu-se a 59~200 réis fortes (o:; 1:3~ gula&.;) conservu.oo, apezar
das repetidas importaçoes o pre~o anterior.
Fuyo.-7,946 arrobas, vendeu-se a 5~800 réi:l fortes Il urrobn, pre~o que obteve neste mercado
em todo o anno financeiro findo.
CAFÉ.-3,524 arrobas, vendeu-se a :)~120 réis fortes u arroba. lJevkIo tuh'ez ás mesmas causas
que influíram sobre o I:I.SSUCllr, tem este genero tambem decuhido de seu pl'aço regular.
HERVA-MATE.-29,270,url'oba::l, vendeu se a de MissOes a 2:r,200 réi:; fortes H. al'l'Oba, l\ de Paranaguá
a 1~8;)0 réis fortes a a1'l'oba, a da Serra a h700 réis fortes a 8l'1'0ba.
A herva-mate do Pal'tlguay, que concorre COlll a brasileira, é Ulni:; ilpreciada nos mercados desta
Republica, alcall~ándo o preço de :)~600 réis fortes a arroba.
.
'.
TOUCINHO.-5S3 al'rohas, cOUlquanto nao tenha sido cotndo o pl'e!:o d~ste genero neste trimestre,
sei que algum se tem vendido a 8~500 réis fortes a arroba.
CAcÁo.-500 arrobas, vendeu-se a 5~2:)O réis fortes a Ill'l·oba.
!PECACUANHA.-S,70:; arrobas, tem alcançado no mel'callo U }JI'eçlJ de :I~OO réis fortes a arroba, mas quasi toda a que vem de Motto-Grosso é levada pnrll I) Hio de Jf\Ileil'O, servind.o este
porto de entreposto pRrR este genero.
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:;00 e6tes O::i prilldpaeti g'tlueros de prOllllcçi'&o hrn:,>ileirlt tl'uzidos aos mel'cndos lia Repuhlkn
Ihll' navios naeionll.es e estrangeiros, e que fazem subir o algarismo da nossa importaçAo.
Além delles importou 6 Imperio neste paiz, dUl'8llte este trimestl'e, os seguintes genffl'O:'!, ~!l1jo!'!
preços, e quantidaAles .10 abaixo mencionados :
GoIABADA.-l68 arrobas, vendeu-se a 6~loo réis fortes a arroba.
MELLADO.-90 barris, vendeu-se a ~O réis fortes o barril.
LARANJAS.-214,100, vendeu-se a ~O réis fortes o cento.
Côcos.-5,OOO, vendeu-se a lO~OO fortes o cento.
CHARUTos.-14,OOO, vendeu-se a ~OO fortes o cento.
CIGAlfRos.-l02,600, sem preço cotado.
POLVILHO.-881 arrobas, vendeu-se a 1~120 réis.fortes a arrobo..
ÀMENDOIM.-225 arrobas, vendeu-se a 1~310 réis fortes a arroba.
FEIJÃO.-8 arrobas, vendeu-se a 1~120 réis fortes a arroba.
ARROZ.-4 arrobas, vendeu-se il. 1~10 réis fortes a arroba.
SOLA.-l10 meios, venden-se a 2,-;740 réis fortes o meio.
ARREIOS.-l24, vendeu-se a 6~00 réis forte~ cada um.
ESTRIRAS.-200, nAo tem preço cotado.
MADElRA.-I44 moiraes, 222 pranchaes, 3,180 taboas, 100 eixo::i, 1,0:>8 vigas, }O',l tOI'OS, 8/oj,700
acbas de lenha, 636 varas, 6,086 ripas, ;) troços, 3 raios para carretas, lK pOl1adRi!, e 240 perlln~ 'Ie
~el·ra.

Na.o se pôde dar seguramente um preço a este genero pela .liversirlalle .le tamanhos e 'lunlidades.

Expo.·tafAo durante o trlftlestl·...
Os navios nacionaes e estrangeiros que se despacharam neste porto com destino aos uo hnpel'io,
levaram em sua quasi totalidado os seguintes generos orientaes, cujas qualidades, qnnntidade:-l, ~
preços porque foram aqui vendidos, sa.o os abaixo mencionados:
FARI~H.-\ DE TRlGO.-28,897 saccos de 100 libras, vendeu-se a 33000 réis fortes cada SRCCO.
FARELLo.-14,9:>9 saccos de 90 libras, vendeu-se a ~O réis fortes, cada 88.CCO.
CARNE SECCA.-31,661 quintaes de 100 libras~ vendeu-se a 1~ réis fortes o quintal.
Silo estes os tres primeiros generos da exportaça.o do Estado Oriental, além dos qUllcs exportou elIe para o Imperio, durante o trimestre, os seguintes generos, tambem de sua prO(lUl~«;n.o.
COUROS VACCUNS.-465, vendeu-se a 4~2:J5 réis fortes.
CARNEIROS Vlvos.-272 1 venden-se a ~400 réis fortes cada um .
LINGOAS.-18,880, vendeu-se a ~()2:j réis fortes o cento.
SABÃo.-2,200 libras, vendeu-se a 7~150 réis fortes o quintal.
VELAS DE SEBO.-540 libras, vendeu-se a ~OO réis fortes a arl'obll .le ;,lZ') lihl'a::i.
TIJOLOS DE BARRO.-:J,200, vendeu-se a 7~200 réis fortes (\ milheÍl'o.
Neste trimestre apenas se despachou em Paysnndú, com destino ao Impel'io, um lun-in e:4I'HIlg'eÍl'o com 3,000 quintaes de carne e 53 couros.
FRET8s.-Regularam assim:
Para o Rio de Janeiro, 4 reaIes fortes;
Para a Bahia, 5 reales fortes;
Para Pernambuco, 6 reales fortes.
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-,VAMBIOS.-SOU1'l' LOlU.h·l'~ 4t d. por peso forte; sobl'e Parisl4t francos por onça; e sobre o Hiv
de Janeiro-29,400 por onça.
Durante este trimestre 1'01'810 recebidos neste Cousulado Gel'lll da Secre'.aria de &tado a cargo
dt, V. Ex., ;) offieios, sendo 4 por iutermedio da 2.~ SecçAO, e 1 pelo da 4.- SecÇILo.
Termino l'eilel'and(. li
Rx. Oi; protestos de meu profundo respeito e considera~ao.

,r.

~"':J.(;HIOIt CARN1U1CO lH< !b:SltON{'.\

}<'u.s\:o, VOllsul Geral.
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Passo ás mãos lIe V. Ex.. os quadros lia prollucção desta provmcll1, e das Republicas
de Venezuela e PerlÍ, que desceu pelos rios Negro e Solimôes, em 18G2.
O total do8 valores foi de 1,120:190~964.
Admittindo que a importação montasse â mesma somma, o que nem sempre acontece~
:-!~ndo ella ordinariamente preponderante, temos, pelo menos, um movimento commercial re}11'esentado por 2,300:000'.
A produ~Ao da provincia tem crescido sensivelmente, sendo a lIitferellÇll entre o anuo
plL.,sado e o de 1853, primeiro da arrecnllaQi1O, de 456:078t1380.
Em 1860 houve alça nos preços e os valores chegal'am a 702:120~; em 1861, porém,
nAo foram além de 667:~66, apezar de ser maior a quantidade dos 8'l:'ner08 exportados.
Em 1862 continou a baixa no~ preços, mas os valores, apesar disso, subil'nm a 702:966:j3"24.
Se 8S transacçoes do mercado regulassem como em 1860, teriamos talvez 9OO:000~ de
exportnçl\o.
Desde 1853 11. exportaçAo do peixe tem avultnclo e só foi excedida pela seringa.
N'aquelle ramo exportaram-se 43,504 arrobas, e em 1862 80,495; a seringa, porém, nugmeutou mais rapidamente, em consequencia da emigraçllo pnrn o Madeira.
Em 1853 apenas snhiram da província 90S nrrobas, I~ este Huno registraram-se 19,524
Hrl'obas!
Infelizmente o que diz respeito á lavollrn })l·opriament.e llitn nl10 é muito satisfatorio.
Rm 1853 exportaram-se 2,800 arrobas de tabaco, 1,004 de café, 6,963 lIe cacáo. E..,te anno
IIpenas tivemos do primeiro 927, do seguD,lo 606 e do terceiro 4,726.
A seringa vai absorvendo as for~,as lia provinda, e uM seria um lllnl, .se })or ventura
I'e regularisasse a suo. extracçlo.
O mmo corrente começou muito hem.
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-aPara obtençllo dos productos', o homem entrou apenus como collector, e assim houvp
uma perda de dous terços da força da popula~ão, que, empregada no cultivo ainda mesmo
das drogas, poderia conseguir maior somma de bens com o mesmo trabalho.
No Rio Madeira é onde a producçAo avulta mais desde 1&"'.>5; elIa consiste quasi toda
em seringa A grande emigração que tem a1ftuido para ali nestes ultimos tempos explica bem o
phenomeno.
NilO se pó de fazer idéa da rroduc~l\o dos outro:-:l lugares da provincia, da maneÍla por
que se faz a arrecadaçl10 dos impostos.
Em consequencia da grande extensAo das freguezias, permitte-se que o collector de drogH~
despache seus generos no ponto que lhe fôr mais favoravel, e as repartições de arrecadaçAo
nAo mencionam a procedencia. No Madeira, como a collectoria está 11a Villa de Borba, 2=>
leguas acima da foz, e d'ahi por diante é que se trabalha na extracçAo da seringa e dt'
outros productos naturaes, quasi toda a producçAO é lá mesmo despaehllda.
Ainda assim uma pequena porção vem a Serpa.
Ultimamente têm entrado muitos collectores (le drogas no Purús, e só um de lã trollXt"
generos no valor de 2O:000~.
A prodncçllo do Perú tem crescido satisfactoriamente, e foi quasi metade da nossa.
A de Venezuella póde-se dizer que começou em o anno passado.
Os negociantes da povoaçllo de S. Carlos que estiveram nesta capital em 1862 prometteram voltar este anno trazendo maior somma de generoso Mais tarde, pelo AmazoDlI"
t.em de passar a producçAo dessa povoação, a de S. Carlos, e de toda a regillo vizinha,
porque o rio Negro nllo apresenta tantos obstaculos á navegaçllo como o Orenoco, atravancadu
de enormes cachoeiras, por onde nllo se passa sem grande perigo. Comtudo as viagens pelo
rio Negro nD.o deixam de ser trabalhosas, principalmente depois que foi supprimida a linha
de navegaçllo a vapor, que chegava a Santa Izabel , 120 leguas distante desta capital, ~
onde começam as cachoeiras.
. Os Venezuelanos trazem grandes bateloes carregados, sem o menor perigo; nllo é possivel,
porém, voltar com elIes, e por isso vendem-nos ou aqui, ou no Pará, e seguem em montaria.
Da Bolivia desce apenas um ou dous negociantes por anno, trazendo charutos e rêdE.'s.
rujo valor é insignificante.
Ultimamente consta-me qile chegou um carregamento de quina, que foi levado 80 PIU'lt.
onde l:Ie procede á analyse. Se fôr de boa qualidade, o sen valor deve ser consideravel.
Deus guarde a V. Ex. Manáos, 8 de Abril de 1863.-Illm. e Exm. Sr. Dr. Manoel u"
Cunha Galvllo, dignissimo director das obras publicas do ministerio da agricultura, comtnfr('Ío e obras publicas.
JOÃO M.

SILVA

COUTINHO.
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Chltpeos ;J;,,!H4 11 i~)()tl.
Ch8l'utos 4,600. . . . .
Maqueil'tl.s relles sUI'tidlls 411'4.
Pit'RI'ueú 1,120 81'I'obas .
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~:240~
7:2"14~OO
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411] : i 76:<;000

:-;O~J)IA •

l)in'i:ia!J1I em l'uwa :1,0;);; lU'I'oba,.;.

.

•
em espias 2,166 pollegndlls .
Redes :iol'tidas de maqueil'fts 42:). .
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}t~ovas
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111m. e Eul. Sr.

Em 2:1 de Junho rle l~(n olliciei ao SI', presidente destn provincia, participando que deseja'V&
publicar alguns apontamentos sobre o clima, baseundo-me nas observ~Jjes meteorologicas que
executava; e para que se torn8sse mui:> proveitoso o b'abulho, seria conveniente fazel-o acompallhnr dos elementos da estatistica indispensaveis para. se fazer idéa do movimento da populacao,
Pedia, por isso, que me fO.isem envhulRs as relllçoes dos bnptisados, cusamentos e obitos em 1861,
e os mappas da população,
A grande extensAo da pl'ovincia, a falta de pnrocbos em algumas Creg'uezias, a rarefaçu.o da
popula~D.o, fizeram retardar Il remessn das informações, e assim foi só em fins de 1862, que se
f: lI11seguio alS'uma consa.
A repartição da policia, por lueio da qual mandou fi pre:iidencia recolher os dados;
It)lresentou em Dezembro do anno passado o quadro da populaçao de 1862, a relaçao dos nasciJI1p.utos, obitos e casamentos de 1&31 e de 181)2, fllltando o ultimo trimestre.
Até agora, porem, não se completou esta ultima,
No entanto, para não demoral' por mais tempo a.o; inCormaçoes que julguei necessario transmittir ao ministerio da ngricultUl'a commercio e obras publicas, remetto agora a V, Ex, tres
ioappas, sendo um da população e dous dos nascimentos, obitos e casamenios.
Os quadros npresentados pela policia silo regulares, porém nilo se prestam para o estudo em
attençll.o ao climu,
Em lugar de fazer a divisa0 da popul8l;1I.0 }lOt' comal'Cas, adoptei o systema de regiOes
dimatericas, subdivididas conforme sua extensão, Desta maneira póde-se detel'minar a salubridade
dos di1ferentes pontotl da provincia, e assim estudar-se as causas perturbadoras.
Com a divisão l)or comarca nM eru possivel chegar-se a um resultado satisfactorio,
A comarca da capital, por exemplo, comprehende os rios Negro, Madeira, Purús, parte do
:-lo!imOes e Amazonas, regiao que abrange qU8si 500 leguas X. S. ~Iesmo It fl'eguezia da capital
It.hl'aça parte do rio Negro, e do SolimOes e o Purú8.
.
As cÍl"Cumstnncias elos rios da provincia silo tliversns, e por isso convem tomar a populaçAo
dH ('ada um, afim de poder-se ajuizar das cuusns que influem sobre a snlubridade.
Segundo este principio dividi o territolio em 7 regiOes. No b'abalho que apresentar no tim
,leste anuo, pretendo eliminar nlg'umas altera~ües que \11.0 agora, provenientes de incluir-se na
t'reguezia da capital a população de uma parte do Solimoes, e na relaçao rIos baptisados, obitos
fol '~asamentos, n J'eg'iilo do Pllrús.
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o qunJI'o dos nascimentos, ohito~ e casamentos, pertencente a 18fj2, nl10 está completo; falta
ultimo trimestre. Tomei estes elementos do anno de 1R61 pal'a deduzir a!l relatOes para com :1
popuh1tt\0 de lR6t, que ~o as seguintt's:

l'

Mortalidade
Nascimentos
Casamentos
AUg'rnento

1,62 0/"
4,64 %
0,94 %
3,03 %

Por IIqui se vê que o ('lima do Amazoulls é saluberrimo, e0l110 em Ol1t'"8 occasillo fiz 1IlJtar.
baseando-me nos factos que hei observado nesta região, H ~ preciso notnr que tivemos uma pt"'turha~l1o em principio de lHIH, produzida pela febre atnarella.
Segundo fi estatistica que orgnnisE'i na eonlarca de Bragautu, do Pari,. fi mortalidadE' ali
reg'lIla 1 0/".
Heria conveniente esteudel'-se este tr811alho ao Pará, para que fieltf>se conhecido o vallt' dn
Amazonas debaixo desse ponto de vista muito importante, principalmt>llte pelas falsidades qllt'
:;t: tem espalhado sobre este elima. n ponto de muita gentt> lIcreditar i'l'r Ilrrilicadissima a vida
IIwsmo dos animaes indigenas.
Logo que venham as relu~Oes doi' lUtscimentos, obitos li casamentos pertencentes 80 ultiuw
tl'Ímestre de 1862, organhmrei um mappa para demonstrar aí' rela!;Oes entrp estes elementos t> 11
populnçAo em cada regillo.
.
E' indispensavel fi discrimiuatAo das idades no estudo da estatistica, e por isso p~o agora
ao Sr. presidente da provincia para ellYiRr um mappa, que organi~ei de conformidade eom l'!stt"
principio, ás competentes autoridades.
Vou pedir tambem particularmente aos parochos que declarem nas relações dos obitoi'.
llindlt que seja aproximadamente, 8 natureza das molestias, afim de melhor estudar-se o clima.
Deus guarde a V. Ex. Manáos,8 de Ahril de 1863.-Illm. e Rxm.Sr. Dr. Manoel da Cunha Galvih.,
dignis."imo dh'ector das obra~ puhliea~ do ministerio da agl'icultura commercio e ohras publie8í'.

J.

DA. SlLVA COCl'lNHO.
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lapp. dos oascinlenlos,

.~asaDlelllt.s
00

e obilos da prolincia de Amazeoas
anoo de 1861.
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Manáos, 8 de Abril de 1863.
S. Coutinho.
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Mn,)pa dos 11(ISs, 110 aDIlO de 1862.
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Relação das Consultas proferidas pelo Conselho de Estado sobre objectos
relativos ao linisterio tia Agricultura, Comnlercio e Oltras Publicas, e
submetlidas á Resolucão Imperial desde o t. o de Ja.neiro até o ultimo
de Dezembro de 1863.

.

Data e objeeto da Con.IIUa.

Data .Ia Hcsolueilo.

N. l.-Consulta de 7 de Junho de 1862 sobre o rcqneri-\
mento, em que o conselho director da Companhia
d~ Paquetes a Vapor pedia ser esclarecido so~re n qnestao, Em 4 do Mar~o de 1863
SI os Bancos, que tem acçoes de CompanhIas em mera
•
.
cau\Ao, podem ser admittidos á votar nas eleições das
mesmas Companhias.
.

Bl'asilPiraj

N. 2.-Consulta de 8 de Agosto de 1862 sobre o OfflCiOJ
da directoria da Estrada de Ferro de D. Pedm II ácerca
do facto de haverem 81 ac?ionilitas, r~pre~elltando 6,881 Em 28 de Janeiro de 1863
acçoes, reclamado uma reumao extraord1llarm da assembléa
.
geral com o fim de fixar a intelligencia do art. 47 dos Estatutos, que lhes parecia duvidoso.
N. 3.-Consulta de 10 de Novembro de 1862 sobre o re-1
querimento, em que Antonio Victor d'Aôsis Silveira pedio
permissão para incorporar uma Companhia com o fim de Em 14 de Janeiro dfl 1863.
estabelecer carris de ferro para o transpOl·te do café uas
ruas do bairro da Prninha
N. 4.-Consulta de 11 de Dezembro de 1862 sobre o re-\
fi C0lI!panhia I!lgleza Dom Pedro IYorth Em 14 de Jr.neiro de 1863.
Del Iley (,old J[1II1719 ped!o permIssão para funcclOnnr
no Imperio.
querhnent~, em qu.e

N. 5 -Consultn de 13 de Dezombrc de 1862 sobre 0J
requerimento, em que Rocha Lopes & Leite pediram autorisaçi10 pa~a quo continua~::!el}l a. funccionar ns agencias. ua Em 14 de Janeiro de 1863.
Companlllu de Seguros Equl/Jade, do Perto, estabelecldas
nas praçns do Rio de Janeiro, Dahia, Pernambuco, MnranMo e Parú.

°

'
J

N. 6.-Consulta de 2.2 de Janeiro de 1863 sobri; l'€:qt!Crimento de Luiz Antonio dn Silva. Peixoto, segundo director
supplente da Companhia de Seguros Fidelidade, queixando-se
de haver sido preterido, por ter a directoria da mesma
companhia, na ausencia de um dos I!eus reembros,
chamado o primeiro supplente Rica:-do Antonio Mendes
I
Gonçalves, negociante falUdo.

\Em 19 de Junho de 1863.

0J

N. 7.-Consulta de 20 de Fevereiro de 1863 sobre
requerimento, em que Lourenço José de Aguiar e Domingos
LN\lldro P~reira de Freitas pediram. autorisaçAo para q~e Em 1 ~ de Abril de 1863.
a CompanhIa de S/!guro MutilO Alllança pudess.e funcc:o.
nar, e bem assim a approvaçM dos respectIvoS Estatutos.
.
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naita e ol\fecC,o ela C . . .olta.
N. 8.-Corumltn de 17 de Abril de ~863 sobre o rcque-\
l'imento, em (~ue Nuthauiel Plaut e Ignacio .José Fl'rrllÍl'U J
de Moura pediram privilegio e outros favore::l para explo- ~ Em ~r; ')0 .JlIllho /Ie 186:1.
ruI' minlls de carbonato de cobre e de peroxiuo uc nllUl- \
g':lnez, lia Provincia de S. Pedro.
.i
~. 9.-Consultade 19 de Abril de 18tj3 sobre o lCqUC'l'Í-'
mento, em que Luiz Bouliech pedio fiue fosse t'Ic-YRUO a HO
IlUnos o prazo de 30, que lhe foi conccdido pelo Decreto
n. 3,M!) de 6 de Fe,"ereiro de 1863, plll'n IR\"l"ur a mina ':Em '!t de Ag'o411 '!'l)flli:l.
de curvfio de pedra, que seu fallecido pai Guilherme llou- \
Jiech uc:;cobrio ás margeus do rio Jaguaril.O e S<'lIS afftuent\~s, llR Provincia de ::;, Pedro.
:
N. lU. Consulta de 26 de Abril de 1863 sohre a nppro- ~
vuÇao oos novos Estatutos da COl)!pallhi!1. Prnl"mlll/r.rllla l Em t:! ri", Ag'lIsto d,~ 1~63,
,,~ WlU!lllÇà{) ('nsteim pai' 'Capo,..
J

I

~. 11. Consulta de 27 de Abril de 1863 sobre o requeri- \
lIlento, em que João de Souza MngulhMs solicitou a \
necessaria autorisnçao para incorporar nu r.idade de Pe- Em I!) .IH JlIIlh" tI(> lH:5:J.
lotas unm companhia sob a. denominiçno de Companhia
Prloltl/se de rortume.
X. 12.-Consultn ue 1 t.1e Maio ue 18/33 sohre o I'cquc-'j
l'imento, em que Antonio Luiz Astier 6t Comp. pediram ~ Em 2;' dA .Julho tiA lWi:lo
privileg'io llRrIl fabricar carros ou carroçns de SIHl invençao,.

N. IR-Consulta de 16 ua Maio do 1863 sobre 8. proLostat
de Chu,vunel e ~e~rangei:l p.ara a introducçao de m~c li nas Por ATj"O rio '>6 de
denollllnadas Du:uoras, destmadns a separar os mmerues
•
~
dos corpos com que costumam achar-se misturados.
N. 14.-ConsuIta de 20 de Maio de 1863 sobre o prhoi-)
legio pedido por Joao José Fagulldes de Resende e Silva E )'1 01 J I I
para lavrar diversos minerlles nns l)wrincias de Minas ~ III • ue. UI1 10 l e
GerRes, Goyaz c l\Iatto-Orosso.
,

A:::roi'itll di' J8/j:l.

.-

8''',

] , ~.lo

N. 15,-Consulta de 20 de Muio de 1863 sobro o pl'i\'ile- \
goio pedido por Antonio Luiz l)imentel e Jono Baptistn f Por Ilncl'eto no :1, Hi(i fIe 213 Ontlllll'lI d"
Gonçalves da Silva Campos para lanart;m ouro no rIO UO, I ~fi3.
Peixe e outros lugares da Provincia de S. Paulo.
}
N. 16.-Consulta de 26 de Maio de 1863 sobre o prh'ilc-)
gio que o Dr. Thomaz Rayne pedi o para fnzor uso de um ~Em
systemn de docas e estacas de sua invençao.
J

!!I

,I,' .Junho ,k 18'1:/,

N. 17.-Consulta de 2 de Junho de 1868 SObl'C o privi-',
legio pedido pela Sor-iedade de naregaçiio por vapor no fia i
Itabapoalm paro fazer a nll\·egeçilo daquelle rio.
'
N. I8.-Consulta de 4 ue Julho uc 1863 sobre o rcque- \
rÍlllento, cm que Nathaniel Plaut e outros pediram privi- j
legio para lavrar a mina de sulCUl'eto de cobre, que o tE ." 0]" ) Ih I > lR("J
primeiro dos peticionarios descobri o na })rrwincia de So' m ", ". LI o \ e l )• •
Pedro, e bem assim permissil.O por 5 annOi: puru exportarem 1
o
)
livre de direitos o mencionado minerul.
N. 19.-Consulta de {) do Julho uc 1863 sobre a reprc-,
sentaçl10 do director da 4. a directoria desta secretaria de J
estado contra o art. 15~ do regulamento de 21 de Dezembro f Em ~t dl'\g·o;-.to Il~\ 1~I,):{.
de 1844, que obriga o 'oxpcdicionario de um soguro no l
pagamento t-e 50~OOO no caso de extra"io deste.
)
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N. ~O.-UOllSUltll de 17 de Junho de 1863 sobre o pediOOj
da companhia de seguro contra o fogo Imp~l'ial Fire EIU '2:> de Julho do 1~63.

Iusurant'e tJomp1tnll, de

Londre~,

para fUllcclOllar no

Imperio.
N. 21.-ConoulttL de 17 de Junho de 1863 sobre o requn-)
l'im.ento, em que Dumenil ~~er~yer & ComI'. pedi~all1 pl'h'i- F.m 2'2 dp. ,\IJ'osto la 186:~
leglO por 20 almas para fabl'lcar cano::, de sua InVençãO,'
destinados ao esgoto dns ugUftS plllviaea.
J
I

,

•

"'.

(

•

l

N. 22.-COllsulta de 6 de Julho de 18G~ sobre o olHdo.·
em quo o presidente do Banco do Brasil replesentou contl'ú
a dOllt.rilla do Aviso de ;; de Mar~o ultimo, negando uos Em 25110 Jnlho de IKfi:i.
Bancos, que tem uceOes de Compallhin.'S flm mera CIlUÇOO,
o direito de votar iías elei~oes ilns ml'smns Companhias. I
~. 2:1.-Consulta de 8 de ,Julho de 1863 sobre o l'cque-j
monto, em que José Domingues dos Reis Castro pedia
prorogllçao do prazo do privilegio que obteve por Decreto
n. 2,fl59 de 11 de Dezembro de~1861 pura 'preparar um liquido,
que iu\'<,nton, para matar formig'a sauva.

N. 21.-Collsulta de 8 de Julho de 1863 sobre o l'eque-'~
l'imento, em que José Antonio Pereira dos Santos pedia
priv!legio por 10 mmos para estabelecel' uma via !'e~ea, Em ~8 d~ ~p,tembl'o de
destmada iA conduçi1o de generos, desde a estaçfi.o prlllClpal,
.
tia. estrada de ferro da cidade de Sallt(\~ pllra o interior uté'
a alflludega duquella cidade.
)

]lol6:j

.

~. 2õ.-Consulta de 18 de Julho 11e 1863 sobre o l'eque-,
rimento, em que a Companhia Bebuibf; pedio n substituigilo ~F.m 2"l de Agosto de 186:3.
tio art. 40 dos seus Estatutos.
,

N. 26.-Consultade 30 de Julho de 1863 sobre o pedido~
que fez a Companhia de Na'Cegação e COIINIII'/'eio do .41l1u:ollas {Em 2 de
para elevar ao c.lllplo o seu cnpitlll.
}

Nf~tembl'o

de ] 86:J.

N. 27.-Con.iulta de 4 de Agosto lle 1863 sobre o roque-!
l'imento, em que a Companhia d.e Segut'Qs Feli: Lembrança E 2 I . ltp h' I 18 '~-t
pedio a approvaçilo de algumas ulternçõc:'! dos seus Es- m 'f'\ l'SL lU 10 f (\ ti,.
tatutos.

I

N. 28. - Consulta de 11 de Agosto de 1863 sobre 0\
requerimento, em que o Visconde de Barbacena pedia, além
Ile outros favores, nova prorogaçao do prazo que lhe foi E 28 d ~ t, . b··d l/ol"
I~oncedido para a incorpornçll.o da Companhia, que tem de m
e ne UH I.) e b.i.
lavrar as minas de carvao de pedra, sitas no VUlle do TuhatllO, Provincia de Santa Catharina.
..

X. 29.-Consultll de 22 de Agosto de 1863 sobre o privi-t
lagio que José Joaquim Antunes & Comp. pediram para
Hxtrahil' borl'acha do succo leitoso de arvores diversas das
'Iue produzem a gommn elastica conunum.

N. 30.-Consulta de 27 de Agosto de 1863 sobre 0\
requerimento, em que José JaCOlllO Tasso pedia Pl'oroga~n.o;
do prazo marcado no Decreto n. 2,441 de 27 de Junho ~ de Por Decreto n. 3,m de :l4 tiPo n~zent1859 para o começo dos trabalhos de 6xplol'acilo e lavra de bro de 186:J.
minas de ouro e outros mineraes nos sertões das Provincias
.
tia Parahybn c Pern8lDhuco.
.
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N. 31.-Consnltll de 12 de Setembro de 1863 sobre 0\
requerimento, em que Daniel P~dro Ferro üardoso pedioJ
privilegio para usar no Imperio de um apparelho que Em 24 de Outubro de 1863.
aeclal'ou ter inventado pura baixar n temperatura no interior dos edificios.
N. 32.-Consulta de 25 de Setembro de 1863 sobre 0\
requerimento, em que Joaquim Rodrigues Antunes, por J
um lado,e José Rodrigues Sereno e José de Sousa Azeve.to, ~
•
b
•
por outro, pediram permissl10 para melhorar a navegabi-,Em 28 de Setem ro de 18:>3.
lidade do rio Parahyba, entre o Campo Bello e a barra
do Piruhy.
N. 33.-0onsulta de 4 de Outubro de 1863 sobre a repre-)
da Companhia Utilidade Publica. contra a remessa Em 16 de Dezembro de 1863.
de balanços semestraes de suas operações.
~enta~IlO

.

01

N. 34. - Consulta de 6 de Outubro de 1863 sobre
requerimento, em que Luiz Bouliech e suas irmB.s pediram
prorogaçflo do praz·o que lhes foi marcado para começar a E 16 d D
b d 1 3
usar do privileo'io que obtiveram para o fabrico de porcel- m
e ezem ro e 86 .
la na de greda crerulllica e louça finu, na Proyincia do Rio
de Janeiro.
J
N. 35.-Consulta de 15 de Outubro de 1863 sobre 0J
requerimento, em que Jol1O Vidal pedio privilegio para
usar de uma machina, de sua inven!;'Ao, destinuda a substituir o serviço dos animnes nas fazendai:i.
N. 35.-Consulta de 23 de Outubro 1863, 80 b1'e fi uppro-)
vaçllo dos Estatutos e do Regulamento da Associar/lo LllJyd l Em 28 do Novembro de 1863.
Brallilâro.

}

N. 37.-Consulta de 26 de Outubro de 1863 sobro OSJ
.
requerimentos, em que Manuel Martins dos Reis e outros
lavradores da Provincia. de S. Pedro pediram o premio de Por Aviso de 7 de Dezembro de 1863.
2:000~OOO por terem colhido no anno passado mnis de 100
alqueires de trigo em bom estado.
N. 38.-Consulta de 3 de NOyelllbro de 1863 sobre OSJ
requerimentos, cm que B Companh,:a df. Sl'gm'os Frliz Lembrmlça pedio a approvaçao dos alterações feite~ em alguns
artigos dos seus Estatutos.
N. 39.-Consulta de 5 de Novembro de 1863 sobre 0J
requerimento, em que Estev!1o Ravesa pediopri\'ilegio para
usar de um processo, que tem por fim obter maior quantidade de assucar em menos tempo do que actllalmente se
consome.

O}

N. 40,-Consulta de 9 de Novembro de 1863 sobre
requerimento, em que a Companhia Uni~.() Mercantil pedia Em 16 de De7.émbro de 1863,
autorisaç!1o para elevar o seu capital fi 250:000~OO.

0l

N. 41.-Consulta de 16 de Novembro de 1863 sobre
requerimento, em que a Companhia lIespanhola de Seguros de
fiáa Ttltellar pedio autorisaçM para estender suas operaçoes ao Imperio.
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X, 4t,-Commltli lie 17 de

d • • '0111.11111 •.• ,

~o\'elUbl'o

de 186:J

I!ol)l't~

o'·

I

.

requeJ'imento, em que R Companhia de Na"ega~:oo ('Qsltü'a do
.JI,tranhão pedio que se lhe concedesse despacho livre lie (Em lI) fie D,,#'.p.lllhro di' 18t;:J.
direitos na Alfandega daqllelln pl'ovincia pal'fl os ohje~tm;,
Ilpstillanm; ao i!el'vi~o rlOR seus vapores,
:
X, 4;1.-Cousultn ,Ie 19 de ~ovembl'u lia IK6:{ liohl't\ c)}
privilegio pedido pOl' Edollal'd Fromentiu parli fabricar e f,
vender machinas rotativRs pOl' VIlJlOI'. d~ IH'C'!lO flil'CI'tH, flue L
,ICf'lItI'OIl ter invPlltado.
•
,

f),

~, 44.-Cousnltu de J:, de De:tembl'o de 1863 sobre
pedid?, que te?: a. Companhia do} Segltro ct}lm'a os riscos doe {0!10 ~
" ,urjid(J., ,IA J.lvel1'ool. plll'lI p,,.:t·emJel' "nRS opel'8~""(>S 80 \

Impp.rio.

•

i

•
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llieas, para os exereieios de t862 a t863 e t863
~iro ; e tias qllanlias qlle se fazem neeessarias e qlle

QUANTIA
ssaria, e que
ão roi previspara t811~ 3
1164

o • • • • • o •• o.

quantia fixada, e foi preciso abrir credito supplementar no curti Nilocioteve
de 186!-1863.

I
I

o

I

~o

P

~umciellte

_____-1.1------

a quantia votada para 1863 a 1864.
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Eslratla de ferro de D. Pedro 11.

Repartição Fiscal.-Rio de Janeiro, 20 ue Agosto de 18G3.
Illm. e EXDl. Sr.-Em cumprimellto ás oruens de V. Ex. para que, examinaudo os rela.
torios apresentados pelas commissões de Londres e de Pernambuco li respeito do capital empregado na construcçl1o dl1 estrada de ferro ues:Sa provincia, désse sobre as questões nelles
f'uscitadas o meu final parecer, cabe-me fi honra ue expôr o seg'lIillte.
Por UUla leitura littenta dos referidos .relatorios ve-se que ambas ai; COllllllissões contordam em que as despezas de capital feitas durllnte o tempo do contracto com Messrs. 'Varing
Drothers nilo só tiveram lugar baila {ide, mas se achanlm justificadas até a data daquelles
1'el8tori08: n'eiita opiniao tambem concordo. Tratando, porém, uas despezas uo construcçao da
llrimeira e parte da segunda sec~ilo duruute o contracto Fumes:;, e de outrus incorridas pelu
companhia, quando teve as obras sob sua udUlinibtraçüo, as COlUlllis:5ões fazem diversas ob~rvaçõcs sobre ohjectos ditferentes e chegam a resultados, pelos quaes uão pÓlle-se bem julgar
do capital etfectiyamente despendido na constrllcçao da estrada de ferro de Pernambuco. O
meu trabnlho consistirá. por tanto, analysanuo cada. uma uas obsernlções feit!\t1, em preenchel'
aquillo que lhes falta,
aquelle juizo pouel' ser formado:
Principiarei pelo relatorio da COllllUissão ue Londres.
Dizem os commissarios que com etreito a companhia havia despelluido até a data do seu
rellltorio a quantia de ;f 1,687:777-18 s-Ofj d, e depois ue apresental'em uma relação das despezlls que a perfazem, nCCl'escentam na pagina;:; I li w-ill be sem {/'Olll til/! Slalemmt Ihat Slm'e.:,
fIl{flerial.~ and plflllt lo lhe amount af abolil :f 2!)2~OOO lI(lu bem certified tiS s!tipped fi'om Enylalld, bul
il -is m&ly in IJmllil, l!ta.t it cm~ /te acerlai/lrt( Il'hf!/hel' l!tey Itlre bem only ')'eceiutl, (tlld applietl iI,
'''~ consll'/lc/ion af lhe ra-ilu;ay .•
Nas palavras-Stores, materiais and 1)[1111/, compl'ehelluem-se na ultima plant as machillas,
instl'umentos e utensílios de qualquer especie llecessllrios li execuçao de um trabalho no terreno; na segunda materirlls, todos os productos da illuustria empregauos na dita execuçl1o, e
\lft primcit'3 S/ol'el!, todas as materias que servem para manter em activitlaue os operarios e
IIltlchiuas,
No caso uo caminho de ferro ue Pernambuco consiuerarei cm primeiro lugar os materiaes.
Pelo que respeita flQiõ carris, os certificados, nos q~laes se refere a c01ll111issilo ue Londres, demonstram que foram mandados da Inglaterra em uma extensão igual em 91. /111, mas dizem os
{~olUmissarios que resta a saber, se com etfeito chegaram a Pernambuco, e foralll empregados
no caminho <le ferro. O comprimento do caminho de ferro de Pernambuco, partindo do girador

para
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-2na estação dns Cinco Pontas ao cxtl'emo da linha na eSÍllçilo de Una, é 7i,m6; Oi! desvios em
todas as esta!;aes, bem como as vias de serviço nas ofHcinns rIo Bal'balho, dio 5, m61 que juntas ás
primeiras apresentam um total de R3 m2l, Restam portanto 7. 11179, cujo destino deve ser explicado.
Nos armazeng da companhia existem em bom estado em'ris equivalentes a 6. m63, e já usados
no longo da linha O. m71.-Rellninuo estes dous numeros, temos em carris existentes, mas não
empregados, 7. Dl 34, que juntos a 83. m 21 effectivfl.mente assenttldog dão 90. 1n:>5 ; comparado este
numero com o de 91 m1 de carris enviados da Inglaterra, temos uma differença apenas de O. m45,
differençn que ~ sem duvida in"ignificante, e justificavel pelo facto de estar parte da linha
aberta ao trafego desde 1858, e ser muis cio que provavel 'lue na substituição dos carris arruinados por outro:,; em bum estado nio hou\"e:;se sempre todo o cuidauo de gnardm' os primeiros,
ele modo que depois de 5 almos fossem todos encontrados.
Tambem dizem os commÍ::;s8rios de Londres que o preço de í 13 por toneHada de carris é
exagel'ado.
Se com etreito este preço fosse pago na época aetual, ou em 18M, e depois disto despeza:!
de frete, carretos, embarque, desembarque, direitos de docas, seguros e agencia, fossem addicionadas, concordaria com os commissarios de Londres: tal não se dá. O preço de f 13 comprehende
todas aquellas despezas. A replica dada por Mr. Dempsey a e"te ponto do relatorio da commissAo é satisfactoria e eu com eU8 completamente concordo.
Assim, pois, quanto a can'is, sou de opiniao que a. quantidade mandada da Inglaterra chegou
lt Pel'llambuco e o preço porque foram orçados é razoavel: 11a pois sómente a deduzir-se do
('apital empregado em sua compra a quantia de f 10,840,46 cOl'respondentes a fi. m 63 de
eams em bom estado existentes nos annazens da companhia.
Passando dos carris nos coxim;, temos que o numero de toneladas deste mntel'ial llecessarias
para uma milha de caminho de ferro, na primeira e parte da st'gunda secçfio, é de 42 tons. 14 quints.
:l 8rrs. 2libi;, inglezas, e como nestas duas porções da linha o numero ue milhas de carris assentados
em coxins é de 29m ,62, comprehendidos os des,'ios das estações e as vias de serviço em Barbalho,
para eUas o numero de toneladas será de 1. 265t ,91. Para a terceira e quarta secç8.0, como os carris
silo de menor péso, o mesmo succede com os coxins, e neUas o numero de toneladas para uma
milha é de 38 tons 10 quints. Estas duas secções, porém, sio, contando os desvios, de 43 m. 59, e
em consequencia o numero de' toneladas correspondente será de 1.678,21, que juntas a 1.265,91
das primeiras dio 2.944,12 para toda a linha.
Comparando este numero de toneladas com o de 3.26:3,64 enviadas da Inglatt>rra, acha-se uma.
differença de 319,52 que precisa de explicaç8.0.
Nos armazens da companhia existem 89,59 tons.; assim o desfalque é de 2"29,92, ou approximadamente 7 Ofo do total. Este desfalque é razoavelmente explicado. Para semelhante material
de ferro fundido, e de pequenas dimensões, sempre costuma-se a admittir, para os que sAo defeituosos, para quebras e perdas quasi inevitaveis no assentumento da linha, de -1 n 5 %, e se, além
(lisso, considerar-se que depois de assentados os can'is, antes de bem consolidada a linha, os descarrilhamentos são frequentes, e que neUes os coxins sAo de todos os materiaes os que mais i!e
deterioram e ficam sem prestimo algum: o desfalque de 7 e/o póde admittir-se.
Observações semelhantes ás antecedentes applicam-se aos cravos, cavilhas e cunhas, havendo
assim a deduzir-se do capital despendido em coxins, mas nio effectivamente empregado~, a quantia
de f 806.31 correspondentes a 89,59 tons. existentes nos annazens da companhia.
Para Pernambuco foram mandadas barras de juncçao dos carris, que cllegassem para toda a
extensio da linha; porém, como em dez milhas ellasjá se achavam empregadas, tem-se de fazer a.
deducçllo equivalente, que vem a ser para barras de juncç8.0 f 72R, e para arruellas, parafusos e
porcas f 210, prefazendo um total de f 938.
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mlidliEra
uma das cornrnis::lie:,; apYrrentnu zluvidf:
e
facto
não existe duvida: os que vieram da Ing'laterra foram empregados, e os que faltavam paru complehiT' o luunero w::eessariü á linhH silo
madeira du 11Uiz.
De:ste modo, o:,;
que
à
permanente, feitas as deducções a que
tenho-me referido, e que montam a i 12,:)84.77, acham-se justificadas.
Pa"3±zm,lo
pontueI de
illHndad1le fclZ:cl' no
Z:outl'ae€,o Fnrness, concordo com
a commissno, de que, com etreito, hOllve nas remessas desse tempo inqualilicavel falta de cuidado.
Ttuubem ::ig'o "ma
flue Feço: que rHrctt1vehmmte
admittir-::e para tonelada de
llEqnellr:,:" obra:,;, é de 22-17-06, e assim neste material tem de deduzir-se a quantia de
f 10,428. Bem sei que n. companhia ml1ndou 17 vão:; de ponte, do }l1'Í\'ileg-io Kellnard & \Varreu,
lugzH' de
que :;)'am
mêl,;
lludn tem com
f:lctO, de que o vho quzc
de mais mandou-se nunca foi empregado,
Conr:jderan:lo agora O.r: mateY'14:ses no;~ arr:mjos interno:, dEls e:,tnções z tratanEi do fl'itr'ador
a que se referem os commissarios de Londl'es na pagina 6 do seu relatorio,
F.ste girador, que custtnu f 460, sem duvidfz, nno Ice
ao :Iorviçü da
melhznr dü
ontro dü
dimolíüões, e:ne cu::tou
comlHmhia
Lon:hes
2i5, mas quo em
Pernambuco veio a ficar em perto de ;f 400, depois de pagos fretes, seguros, carretos, etc.
se eonsidet'ar-,je que
primoltr'o
mt:Íü: pero que
pero que
traz como consequencia nugmento de custo e das outras despezus, nno acho que o seu preço
possa doixtll'
seü
maz:hinas, instrumentos e uten:,;ilios de toda e:,;pecie, que servem pura a
execuçno dos trabalhos no terreno, ve-se que na explica!;ãO da relaçao de contas dnda pela
':ompauhia enemltra;se a
tle f
sü h divr:i'r:r:1S vül'has
fmtl'e eBas Plant
COlIstl'ltClion
lhe tine, no valor de ;f :34,399-14s-06<1, da quul deduzindo-se
que nao ff:i pagaz restam f
Estxl é a Hel'dad:cis'kl sornwna
1100 a de
4-!,;j07-ls-9d, de que falIam os commissllrios de Londl'es, e na qual se acham incluida:;
Ilespezas feitas com objectos semelhantes pela companhia e pelos empreiteil'os Warring BI'others z
que rübem
Z,
e8t:1 ultimn
nno pó de hJwer duvidEi
alguma, porque a companhia n!l.o devia deixar de mandar o que de machinas, instrumentos e
ntonsiliüo fosüo nece;jCjJtrio, püra a
rl035 trabnlhos, e
\Vardug Bn?thel':i,
pelo seu contracto, tinham direito ao que com objectos semelhantes despendessem na cOllstruc!;ilO
do resto da segUll<hl Elecçãü e bexn assim na terceira
qmH'ta,
AS'5im poir:, a qtHc;0taO eotlsiste %:m que, pelo contl'odo
rm'ness, eompzmhia
p,re,
obrig'ada a dar pára despezas com Pla/lt, a quantia de f 15,000 e em lugar disso deu a de
33,SS;~08 r-OI d:tl qU&
umo
de 18,88;1~08 s~nl d, qne adiJkntou indevidiiinente
It Furness por conta daquella verba, e que deve ser deduzida do capital que se diz empregado na
dZ:t e;,t1'8<1:% de
txmto mais
dedueçll.O, quanto tenhü scienda d,,,
10 husos praticado;, cOtn
que 140ram tr'emottidos pm' contz'z, de NZ&Plt. hitarei pfLra exemplo
1\ma locomotiva e seu alimentador (tender) no valor de f 2,::'00, que nunca chegou ao seu destinoz
r:eis
de fr:rro no de f ,hOO que depoht do
a Pet'uamlmeo füUziUl vtsTzdida::0
pelo empreiteiro.
A <xHnmi'3;0&tO du Lomires fzIr: obr:z'I'üaçOuÜ sobre qualltiHs
ao major Uerekol' e
~Ir. Greenfield na importancia de:f, 1,791-08s-04d, mas quando trata no final do seu relatorio
do que deve-se deduzir do capital, nll.o as comprehende, A minha opinill.O sobre isto, é que
taeo
de3;Ut&l ser :leduuidas, nho só por
nno foram
comteizC!;Ao da
estrada de ferro, mas nem ao menos a companhia póde apresentar como pretexto a necessidade
Ile mündar Penmmbueü ou
Rio
Jamúo
düü sens
qU2Rlldo
tillh"z, ElO

rol'

or

-4Brasil um gerente dos altos meritos de Mr. Bramah, o qual, além de gozar da bem merecida
confiança da mesma companhia, tinha-se tornado digno de toda a consideraçllO do gO'rerno
imperial.
Uma outra yerba tambem carregada indevidamente como despeza do capital na construcçl1o
da linha, e de que trata a commissllo de Londres, é a de t 8,120 proveniente de deficit
entre a receita e a despeza, desde que abrio-se ao trafego porte da estrada de ferro.
E' sem duvida claro que nl10 póde ser lançada semelhante quantia em conta do c'apital,
e nllo mSl,os claro é, que, posto fi estrada de ferro tenha posteriormente dado receita superior
á despeza, nlo póde-se deduzir da primeira quantia alguma para a neutralisaçl10 de deficit:;
anteriores, porque se assim acontecesse, o governo imperial viria a pagar integralmente os 7 °/0
de garantia de juros, quer a e5trada de ferro desse receita superior ti despeza, quer nllO
desse, o que inteiramente contrario uno s6 ti leti'a, como ao espirito das concessões li
companhia.
Antes de faUar de algumas outras verbas, de que no resumo do seu relatorio trata a
commisslo de Londres, analysando a explicaçno da relaçl10 das despezas feitas pela companhia, indicarei uma que, sem duvida por esquecimento, nll.O foi por elIa considerada.
A verba a que retiro-me é a de f 39,500 de emprestimo feito ao empreiteiro. Nada ha
que justifique este emprestimo senno a confiança que a directoria depositava no empreiteiro,
carregue pois elIa com as consequencias do seu acto. A commissllo de Londres pensa que
uilo se devem levar em conta do capital as sommas ga"''itas em pagar o juro do dinheit·o
que além do capital garantido a companhia foi obrigada a levantm' para a conclusM dos
trabalhos.
Nao sigo esta opiniao.-QuUlHlo formou-se a companhitl, todo:.! sabiam e sabia o governo
imperial que nas J:, 1.200,000 garantidlls, nfio só comprehendillm-se a:; somlUas que fossem
eífectivamente despendidas na con;;trucçllo da linhn, lUfiS as que durante o tempo da construcçao fossem necessarias para o pagamento do juro das quantias que durante fi mesma construcçl10 fossem sendo despendidas. Assim fidmittia o governo que este juro fazia parte do
('apitaI garantido. O que aconteceu com fi estrada de ferro de Pernambuco, aconteceu com
a de D. Pedro lI, a da Bahia, e a de S. Paulo; sobre isto nunca houve duvida alguma.
Estas ultimas estradas, porém, ainda nno pediram nugmento de capital e a de Pernambuco
pede, e neste 811gmento de cnpital inclue, como no primitivo, a verba juro sobre o dinheiro
levantado para a conclusM d:l e.:;tradn. Como o governo imperial está disposto a attender,
hmto quanto lhe for possivel, n companhia naquillo que de boa fé tiver g!lsto, nilo vejo que
esta boa fé se possa negar a respeito da verba de que trato.
Além do que acabo de expender, acrescentarei, que uilo acho nem rasoavel e nem conveniente, que· o governo imperial, como garantidor dos dinheiros da companhia, pense de
um modo, e como accionista de um modo diíferente sobre o mesmo ponto. Como accionista
li governo foi obrigado a entrar com a sua quota para a concll1sllo das obras, e neste caractel'
lia occasil'lo competente recebeu o juro correspondente á sua quota, sem protesto algum. Entilo
l'econheceu o direito que a elle tinha, e neste caso todos os demais acciOllistas se acham: como
agora, poderá dizCl' á directoria-fizeste mal em dar aqueIle juro? Sou pois de opinião, que
o juro pago aos accionistas, sohre as quantias levantadas para t\ conclusão dn estrada de ferro,
faz parte do capital garantido!
Se neste ponto defliro da commissllo de Londres, sou do seu parecer quanto ús despezas feitas
com advogado e engenheiro, por causa da demanda com o empreiteiro Furness.-Taes despezas
que montaram n f 7,712 em Janeiro de 1862 devem ser deduzidas do capital garantido, e
qunesquer outras que sob o me3mo titulo até agora se tenham feito.
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-5Tendo assim disposto dos relatorios dos commissarios de Londres, Carei um resumo a eUto
correspondente das quantias que devem ser deduzidas do capital garantido.
Carris equivalentes a 6. m 63
Conns .
Barras de juncçAo, etc.
Exc('!sso de preço no Cerro das pontes.
Adiantamento por conta de-Pant.
A Mrs. Vereker e Greenfield .
Deficit entre a receita e a despeza.
Emprestimo feito pela companhia ao empreiteiro.
J)espezas com a demanda Furness .

f.

10,840,460
806,310
938,000
10,428:000
18;883,440
1,791,416
8,120,000

39,500,000
7,712,000

f 99,019,626
Por este resumo vê-se que a Furness adiantou-se por conta de dh;ersas verbas a quantia dt"
611,596~78 - porém além disto é conCessado pelo proprio engenheiro enl
cheCe da companhia, que adiantamentos Coram feitos, por meio de certificados passados ao empreiteiro, nos quaes davam-se como executadas obras que na realidade nlto tinham sido. F,'
desnecessario commentar semelhante procedimento de um agente da directoria, e desta que o approvava, se o nl10 ordenava.
Quaes 8&0 estes adiantamentos? Para chegar a conhece-los passarei a fazer o ol'çamEmt(1
das obras executadas por Flll"lleSS, e assim tratarei conjunctamente do relatorio da commissAo
dt' Pernambuco.
O empreiteiro Furness executou na La secçllo da estrada de ferro de Pernambuco:

L. 68,811,440-Rs.

PRIMEIRA SECÇÃO.

Ohras de terra 378,129 yc. a 1~160 nel:lte numero de yc. 54,017 para consolidaçlto dos aterros, e no preço UH60 (medio do que se pagou na 3. 8 e 4. a
seCÇI1o) as despezas de superintendencia e mais accidentaes. •
Via permanente-comprehendendo todos os materiaes, despezas de administraçR.o, e mais accidentaes 37,000 y. c. a 221J785.
Pontes, comprehendendo obras <le ferro, alvenaria, assentamento, superintendencia, e mais accidentaes.
Boeiros e paredes de revestimento am algumas partes da linha, e despezas
accident8es
Cercas e vallados.
Estações provisorias
Despeza addicional resultante do arbitramento a Mrs. Brimles & Gregory
Despezas preliminares .

438. 62~64f)
843.~O
480.000~O(lO

63.~1I

30.000&000
3\). OOO~OOO
45.3~33:i

OO.OOO~OOO

1 .985. 364397:l

Total.
SEGUNDA SECÇÃO

Obras de te:ra: 215.770 yc.a 1;,600, incluidas todas as despezas de superintendencias, caminhos temporariO!~, estacadas, e outras e\'entuaes.
••
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-6Hxcavaçac> em rocha: 4.520 yc. a 5~OOO, incluidas todas as d~8J)ezas como
acima.
Alvenaria: 1 559 yc. a 34~;j0.
Via permanente, incluidas todas as despezas como na pJ'imeiJ'a secção, 1. 7M yc
a ~~~786 •
.
Material de via permanente deixado por I<'urnes$. e equivlllente n ]8,:31 m.

2"l.600~OOO

;>4.017:;;)50
38. 736:;200
4W,029~232
9'25.6]6~7H~

Total.

1.985.364~9ia

PRIMEIRA SEcçio •

2.910. 981~7;-,;)

PRIMEIRA ]~ SEGUNDA Sl!CÇOES-Totnl.

O emprestimo Furnes:;: Recebeu da Companhia ~ 421 ,632,27;) •
Comparando-se esta. somma com a effectivamente gasta acha-se
que o mesmo empreiteiro recebeu in'ievi<lamente. Agora,:>e de::ita
80mma deduzir-se o que já está considerado no resumo correspondente ao
relatorio da commissAo de Londre::i, no valor de ~ 68,811,440
acha-se uma dift'erença de.
que o empreitei'ro l'ecebeu de mais por meio de certincados incorrectos.
Além do que acabo de mencionar existem nos armazens da companhia materia.es
no valor de •
incluidos os carris, coxins, et~., de que falIei no resumo correspondente no
relatorio da Commissao de Londres, os q uaes valem ~ 12,584 •

e, feita esta ded~o. temos •
:Fazendo-se agora um resumo total, vê-se que pelo CorreSl)ondente no relatorio
da commiSiAo deLoadr-es devem sel' fidu.idas do capital ~ 99~Ol9,626.
Adiantamento por meio de certificados incorrectos.
Remanescentes de materiaes existentes 1108 armazens da companhia, em
Pernambuco .
l.>educçfl"0 total.
A compauhia, porélD~ de:tpendeu até 31 do Mar\io dQ conoente armo, como' se
mostra pelas ~uns contas ~ 1 ,8:25,"143,254

3.747.467~660

8:16 •48;)~!}O:)

611.596~078

Rs. 224. 889~27
P'

252. O:l:>i;3!)(j

111. 85~:tJ5
R:i.

140.181~871

SSO.0861i436

2"24.889t'8-27
140.181~71
1.245.158~1:14

16. 2'.l7. 20~41

Dos quaes deduzindo-se a quantia acima, acha-se ~ 1.685,6:tS,95.
14.982.'O.t~90'1
que seria a somma bomJ fide despendidtt nn construcé!o tia estri\(tll de ferro de Pernambuco,
:;e nella nl1.o se acharem ainda incluidas as despezas incorl'idas con'l a questllo FUl'ness, desde
.laneiro de 1862 até a presente data, despezas quenAo me foi pos~ivel discriminnr com justiça prJr
1Ílltarem os llecessarios e6clarecimelltos em Pen18mbuco.
Quanto ás outras obser,-açl)es feitas pelos com:missario:> <le Pernamhllco, posto que em pRrte
.~oncorde com as censuras que ella8 co'ntêin, entendo, comtndo, 'lue as despeza:> R que cllas se
referem foram, bona lide, feitas peta companhia,
Concluo o meu parecer dizendo que póde o l,"Overno iilll,et'ia) com equidnde Ilug'mentnr em
f 485.648,95 O capitãl anteriormente' gai'antido, dedúzindo-se apellRs deste augmento as sommas
despendidt\S eo~ a questno l<'ul'neEls, desde Janeiro de 1862 até n presente data.
Deus guarde li. V. Hx. -IIIm. e Rxm. SI', conselheiro Pecb'o de AlcRlltnl'a BelIeg'Rrde, ministro
e :>ecretario de e:;tado rIos neg-o<'Íl)s dll. ngl'ir.n1tnrn. eommel'eln e ohrHR puhlicas.
JOÃO ERNBSTO VIRI.UO IlE ~lEDEIROfo;, eug'enheh'o

fisÇal.
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de

Ilha. e ExOl. Sr. marechal de campo, Pedro de Alcantara Bellegllrde, ministro e secretario
dos negocias do commercio, etc.

e~tado

Declara o Sr. capitão Medeiros no seu relatorio sohre o dispendio do capital da companbia da
t>;o;trada de ferro de Pernambuco, que a quantia de f, 99,000 é a somma total que eUe considera como
1110 justificada, e conclue o seu relataria com o parecer de que seja concedida á. companhia IJ
quantia de f, 485,000 em addiçao ao seu capital garantido. para fazer face ás despezas necessarias,
além do valor orçado das obras daquella estrada. Entre as questoes que faz o capitlo
Medeiros estao as quantias sobre pagas, ou adia~tadas ao empreiteiro Furness; sobre isto
uão tenho nenhuma observaçao a fazer. As outras quantias deduzidas sao f 8,000,,0,,0
t!lnprestadas pela capital ao custeio e f 1~791 por despeza da viagem de dous directores
da companhia ao Brasil, sendo um a Pernambuco, e o outro ao Rio de Janeiro, e mais f, 7,712
]IN' despezas com a defeza da companhia contra a demanda tentada contra eUa pelo mesmo
t.'urness. Sobre estes ultimas pontos peço licença para fazer algumas observaçoes.
1.0 O Baldo que o capàlal de~e a costrio. - E' esta uma simples transacçAo de emprestimo
(lue fez uma parte, que se achava no caso de nllo poder de outro modo satisfazer os seus
I"ompromissos,á. outra que tinha o dinbeiro disponivel; e que por toda a lei acarreta aobrigaçao
de tornar a pagar; póde-se etfectuar o pagamento ou pelos saldos do costeio, ou pelo augmento
do capital com esta quantia; este ultimo modo seria o mais prompto e conveniente, mas o
primeiro póde satisfazer os mesmos fins, logo que se acbem os directores autorisados para
isso, quando formularem as contas semestraes.
2.° A dupe:a com a viagem dos directores. - Esta é uma quantia bastante insignificante •
o é um daquelles pontos, em que devia ser permittido aos directores um poder descricionario,
mui especialmente tendo em vista que o fim da viagem foi organisar conjunctamente com o
lIuperintendente maior economia no costeio.
.
3.° As despezas com a demanda de Fumess. - Forçosas foram estas despezas. Para defendeI'
/I propriedade, tanto do governo imperial como da companhia, foi preciso defender-se
(:ontra a tentativa, e como está. geralmente conhecido, sao pesadas as despezas judiciaes na
Inglaterra, e d'ahi vem R importancia daquella quantia. A directorin só pede a approvaçllo
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-2destas de:-pezas judiciaes até li quantia já conhecida, pOl'que aceita. a. decislo de que deve
80ifrer o governo imperial no futuro conjunctamente com os mais accionist&s. Estas tres
quantias /Somam em i 17,623. Sommada esta quantia com a de f- 485,000 que no seu l'6latorio
parece ao capitão Medeil'os dever ser ('oncedida em augmento ao capital garantido, prefaz
R quantia de f 502,623. Como deve o capital de uma companhia. ser uma quantia. redonda,
pal'a dividi!' em numero exacto de acçOes, calcular a garantia etc., e como, submetto-o ao
juizo tio governo imperial, teUl 8. .lirertoria 11m direito moral, se é que o nao tem mais
positho, á approvaçAo destas tres quantias, peço licença para propor, que seja fixado o augmento
do capital garantido em f 500,000, prefazendo um total de f-1,700,000, quantia. que fiC3
ainda á quem daquella eOllcedida li estrada de ferlo da Babia. Despendeu a companhia, como
estAo fCi.!onhecidas pelas contas de 30 de Junho de 1863, as quantias de f-1,847,730 em completar
fi empl'eza; fica portanto uma quantia de mais de f 100,000 pm prejuizo, a. menos que a companhia.
consiga l'ehllVel' alguma parte do empreiteiro. Tenho a espel'ança de que nlo será considerada
1'01' V. Ex. menos justa e:i!tfl Pl'oposiçao, e que merecerá a approvaçao do governo imperial.
Acho-me preparado u. conduir sobre estas bases, caso approve o governo imperial. Solicito
mais 11m favor a V. Ex., é que seja servido mandar-me daI' cópia por extenso do relatorio
do capiUlo Medeiros .:0111 a hl'fwidad('l possivel.
Dl"us fi1Jsrde 11, V. Ex.
Rio dp. ,Janeiro, 9 de

ml1it~),; allllOs.

Novemhro de 18fi3.

K. H.

BRAMAH.
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Estrada de ferro de D. Pedro 11.

Repartiçio Fiscal.-Estaçllo terminal do campo, Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 1863.
Illm. e Exm. Sr.-Em cumprimento ás ordens de V. Ex. para que informe sobre a materia
.10 o1llcio que, com data de 9 do corrente, enviou o 'superintendente do caminho de ferro de

Pernambuco, tenho a honra de informar o seguinte :
O superintendente faz algumas observaçoes tendentes a mostrar que nAo devem ser deduzidas:
1. o f 8,000-00-00 corl'espondentes á. deficits entre a receita e a despeza, deficits que 8·
clirectoria, sem poderes para isto, preencheu tirando do capital.
2. 0 f 1,791-00-00 despendidas comas viagens de dous directores ao Brasil.
3. o f 7,712 gastas com a demanda Furness.
O modo de raciocinar do superidentente sobre a primeira quantia póde apresentar-se nlUl
seguintes palavras:
Abrio-se parte da linha ao trafego; a despeza foi maior do que a receita, e por tanto
houve um deficit. Quem deve preenchel-o '1 A companhia ou o governo imperial" Sendo a
companhia, succederá. que, o governo imperial gal-antindo sómente 7 Dto sobre o capital empnyado
lla construcção da parte da linha aberta ao trafego, se da somma a que subirem os 7 %
preenchel'-:se o deficit, a companhia do terá. um dividendo de 7 % e sim uma quantia menor, e
isto é inconveniente aos accionistas. Sendo o governo, succederá. precisamente o contrario .
.\. companhia virá a ter o seu dividendo liquido de 7 0;0, o que é muito bom para os accionistas, e o governo imperial apenas sotfrerá o insignificante inconveniAnte de augmentar ()
capital garantido no valor do deficit occorrido.
O modo de raciocinal' do superitendente nD.o podia deixar de seI' o que é: ao agente de uma
·companhia uma linguagem dift'erente causaria verdadeira surpresa. Mas infelizmente os seus
desejos estlo em completo desacordo com a justiça, e os interesses do governo imperial. As
concessões á companhia do claras: O Y0'Dtl'oo imperial ga-ralde-lhe 7 % Ifl)bre os dinheiros despendi40s na con8tru~ da Unha, além dos quaes nllo passa, e nem póde passar, quer a eíltrada de
ferro, ou uma parte d'ella aberta ao trafego, dê receita igual á. despeza, ou nio. Se o superintendente fosse attendido n'este ponto, nio só ir-se-hia de encontro á. lei que rege o caminho de ferro
de Pernambuco, pois o governo daria mais de 7 %, como admittir-se-hia indevidamente o perigoso
principio de tirarem-se de capitaes que tem um fim determinado quantias para outros fins, que
relaçl10 nehuma guardam com o primeiro. ConstrucçAo de um caminho de ferro é cousa essencial-
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-2In ente dift'el'ente do sua 11/ilisa,üu, e ui10 !5e póde, a nAo ser por cemiU1's\"'el abuso, empregar
eapitaes adquiridos para fi. primeira nas necessidades da segunda.
Quanto fi segunda quantia, por insignificante, e por ter sido gasta com dous directores que
deram &0 Brasil para tratar dos interesses da companhia, diz o superitendente que nao deve
ser deduzida do capital garantido. Neste caso, como no caso l)recedente, tambem não tem razll.o (I
:-uperintendente. Quando n companhia formou a sua administratllO, além dos directores em
Londres, designou para o Brasil agentes seus, quer para os negocioi! finunceiros, quer technicos,
t~1I1 numero determinado. Des.~p.s ngC'ntf>;; teve conhedmeuto o governo imperial, como parte
illtere8Sada, e ficou assim ao facto das somlUUS q:.:e ("Jm este l'e~soal se gastariam, e que
deviam !ler levadas á cont!l de capital. A companhia mundando dous directores, um á Pernambuco e outro ao Rio de Janeiro, quando em ambos estes lugares jú possuia empregados
ela sua coufiança e do go\"'el'Oo imperial, nao augmentoll, é verdade, o pessonl, mas augl11entou as quantias com eUe gastas sem necessidade alguma, e se necessidade havia, era incleclinavel que pl'tlviamente a directoria se entendesse com o mesmo governo, nfim de obter
deste o consentimento de um au".oomento de despeza por contn do capital. A directoria, porém.
nada disto fez, coUocou a companhia e o governo no caso de dous socios, um que tem (I
(üreito de gastar a t:ieu bel prazer, e o outro que tem o dever de pngal' ou garantir o juro
.Ie todas as quantias a~sim gastas, sem o seu consentimento, e sem meslllo mostrar a neces:-idade de 8t"U dispendio. Se admittir-se o principio de que a directoria de uma companhia,
eujoa capitaes i:!&o garantidos, póde gastar dinheiro por conta do capital com o pessoal por
ella empregado, sem que previamente se demonstre ao garantidor e este concorde na quantia
que se vai gastar, abre-se a porta a tudo quanto l'óde lmver de abusivo. Os accionistas que se
:;ugeitem aos abusos possiveis, visto que os directores. suppoe-se, silo de sua confiança, ma!!
() governo imperial nAo está neste caso.
Pelo que toca ás quantins gastas com a demanda Furnes.:;, nudu ha que possa justificar (J
pedido do superintendente, e nem eUe o justifica senll.o dizendo que a3 despezas com questões
judiciaes sll.o grandes e que esttlli appareceram para defender-se Cl propriedade tanto do goremo c.omi'
da co/yanhia. Se por estar o caminho de ferro. de que se trata, em uma das provincias do
Brasil, é o dito caminho de ferro propriedade do governo imperia4 enUlo tem razllo o superintendente, mas penso que isto nll.o se póde admittir. Se o superintendente con~idera o caminho
de ferro, em parte sómente, propriedade .:lo governo, por ser alle accionista da companhia.
entAo entre o governo nas despezas com a quota que como accionista lhe tocar, e isto foi o qUE'
propuz an\eriormente, e que ainda nllo vejo razll.o para alterar-se.
Pelo que respeita ás observações do superitendente sobre a necessidade de ser tal o capital
~·arantido que possa sei' dividido pelo vàlor de uma acçll.o, e sendo este valor de ~ 20, proponho que o capital de ~ 1.200,000 seja augmentado de l 485,660, com o que ficam sanados o:,:
inconvenientes de que faz eUe mentll.o.

Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. consellieiro Pedro de Alcantara Bellegal'de, miuistl'o e secret.ario de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas.-Joãtl
...·rnes/I) ririato de ~t/ldeiroB, engenheiro fiscal.
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Por aviso de 5 do eOI'I'cnte mez da l:iecretaria de e:itudo dos negocio:; da agricultura,
l'ommercio e obras publicas, dignou-se Vossa Magestade Imperial orJenar que a secçllo dOf;
negocios do imperio do conselho de estado commlte com seu parecer sobre fi pl'eten!:ilo dn
Companllia uniilo e Indu8trin. formulada no requerimento que se passa a transcrever:
• Senhor,-A situa!:il.o da praça do Rio de Janeiro merece a mais seria attençllo do governo
imperial. A crise commereial tem cansas independentes da vontade dos homens, mas póde ser t'
talvez tenha sido aggravada por pensamentos sinistr'Js, no intuito de acobertar com a ruína
geral a infelicidade de algnns, e nproveitar o desespero de UlDa popula~ilo em miseria para a:-o
{,'1'andes commoções políticas. Louvores sejam dados ao governo imperial pelo apoio que o
Banco do Brasil tem ultimamente prestado ao commercio e lavoura. A ac~ao do Banco do Brasil,
porém, nao será sufliciente l>nra conjurar a crise, se outras medidas nlio vierem fi tempo
reanimar os capitaes e imprimir mais acti\'idade ao nosso commercio.
• Algumas emprezas têm succumbido, por mal concebidas, ou por culpa de seus agentes;
a ruína destas concorreu par:\ o estado de abatimento {'m que cahío o commereio, ma~
o que sobretudo matou o espírito de empreza entl'e nó.;;, silo as pêas legues e o abandono a que foram \'otadns cmprezas de reconhecida utilidade. Neste ca.;;o estilo.a Compauhill
de Paquetes a Vapor, a Sociedade de Colonisaçao, a extincta empl'e1.8 do Mucury, a companhill
ctn Ponta da Arêa e da Estrada União e Industria. As duas primeiras ainda vivem, a terceira·
pôde salvar ao menos Heu capital, mas a quarta está espirando por falta de animaçao, e :t
quinta está prestes a succumbir por uma delonga, nlém de toda a prcvisilo, no deferimento do
auxilio que reclama com todo o fundamento. O nosso objecto é tratar especialmente destu
ultima empl'eza, a Uoiilo e Industria, que representa um capit:.l avultado, cuja ruina privaria
a lavoura de uma via de communicaçao perfeitissima no seu genero, sempre util, que só em
purte póde ser substituida daqui a seis anuos, quando a estrada de ferro de D. Pedro II
chegar ás Tres Barras.
I Nao se diga que foi uma grande imprudeneia emprestaI' cupitaes á Companhia Unilo e
Industria, quando o mOllareha, os ministMs, os presidentes de Minas e Rio de Janeiro e a~
{'amaras legislativas acreditaram essa empreza como uma das mais necessarim; e dignas de
protecçB.o. Tambem nSo se diga que os apuros desta companhia provém de graves faltas,
quando a uma voz todos reeonhecem que a estrada União e Industria é admirav91 pela suu
perfeiçao e solidez, e sahe-se, além disso, que te\'e de vencer enormes obstaculos nnturaes e
inftuencias imprevii)ta!\ dn!1 crises de salarios monetarios e commerciaes. Cerca de 14 mil contos
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tempo sobre a sua sorte. Este abandono brada aos céos e é impossivel que seu clamor nio
seja emfim, nesta hora extrema, ouvido e attendido pelo governo imperial. A ~al entendida
rivalidade da estrada de fen'o de D. Pedro II foi causa de que a jU$tit,a do governo imperial
se intibiasse para com a Companbia UniAo e Industria. Dizia-se que esta fôra um instrumento
muito util no seu tempo, mas que devia ser abandonado por desnecessario e incompativel com
aquella estrada. Pois bem, a Providencia veio em auxilio da Companhia UuiAo e Indu"tl'ia
mais depressa do que o esperavamos.
• A estrada de ferro de D. Pedro 11 nAo tem recur:so para extender-se rnpidamellte ntê
t;ua intersecçi1.0 com a da Unii1.o e Industria. Seis a11110S pelo menos ninda tem de decorrer ntt·
que esse successo se verifique; e durante este longo período de tempo é a Unii1.o e Illdustria
que deve dar circulaçi1.o aos productos d·e Minas e Rio de Janeiro, que, IUl importuneia dp.
1,200,000 arrobas, hoje chegam ao mercado da capital do Imperio por via do porto de Mauáj
além do que por essa mesma via remette o commel'Cio desta capital genel·OS de consumo na
importancia de 800,000 arrobas. A Unii1.G e Industria nesse:s seis annos economisnrá i\ lavom·a
e ao commercio mais de nove mil contos, na razilO de mil e quinhentos coutos aUllualmente !
Rste immenso beneficio nAo valerá que o b"Overno imperiul salve nquelln companhia da morte
que lhe está eminente" Nós appellamos mais uma vez cheios de confiança para 8 jnsti,;a
do Imperador e de seus illustres ministros. Houve é certo oppositãO na camlll'll dos deputados
á medida ali iniciada para salvar a União e Industria, mas todos deram testemunho da
gT8,nde utilidade desta empreza, e toda a divergencia era sobre o meio mais rnsoavel e eftlcaz ue o
I!onseguir. O governo imperial sabe que li maioria da camura, sem distinc~no de partidos, e1'tI,
ravoravelll. empreza, e que a opiniAo dominante que se tl'allu1.irin em lei, se não fosse a falta de
tempo, o anno passado, e a dissoluÇAo este anno, era autorislu' o governo para resolver a questAo,
como melhor entendesse em sua sabedoria, comtanto, porém, que se nno a6andollasse essa importante via de communicaçAo; importante pela sua utilidade e pelos capitaes que nella se empr~ooaram
sob os auspicios do. mais decidida protecçAo por parte do goverllo imperial. E' impossivel que fi,
Companbia UniAo e Industria possa continuar o. arl'astrm· fi. existencia que lhe pesa ha tres nnnos,
se desde já o governo imperialnAo lhe estender mllo bemfnseja. O meio etD.caz no intuito de valer
li empreza e aos capitalistas que lhe confiaram uma boa parte de sua fortuna, seria o governo
resolver desde já sob sua responsabilid~de o que julga.'~se de justiça. Se porém o governo imperial,
nAo obstante as ponderosas razOes já. expos~ entender que uno póde ou não deve tomar sobre si
a responsabilidade de sua plena execução ou ac~ol'do a qnb chegar eom a companhia, que ao menos
,~elebre desde já esse accordo com dependencin da approvllção dns cllmaras, sendo um de seus
effeitos immediatos levantar o embargo uns garantias pl·ovillcin.es, como tão justamente lhe estava
eoncedido. Eis o que finalmente o. companhia reclall1ll nos tel·mns os mais instontes e espera ohtp\·
da justiça do governo imperial.
• Rio de Janeiro, 1 de Junbo de 1863.-.U. P. /,i>,.,.,.im LI'Uc.
Parecendo fóra de duvida que a Companhia Uniãu e Jndustl"ia por falta de meios não póde cou,inual' a conservar em bom estndo a esb'ruIa d'aquelle nome, nelll n prestar o vantajoso serviço de
transporte de generos e passageirosj sendo certo que a interl'upc;llo lle::lte impOl'tnute sel·vi!io causnrá
augmento considerave} no pl'eC;o dos fretes, e talvez suspenclerá por tempos a ciI'culnçao dos proIlnctos servid03 por essa estt·ada, o IJue seriu uma nova cnusn que actulll'ia I~om intensidade no
sentido de augmentar a pressilo que nctualmente soff,·e n. pnl~a do Rio de J Ilueiro, nlém de grave
prejuizo á lavoura, e attendendo-se II que 11 eomplluhia se tlclm devedora de flous mil contos mai:-;
.lU menos a capitalistas e banqueh'os, e .1110 os póde pagnl', nem substituir aquelle avultado credito
)lor outro, e que o reeeio, que necess3rinmente se tp.rit ,IA 1)J'()pagnl', de tão consideravel prejui?o,
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com \'inlenda coull'a aquellcs btl.ll11ueil'os e eapitalilita:;, ueterminand,) eOl'riola..; sobre elles, o
'I\lê podel'IÍ aftectal' até o nosso primeiro estabeleeimento de credito, julga a secç9.o que é chegada
Jt oecflsiao de o g'ovel'1l0 elltt-ar em Ajustes com n Companhia UniAo e Industria para n encampaçao
,I,) I~ontl-acto da estrada de Petropolis ao Juiz de Fóra e que realize a dita en,~mpaçH.o, ficando por
ora esse acto dependente da Ilppl'ovaçAO do podeI' legislativo, e tomando-se desde já. as prllvidendas
'Iue mais convinhaveh; forem, no :;entido da RpplicaçAo mais economicll ,lI\:) gaJ'antias provinciaes
dos jUl'OS, l[lU~ /) g'overno permittio H. ,!ompanhia l'etel' em :!eu podeI' até á decisAo da ussembléa
g-el'llllegislativa, hem eOlllO das l'endu:! 1)l'Opr-ius da eompallhia aos gastos ÍndispellS8.veis parA. a
,:onservuçi1O da estrada e de Im3S dependencias, e do tl'tlnsporte de genel'os e pa:!sageil'os, XI) eontl'ueto de encumpaçi\o couvém que lie elitabeleçam base:! para li aVllliação ,Ias oln-as da estrtldn }lr/)IH'jamente dita, das pontes, pontilhões, boeiros e estações, afim de que seus valores sejam o mais
'lproximadmnente determinados, e assim (~onhecido8 nAo venha o governe) li haver esta :;~rvjdAo
publica por mais .la que na realidade vaIei',
Da. sommtt em qlle fM nvalillda 11 estl'ndll, por pessoas da eontiau~a d" g'oVel'llO, se dedll:úrá
tudo quanto a I!ompallhia ,leve 11.0 theso 11 1'0, e a differença será PIlg'1l. em titulos da divida
publica interna ao par, que servirao, no todo Im em pal'te, de g'arantia aos '~l'edores da
l~oJllpanhia, contol'me n impOl'tHncia total das dividas: IIS titulos dll divida publica poderM
entrar logo em drcnlll~Ii(), I)U depois de pl'azO detel'minado, Ficando, pela encampa\;ilo e appronl~Ao da a:;''iembléa g'erlll legislastiva, a estrada Uniilo e Illdustria na regra de todas as estradas
g"6rSel'l, o serviço de trl.IUsportes deve :reI' completamente livre á todos, inclusive quaesquel'l!om]lt\.nhias de tl'anSpOl'te e)Ue se 1)1'~lmisem, mediaute a cOllveniente peaj.rem ealcnlada parl\ cobrir
HS de:;pezas Ile I!Onsel'V8t;i.io da estl'ada; as estações poderIo ser arrendadas ou vendidas tl
l/nem melhores I!ondições oftel'eeer; o material l'odante continue a pertencer á companhia.
'ral P. Senhor o parecei' que, em obediencia ás ordens imperiA.es, tem a :recI;i1o li honl'a
de submetter it sabedoria de VOS:)8, Magestade Imperial.
Sala das conferencillli Ila secçQo dos negocio:; do imperio do I~onselho de estado, em 10
de .Junho de 186:},-J/",.,)I'l F"li;fl./·!ln ,k SI/um e ."1'110,-- ri.'1r.muir ,{I: Sap",:nlly,-HI'I'Ilt.lnlo de "muII

",.,uu:o.
Gomo

Gom

plU'ec~e,
tt rtlbrh~a

PUlJo, em 17

de

S11l\

d~

Junho de 18(j:1.

Ml'lgesb\de o Imperador,
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CONTRACTO
• ...e se ..efere • dee..eto a. a,.OI"e . . . . . e .....elate mez, e que raz o
~.ve..n. I_pe..lal eOBl • preslden.e". " • •panhl. l1ala. e ...........
t ....fe ..eaela a. Dle.mo 8ove..n. ti. e.' ..a"a da ....elle aome.
e ... e.l.ala D. Pe....o '., "ehals.. "a. eon"l~e. se.alntes.

pa... •

I.
A companhia entrega ao governo imperial, em plena propriedade, toda a estrada intitulada
llniiW e f,wuslria; e bem assim todos os ramaes da referida estrada, esta~ões, edificios e terrenos,
que a mesma companhia possue.

11.
Esta entrega. é livre e desembaraçada de quaesquer 0I1US, dividas ou hypothecas de qualquer
natureza; ficando a companhia obrigada a taes encargos presentes ou futuros, como as unica:;
excepções designadas neste contracto.

111.
A companhia cede igualmente ao governo imperial a importancia das garantias de juro:;
devidas pela provincia de ~finas até o ultimo de Dezembro corrente.

IV.
A companhia cede tambem l\O governo imperial o direito á percepti1.0 de todas à!\ garantÍl\s de
juros gemes e provinciaes, a correr do 1.0 de Janeiro proximo futuro em diante.

V.

o governo imperial, em compensaçAo, toma a si a divida proveniente do emprestimo de seis
mil.contos, contrahido em Londres para os trabalhos dl\ companhia.
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governo imperial mandará entregar á companhia a quantia de duzentos e quarenta e oito
I!ontos cento e setenta e um mil réis, para o pagamento de seu debito, de igual importancia por
diversas contas, existente em o primeiro de Julho deste anno; ficando porém sugeita a apresentar
ao governo as provas legaes da realisaçao de tal pagamento.

VII.
Cumprida a condiçao do artigo antecedente, a COml)anhia receberá do governo imperial mil
e quinhentos contos de réis, em apoUces ao par da divida publica, de juro de seis por cento.

VIII.
A companhia reserva para si todo o trem rodante, a mobilia das estaçoes, e o material de
construcç&.o em ser, sendo obrigada és condiçoes exaradas nos artigos onze e doze deste contracto ; bem como o direito de haver as garantias de juros' que lhe SilO- devidas pela provincia do
Rio de Rio Janeiro até o fim do corrente anno.
IX.

o governo se encarrega de solver a divida da companhia á casa bancaria de Antonio Jose
Alves Souto e Comp., conCorme consta de sua conta, recebendo a mesma casa bancaria dous mil
contos de réis, em apolices ao par de seis por cento de juros; p... ssando plena quitaçllO da reCerida
divida e seus juros.
X.
As apolices emittidas em execuçAo dos artigos setimo e nono das presentes condiçoes,
começarao a vencer juros desde o primeiro de Janeiro de mil oitocentos e sessenta e quatro,
e nao poderllo ser transferidas a novos possuidores em maior quota do que a quarta parte do
seu primitivo numero em cada semestre, a contar da data da opprovaçao destas condiçoes
pelo poder legislativo. Por esta clausula nao se prohibe a transferencla indispen:mvel para se
converterem as apolices em titulos de cauç&.o em estabelecimentos bancarios.
XI.

A companhia se encarrega, durante o espaço de cinco annos, da conservaç&.o da estrada
e seus ramaes, estaçoes e suas dependencias, de que durante o mesmo tempo terá o uso-fructo ;
e bem assim de manter o trafego pela fórma que se designar em contl'acto especial. .
XII.

Em compensaçao perceberá as tax'as e barreiras que se designarem em contracto, confonne
o artigo antecedente.
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A companhia entrega a colonia D. Pedro 11 ao governo imperial, e bem assim o direito
que tem de haver dos colonos as quantias que estes devem á mesma companhia, e constam
dos balanços.
XIV.

o governo imperial solve a divida, que para com elle tem a dita companbia, na importancia de duzentos contos do réis, por letras acceitas ao thesouro nacional, para fundaçAo da
mesma colonia; e se encrrega de liquidar e pagar a divida da companhia ao Dl'. Schmidt ( de
Hamburgo) pelo que se verificar.
XV.
Todas estas condiçoes ficam dependentes de appl'ovaçAo do poder legislativo .

•

XVI.

o governo imperial nomeará um fiscal que terá a seu cargo zelar os direitos do governo
e o serviço publico quer antes, quel' depois da approvaçAo das presentes condiçOes.
Em fé do que se lavrou o presente contracto que é assignado pelo Illm. e Kxm. SI'.
conselheiro Pedro de Alcantara Bellegarde, ministro e secretario de estado dos negocios da
agricultura, commercio e obras publicas, pelo commendador Marianno Procopio Ferreira Lage,
presidente da companhia UuilLo e Industria, devidamente autorisado, e pelas testemunhas Dr, Ludgero da Rocha Ferreira Lapa e Manoel de Almeida Vasconcellos, nesta secretaria de estado
dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas aos vinte e quatro de Dezembro de
mil oitocentos e sessenta e tres.-Pagou trinta mil r~is ( 30~OOO ) de emolumentos sob n. 5t2.
Rio, 24 de Dezembro de 1863. - Gou'C!8a. - Pelo escrivAo, Guimarães. - Pagou no\'e contos
novecentos e quarenta e (;ito mil e duzentos réis (9:9~200). Rio, 24 de Dezembro de 18.53 .
•
-GoUfJ8a-Cunha.-EstafJa o lugar do sello. O que tudo consta do conhecimento
apresentado na
mesma secretaria, o qual fica archivado. - Pedro ele Alcantara Bellegarde.-Como presidente da
companhia UniAo e Industria, Marianno Procopio Ferreira Lage.-Dr. Luclgero da Rocha Ferrei'ra
l,apa.-Manotl ele Almeida Vasconcellos.

Concordamos com as condiçoes que nos dizem respeito.-Anumio José Alves Souto & Cmllp.
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CONTRACTO
eelehrad. n. dia .3 de Marr. de 1.883, eotloe partes • 8r. caplta. d.
c.rp. de engeohe....s .I.ao Ernest. "Irlat. de Medeiros, elD n.lDe do
••vern. d. IIDperl. d. Brasil, e os 8r8. bara. do LlvralDent., cidada.
hra8l1elro, ne.oeiante e8tahelecldo na cida.le do Recife, e "'llIla.
M.rilnea .. , eor;enhelro civil, 8ahdlt. lor;lez.

Achando-se o dito Sr. capitAo Joio Ernesto Viriato de Medeiros, devidamente autorisado pelo
Exm. Sr. ministro da agricultura, commercio e obras publicas do Imperio do Brasil, para
contractar a construcçll.O de uma ponte de ferro sobre o rio Capiberibe em Pernambuco, em
substituiçlo â ponte velha sobre o mesmo rio, commumente chamada ponte do Recife, e sendo
pelo mesmo Sr. capitl10 JolI.o Ernesto Viriato de Medeiros aceita a propo.:Jta, que para a construcç&.o da referida ponte apresentaram os Srs. barll.o do Livramento e William Martineau,
foram estipuladas pelo dito Sr. capita.o Jol1o Ernesto Viriato de Medeiros e aceitas pelos mencionados Srs. barll.o do Livramento e William Martineau as seguintes condições para a construcçl1o
da supra mencionada ponte :
I.

Os Sri!. barll.o do Livramento e William Martineau contractaUl com o governo imperial

é compromettem-se a concluir no prazo de dous annos, contados do dia da ratificaçll.o do
contracto em Pernambuco, uma ponte de ferro em substituiçao á ponte velha do Recife, de
conformidade com os planos e desenhos assignados nesta data pelas partes contractantes.

11.
Nao obstante a condiçao supra, deverll.o os empreiteiros apresentar ao presidente da
província de Pernambuco, na cidade do Recife, e ao ministro da agricultura, commercio e
obras publicas no Rio de Janeiro, dentro do prazo de quatro mezes, contados da data da assignatura deste contracto, desenhos completos, mostrando tódos os detalhes da construcç&.o.
IH.

Dentro do prazo de dous mezes, contados do dia em que Corem entregnes os desenhos de
qne trata a condiçl1o segunda, poderá o governo, por si ou por seus agentes, fazer as altera-
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e modificações nos detlllhe8 que mais convenientes julgar, ficando, porém, entendido que
egsas alteraçõe~ nl10 devcrllO recabir em parte importante da construcçlo representada nos
desenhos, e que aem'retem despeza addicional. Entretanto, se em qualquer tempo da construcçl10 o governo exigir alguma modificaçao nos desenhos, fal-o-ho por meio de uma ordem,
escl'iptl1 <lo seu engenheiro, ficando o mesmo governo sllgeito a pagar o t'xcesso da despeza
que dnhi j'ei;ulta r.

IV.
8e vencido o prazo de dous mezes o governo nM ex.igir alteraçllo alguma, fica entendido
que os desenhos, de que tr8ta n dita condiçao segunda, se acham ipso ((J('to approvados.

v,

o govemo imperial, por

meio de seus engenheil'os, iuspeccionará as IJbras em Peruambuco
aStõim como Da RUropa, cabendo-lhe a faculdade de regeital' os materiaes que forem defeituosos,
ou de má. qualidade, e que nllo estiverem de conformidade com os desenho:; e condições do
presente contraeto,

VI.

o g~erno imperial concedel'á aos empreiteiros a isellçi10 de dil'eitos na alfandega, e
de qnaJtotueT' outro imp&sto, para o:; materiaes e mais objectos que forem necessarios á. coostructllO
de. ponte, deTendo os empreiteiros apresentar um certificado do engenheiro do governo aucarregado da. inspeeçllo das obras da ponte, de que os ditos materia.es e maid obje.c:tos silo com
etreiM para a construcçllo da dita ponte.
VII.
De!>ois tln. nssigulltllra do pre~ente contracto poderilo os empl'eiteiros liervir-se 00 rio e
cáes nas proximidades da referida ponte para deposito de materiaes, atim de dal' começo á ohra,
comtanto que seja sempre consel'vada uma pusagem franca e desembaraçada, tanto para a
nl\vega~Ao do rio, eOlllo para o transito de todas as ruas adjacentes.

VIU.
Na e~ectlÇAo tIuli obrlltJ o g'Overno concederlt
que tem AS obrnli execlltlHlali por a<lministraçllo.

floJ:-I

empreiteiros os mesmos privilegios

IX.
Os 81lapreiteil'os obrigam-se n. executar'a obra Ilebnixl) Ihlli p1't'scrip~ôes seguintes que
lierlto fiel e pontu,;hlleute ohsei'vadas:

I,
Esta lJOnte deve ser construída na mesma positAO da ponte actualmente exil)1ente, sendo
o seu comprimento total, eutre ambos os cães das tIIIR" mRl'gens elo rio, de quinhentos e
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-anoventa pes inglezes divididos da maueira seruinte: dous vãos de quarenta pes, fazendo um
total de oitenta pés; cinco vA<>s de uoventa e quatro pés e quatro quintos, fazendo um total de
quatrocentas e seienta. e quatro pé~ t seis. pilares d~ seis pés, fazendo um total de trinta ~
!oÕp.l8 péll,

lI,
A largul'l1 total da ponte deve tlel' de quarenta e um pé", tendo uma estt'ada central para
sendo esta de vinte pés de largura, e dous passeios lateraes de oito pés de lal'gura
esda. um,

.'~ll'ros,

m,
Os pilares da ponte, que sAo em numero de sei:!, sel'Ao feitos do modo seguinte: no
lugar que QCcupa cada CQlumna, e nas posições indic.adas nos desenhos, enterrar-se-hA<> oito
grandes esteios de ferro fundido ; estes esteios terio a fórma e dimeosOes indiead8s nM desenhos. com um comprimento de vinte e cinco pés inglezes ; devem ser entel'l'8.00s por DWie de
um macaco cnjo pezo seja pelo menos de sessenta arrobas, fi caia. da sItUl'a de cinco pés
inglezes .
.. superiicie superior destes esteios deve dC8l' ao nivel da baixa mal' das mais baixas marés
e 1& o e&teio ceder mais de meia PQUevada depois de cinco pancadas dadas com o mesmo
PezI> cabiudo da mesma altura, UB.Q será, considerado bastante seguro,
Nee*B caso emendar-se-ha outl'O peda~o de esteio e cQntinuar-se-ha a batel' até ehegel' fl
devida segurança, como &cima fica indicado,

IV,
Entre um es. e outro epU»'fflf-se--4io cllap8$ de ferro fWldido de doze l}es de cOQlprimento, cujos tópos tambem ficario ao nivel da b8U.a mar das maré$ mais baixas. Estas chapa:'!
ficarao entre as projecçoes lateraes dos esteios grandes e assim serA<> seguras nos seus respectivos lugares, formando-se com os esteios pndesJ um cyliodl'O de oito pé:; de diametro, f}
qual será cheio de concreto, feito de pedra e cimento de Portlnnd da melhor l)lll1lidade,

v,
Os esteiGs dever60 ser euterradOil pe1'feitameDie 8 prWíGO, tunpl'e8'.~tlo-:;.e pl1~'1,I, eíite filU
todas as necessarias cautelas, já removendo qualquer mawwl ~ polUe velha que 11 iato ponha
obstaculo, e já perfurando o fundo do rio, se, além dos materiaes da antiga pontp., 11m deposito
qualquer achar-se, que obrigue os esteios a des1/iarem-se dlt vertical.
VI.
8erWo entelorados os esteios e O~ seus IlQpOi pel'faitwllfmt.e lliv61,,"Q.";, lIJ.W). gfam, de
oollooada. por cima. deJJes, ligando os tópQ& dos esIieWii UUtl ~ o\JJ.I:os, e
formando uma base soUda para Ilf> eolllmnas que formam os pilares acima do nivel tia b.aiu

t~rro fundido sem

mar das marés mais baixas.
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.. VII.

As peças de que se compõem as grade" P. columnas terEio 1\ fórma e dimensões illdicadns
no desenho. Todas as superficies nos lugareil. da juncçllo serao aplainadas com a maiO!'
perfeiçllo. O enchimento de concreto de pedra quebrada f' cimento de Portland .da melhol'
qualidade, será levado até a sllperficie !':uperior destas grade!".
YIII.
As columnas serAo guarnecidus na parte superior

•

UlDa cornija ou moldura dt'
ferro fundido, como indica o desenho. As pe!ifts desta cornija serRo fundidas com projecções ..
unidas com cavilhas.
COIU

IX.

As duas columnas· que formam cada pilar da ponte serAo ligadns entre si por meio df'l
umll forte grade de ferro fundido.

x.
Chapas de ferro fundido de duas e meia pollegadas de
tima das columnas, descansando sobre as chapas transversaes
ditas columnas. As Iiluperficies superiol'es dessas chapas devem
um aasento bem regular para os rolos sobre os quaes têm de
da ponte.

diametro serAo collocadas em
internas da parte superior da:"
ser aplainadas afim de fonnar
descansar as traves principaes

XI.
As traves principaes da ponte serllo em numero de duas para cada um dos vilas e deverRo ser do systema - Trave grade - (Trellis girder).
XII.
Cada uma das traves prmclpaes de que trata a condiçAo antecedente terá a altura dt'
onze pés, e deverá ser collocada de um lado e de outro da estrada central, entre a dita
estrada e os passeios lateraes da ponte, devendo existir entre as linhas centraes das traves
de cada vllo unia distancia de vinte e tre8 pés, e ficando um espaço livre de vinte pés fi ..
larg-ura para o transito de carrO$ e animaes.
XIII.

As dimenSOes das chapas e barras de que silo compostas as traves de que faIla fi
precedente acham-se escriptas sobre o desenho; porém, para maior segurança fic»
estipulado que uma das traves será provada, bem como todas as outras, com um pezo li...
ses.~nta toneladas inglezas no centro, ou de cento e vinte toneladas distribuídas pelo St'1I
comprimento.
Com este pezo a trave nAo deverá manifestar ttexAo no centro, de mais de meia pollegad»,
(~ondiçllo
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-6devendo depois de removido e pezo, voltar á sua 16rma primitiva. Se nAo satisfazerem a esta
essencial serlo as ditas traves regeitadas.

condi~Ao

XIV.

Cada uma das traves será construida de modo que apre3ente uma convexidade de duas
pollegadas no centro.

xv.
As traves principaes serAo ligadas umas ás outras por meio de arcos de ferro batido,
passando por cima da estrada central, conforme se acha indicado nos desenhos.
XVI.

o espaço entre dous T que formam a parte inferior de cada trave, deve lIel em toda a
sua extensllo coberto com uma chapa de ferro, para impedir que esse espaço se torne um
deposito de pó e outros materiaes.

xvn.
As ttavés transversae~ terlo um comprimento de trinta e nove pés e seis pollegadas,
tendo na altura do centro um pé e seis pollegadas, e decrescendo até um pé nas extremidades, e serlo construídas com chapas de tres oitavas de pollegada em espessura, sendo
seguras na parte inferior das traves principaes por meio de cavilhas e porcas como se indica
nos desenhos.
XVIII.

Barras de ferro batido, cuja (órma se acha indicada nos desenhos, devem tambem ser
seguras com cravos As traves principaes, ligando-as umas ás outras no sentido diagonat

XIX.
•

Km cima das traves transvel'S8es descan.sal'lo as chapas do soalho da ponte.
Estas chapas devem ser curvadas em fórma de arco, para sustentarem o material do pavimento da estrada, e serILo pintadas a oleo em quanto quentes; depois de collocadas, receberlo
uma camada de asphalto.

xx.
o pavimento será formado de parallelipi}>edos de granito de cinco poUegadas a seis
de comprimento, tres a quatro de largura, e quatro a cinco de altura, assentados em argamassa de cal e arêa com o abahulamento indicado nos desenhos.
XXI.

Os p8888ios lateraes devem ser de ladrilhos de
na ponte de Westminster em Londres.

lOll~ll,

igllaes

I\OS

ultimamente empre-

~Ildos

2
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XXII . .

Em cada lado da ponte collocar-se-ha um cano ou eondncto de l'el'I'o fundido para o e::goto
dAS Aguas plu\·iaes.
XXIII,

A ponte deverá sei' guarnecida de ambos os lados e em toda 11 sua extensAo com \lIDIL
varanda de ferro fundido, e pilastras de ferro da mesma qualidade, as~entndas sobre cada umu
uas columnas,
Toda esta parte da obra será de fórma ornamental, como .,e acha indicado nos desenhos.
XXIV.

Dezeseis lampenes, tambem de fórma ornamental, serAo constl'uidos e collocados em
cima das pilastras e nas extremidades da ponte, ficando entendido que as despezas feitas com Q
encanamento de gaz necessario para os mesmos lampeôes corre rio por conta do governo.

xxv,
Os encontl'os da ponte sera.o construidos conforme os desenhos com o numero 2 indicam, Nestes encontros nlo se empregarâ senAo pedra da melhOl' qualidade, usualmente
empregada em tae:;; construcçoes, assentando em at'gamaSi;a feita com cimento de Port1and
tambem da melhor qualidade.

XXVI.

Se depois de excavado o terreno para a.i fundaçOl"s dos encontros até a profundidade
marcada nos desenhos, achar-se que o mesmo terreno não apl'esenta a necessaria solidez, esta
será obtida enterrando-se esteios em numero e de dimensões que o engenheiro do govenlO
julgar essenciaes. Sobre estes esteios, depois de cOl'tados os seus tópos á nivel, collocar-se-hllo
peças de ~adeb'8 que os liguem, performando uma grade, cujas dimenslies tambem serllO designadas pelo engenheiro do governo.
XXVII.

Nas fundações dos encontros empregar-se·ha uma camada de concreto de tres pés de
espes. ~ura, e occupando todo o comprimento e largura das mesmas funda~oes. Este concreto sel'á
I'eito com pedra quebrada ou cascalho, e cimento de Portland da melhor qualidade, e sobre a
lUta camada de concreto se assentará entllO a 'alvenal'ia da ponte.
XXVIII.

Do lado de Santo Antonio o encontro terá uma plll'ede de volta, como está designada 111)
desenho n. 2, e do lado do Recife a face externa do encontro seguirá o mesmo plano do cães
construido na margem do rio que fica no mesmo lado do Recife; dca entendido, porém ,que no caso
de se acharem em perfeito estado os alicerces da ponte velho., existentes do mesmo lado de
Santo Antonio, estes poderl1o ser usados para o. ponte ~om>'~polldente do encontro,
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POllte "elha.
XXIX.

Os empreteiros removel'Ao todos os restos da ponte velha, arranc8ndo os esteiolÔ e tirando
pura fóm do lio toda a pedra ou alvenaria da antiga ponte, desde os seU8 alicerces, e em summ~
'luaesquer mate1"iaes que a ella pertençam ou tenham pertencido, de modo que o leito do rio,
â uma distancia de vinte pés de um e de outro lado da ponte nova, eontlldo na horisontal,
tique limpo e livre dos mesmos materiaelÔ.
XXX.

'rodos os matel"iaes de que falIa a condiçao precedente serAo conl3ideradolÔ como propriedade dos empreiteiros, qne delles poder-se-hao servir na construcçao da ponte nova, se á
juizo do engenheiro do governo, todos ou parte delles forem considerados em bom estado, PJl8S condições de durabilidade e..~igidas para os materiaes empregallos Jla8 01)1'88 permanenres.

J.

Os empI'eiteh'os serao obl'igados li. tel' em todas 88 obras de que rt'~a este contl'acto um
engenheh'o que as dirija e superintenda, devendo este ser de conheci/ias habiJita~oes e pratica
llellta classe ele t1'8 bolhos, e merecer a approvaçAo do governo.

11.
Todos os materiaes empregados na construcçao da ponte serão Iln melltOl' qualidade
que se puder obter, e de fórma alguma será I'ecebido material algum ..te l}llaJidade reconhe('illn inrel'iOl' pelo engenheiro do governo.

m.
Todtl8
.la arte.

111'1

obras devem :;el' leitus com a maior perfeiçAo,

e

8cg'ondo

todo,.;

f)1Ô

preceitos

IV.
Fica expreslÔumente entendido que este contracto é celebrado pal'u n eOllstrucçAo de
Ullla ponte a mais perfeita, l'elativamente a construcçAo e no serviço publico), ~ 118sim toda H.
obra, quer de terra, quel' de alvenaria, será feita e acabada da maneira ;t JIlais solida e duravel,
ficando tambem ex.pressamente entendido que toda e qualquer obra, que com jnstiça fOr pelo
I".ngenheiro do g'overno considerada indispensavel para aquelle fim, será feitlt pelos empreiteiros, embOl'8 nilo estt'ja formalmente e.'itipulada neste eontracto.
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V.
A innovaçAo das dift'erentes peças da ponte será feita com o maior cuidado possive1,
empregando-se para este fim um pessoal completamente habilitado e da inteira confiançfl
do engenheiro que por parte dos empreiteiros dirigir e superintender os trahnlhos.

VI.

Todo o ferro batido empregado uas obras nllo terá escamas, falhas, esrolhamentos ou .
outros quaesquer dereitos.
Este ferro será de Staffordshil'e da melhor qualidade, ou de igual qualidade, de outr(.
Ilualquer lugar, devendo em qualquer um dos casos supportar, sem quebrar-se, uma força dt>
tensllo igual a vinte toneladas por pollegada quadrada.
VII.
Os esteios e as colulOnas, bem como todas as outras peças de ferro fundido, serao feitas do
melhor ferro usado na fund1çao de taes objectos enIo terllO eiva, fenda, furo ou outro defeito
de qualquer qualidade que sej"

VIII.

Findo o prazo de dous annos, estipulado na condiçllo primeira deste contracto, para 11
conclusAo e entrega da obra, ou mesmo antes do dito prazo. se e11a ficar concluida, (I
engenheiro do governo, incumbido da inspecçlo dos trabalhos, procederá a um minucioso
exame da dita obra, e achando-se construida em todas as suas partes de conformidade com
os desenhos e condigOes do presente contracto, fará declaratllo de que eUe a acha completll
e terminada, dando disto certificado 80S empreiteiros.
IX.
Os empreiteiros ficam

responsaveis pela solidez e segurança da ponte durante um
anno, a contar da data do recebimento da ponte por parte do governo, devendo fazer todas
as reparações e concertos que sejam por ventura neeessarios durantAr' o mencionado espatO
de tempo.

x.
No caso de duvida entre o governo e os empreiteiros, relativamente aOí! detalhes dos
desenhos, execuçao dos trabalhos, qualidade dos materiaes, augmento de preço proveniente
de alteraçAo feita pelo mesmo governo nos planos approvados, ou outro qualquer objecto,
será elle sujeito ao arbitramento de dous engenheiros, um escolhido pelo governo e outro
pelos empreiteiros, os qu&es, se sobre o dito objecto de du~da, chegarem a uma decisAo em
que ambos concordem, será e11a aceita pelo govemo e 08 empreiteiros; e no caso de nAo
concordarem, escolherlLo os ditos engenheiros um terceiro engenheiro de posiÇAo reconhecidamente elevada entre os de sua profissAo, de habilitaltOes innegaveis e habitante no imperiu
do Brasil, o qual engenheiro dará sobre o objecto em questAo uma decisa.o final, da qual
nAo haverá recurso, devendo a e11a sujeitar-se cada uma das partes contraetantes.
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1;'8 O' governo- imperittl'pagará aos empreiteiros 8 quanti'ade,quatrocentos,e,qll8lentll e
cinco contos de- réis (445:000~OOO), de moeda· do Brasil, por todas as· obras ret'el'idasneste,
contracto, devendo o pagamento da- dita quantia de quatroo~s- e· qUlllrent&. e' cineo;' contos
de réis (44;):OO~O) e1féctuar·se nas éPocas e pelo DlOOOseg'uinte-:
S 1.0 A quantia de cem contos de réis será· entregt'e' aos· empreite.os quinze· dias·depois
de terem elles começado os trabalhos da remoçllo dos materiaes da ponte velha.
S 2.° Depois de removidos todos os matel'iaes da ponte "elha, de conformidade- com: o que
se acha determinado na descripçao vinte e nove deste contracto, o governo pagará aos
empreiteiros a somma addieional'dé cem contos dê réis (lOO:OOO~OO) .
• 3. 0 Quando todos os pilares se acharem concluidos e promptos para sobre elIes
assentar-se a superi5tructtl1'8 da ponte, os - empreiteiros. reeeber60 outra, somma· addioienal
de ceJlto e cmcoenta-contôs de réis (150:0000~.
"'4.'0 O' resto da quantia; que é; de noveot& e- cinoo ' contos., de; reis,. será;.pag"O oos em~
preiteiros, q ullndt) e3tes' eft'ectllarem a entt'ega· definitivA' da ponte, como· se 'Iloha determinàdo·,
na ·oitnvacondiçIl.O, das condiçGes geraes deste (ll)ntr80to.
5''5.0 Na oeet\~ia.o de fazer--se· o primeiro.'pa.gamento de. cem contos de réis (lO9:0~;
os empreiteiros pre3tal'ilO ao governo umR fiança de igual quantia, sendo o govel1no o unie<>
juiz da idoneidade dos fiado ,'es. Em lugar de fiança poderilo os empreiteiro&, se o preCerirem,
hypothecal' ao governo bens de raiz, no valor dos mesmos cem contos de réis. Quer no caso
de fiança, quer no de hypotheca, set'á uma ou outra IevalltU(h, quando etfectuar-se a entrega
definitiva da obra.
2. a Se fiudo o P1\IZO de dou;; auuos, m:ll'cado.i neste coutracto para 8 coucIusao e entrega
80 governo das obl'as a que se refere o mesmo contr8cto, os empreiteiros nilo as tiverem
concluido e eutregue ao governo, sotf"e1'ào elle;; uma multa de cinco COut03 de réis por cada
mez, que decorrer além do dito prazo de dous aunos, e se depois de seis mezes, ainda uno
se tiver etfectuado a entrega das obras, podel'á o mesmo governo tomaI-as das mitos dos
empreiteiros e acabaI-as pm' administraçãO, correndo todas a,; despezas em tal caso pOl' conta
dos ditos empl'eiteit'cs e servindo de garantitl. a estas despezas 8 fiança ou hypotheo-a de que
faUa o paragrapho quinto do titulo - Pag,tmcnto feito pelo governo -; fica entendido que
nQo torlÍ lugar multa alguma imposta aO.i empreiteiros, se fi demora, de que acim'l se faUo,
for consequencia de caso de for~n maior.
X1.

Se no fim de quarcnt:l dias contados <111 data da 8ssignatur8 deste cont1'acto em Londres, o
barilo do Livramento, uma das pat'tes contractantes, nno tiver ratificado o mesmo contracto em Pernambuco perante a autoridade competente, eUe serú considerado sem etfeito, mas neste caso
a outra parte contractante Mr. William Martineau pagará ao governo imperial a quantia de vinte
contos de réis (20:000~OO) para o que apresenta fiança idonea e agorn Rceita.
}'ica, porem, entendido que a quantin de vinte contos uM serú paga pOt' Mr. William
Martiueau, se por fallecimento do borAo do Livramento, antes do prazo de quarenta dias acima
determinado~ o dito bnrao u80 tiver Ceito a ratificaçao de que acima se CaUa.
XII.
Sendo nesta dnta nppromdos pelo reCerido capitllo Joio Ernesto Viria to de )Iedeiros

a

Digitized

byGoogle

-.0os desenhos a que se referem ns condiçoes 2. 3 e 3. a das pl'incipae3 deste contracto, ticam as
condiçoes sem nenhum eifeito, menos na seguinte parte dn. condiç ao 3. 8 •
I Entretanto, se em qualqUf'lr tempo da construcçll.O o goverllo exigir alguma moditicaç.ao
I nos desenhos, fal-o-ha por meio de uma ordem escripta de seu engenheiro, ficando o mesmo
I governo sujeito a pagar o excesso da despeza que d'ahi resultm', •
E por se acharem assim accordadas e convencionadas fizerom ns pal'tes coutractnntes tres
originaes do mesmo theor, os quaes vilo por elIas assignados.
dita.~

Londres, 23 de Março de 1863, - João Ernesto l'i,.iatt1 de Aledeil'/Jll, - ",illiam .Il/minealt,
Assigno este contracto com as restricçoes abaixo escri})tns. -

Dal'ito do Lioramfflto.

Eu, Luiz Augusto da Costa, cavalleiro da Impel'ial Ordem UIl. ROI$8, vice-consul do imperio
do Brasil em Londres e seu districto. - Certifico que ho~e vinte e trcs dias do mez de Março do
anno de 1863 foi devidamente assignada na chancellaria deste vice-consulado, perante mim, a
escriptura de contracto til'mada pelo Illm. Sr. capitao João E1'llllSto Viriato de Medeiros, e o
Sr. William Martineau, ambos os pl'oprios nelIa mencionados, e pOl'q ne á. mesma se deve dar inteira fé e credito em juizo e fóra delle e fazer constar onde convier, passei a presente que assignei
e sellei com o se110 deste vice-consulado, em dia, mez e IlllUO admo mencionados.
LUIZ

AUGUSTO

DA ('OS1'A,

\'ke-con!'!ul.

llestric!ües a que acima me refiro.
Entendidas as palavras da 29. 8 condiçao - desde os seus alicerces - em :;e1l legitimo sentido,
isto é, com exclusll.O dos alicerces, e a partir da face superiOl' dos mesmos; e uma "ez que nlo
seja obrigado a dar no lugar da ponte maior profundidade, do que de sei:; pés em baixa mar das
marés viv8S:segundo me consta estar marcada na respectiva plauta, por linde se fez este contracto:
e visto que ainda nao me foi a mesma apresentada, tiudando-se aliás amanha. o prazo que foi
estipulado para que eu o assigne, pelo que nao posso esperar que e:i:;8, planta chegue. - Aceitas
estas restricçoes, será desde logo considerada detinitiva a minhn assignatura e obriga~lI.o a todas
as clausulas do contracto.

BAUXo DO LI\'II.UlRN'ro.
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Aviso de 28 de Agosto de 18t3.

Rio de Jan.eiro.- NiuisteJ'io dos negocios da agricultura, commercio e obl'.a publica'!, em
28 de Agosto de 1863.
Sua Kagestade o Imperador ha pOt' bem datel'minar que se eumpl'ftm as seguintes instl'ucçOes :
Art. 1.0 Os lugares de praticantes das obras publicas serAo preenchidos por aquellesindividuos, que em concurso derem melhores provas de habilitaçn.o para a pratica dos ditrerente~
ramos da engenharIa.
Art. 2.° Serlo aumittidos ao concurso os cidadllos brasileiros, que provarem em requerimento,
instruido com documentos, ter as habilitaçoes indispensaveis. O minimo destas habilitaçOes é 11
approvaçlo em mathematicas elementares e no desenho geometl'ico.
Art. 3.° O concurso será feito na presença e sob a direcçAo de uma commi~sl1o de tres engenheiros nomeados pelo governo, e presidida pelo mais graduado.
Art. 4.° 0::1 actos do concurso consistirlo:
5 1. ° No lemntamento á. bussola ou á plancheta por caminhamento ou intersecçoes da plantu
de um terreno, que fôl' designado pelos examinadores, e no desenho a limpo deste trabalho.
S 2.° No nivelamento do mesmo ou de Outl'O ten'eno pOl' meio do nivel d'agua ou de bolha de
ar, e na construcçl1o dos perfis necessarios para se avaliar a cubatul'a em relaçao a um plano dado.
I 3.° Na construcçlo da escala decimal tanto em medida usual como metrica, e na cópia de
dous desenhos, que forem apresentados pelos examinadores, sendo um de construcçl1o ou de maI~binas e outro de ornato. Os examinandos, antes de dar pI'incipio aos trabalhos, recti6carlo o~
instrumentos, expondo os proce::lSos que se devem empregar para este fim.
Art. 5.° Os exames serlo feitos individualmente.
Art. 6.° Os examinadores classificarlo em numeros até tres, tanto as habilitaçoes l)l'ovadas na
t'órma do art. 2.°, como cada uma das provas do art. 4.0.IDestesjuizos parciaesformarl1O um mappa,
que será apresentado ao governo com os respectivos trabalhos.
Art. '7.0 Os praticantes que, em consequencia destes exames forem nomeados pelo governo,
ilel'llo distribuidos quer pelas obras da administra~llo publica, quer pOl' outras emprezas nos ramos
a. que se destinarem.
Art, 8.° Aquelles que forem approvados, mas não puderem ser contemplados por nAo caberem
em o numel'o designado, receherl10 um titulo de habilita~Ao que lhes facultará, conforme SURS
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-~'tlla1ificacnes,entrarem nas vagas que oecorrerem dentro de um anno, eOlltado da data do mencio!lado titulo, concorrentemente com os approvados em novo concurso.
AI1 9.° Cada praticante perceberi, logo que entrar em exercicio, o vencimento equivalente ao
de conductor de 2.- classe, estipulado pelo decreto n. 2,922 de 10 de Maio de 1862.
Art. 10. Decorridos mais d'il 6 mezes de boas provas de aproveitamento, poderA seu vencimento
,;pr elevado até o equivalente ao de conductor de La classe.
Art. 11. Se o praticante fôr militar, o respectivo soldo seri descontado dos vencimentos de que
tratam os artigos antecedentes.
Art. 12. Os actuaes praticantes continuarlio a perceber os \"encimentos que ora têm, emquanto
hem servirem, ou n~o tiverem outro destino.
Art. 13. Os praticantes acompanharllo, no lugar que lhes fÔr designado pelo governo, o projpeto e execuçAo dos dift'erentes serviços sob a direcçlio dos respectivos chefes, que os poderio
dlamar para auxilia-los nos trabalhos de campo, de oftlcinas e de gabinete, conforme seus destinos
to as indicações do 5 6.° do art. 3.° do citado decreto.
Art. 14. No fim de todos os trimestres cada praticante remetteri ao inspector das obras publicas
da COrte, emquanto nllo se organiaar a inspecçl10 geral, um relatorio sobre a parte technica e economica do serviço em que estiver empregado, com as necessarias inCormaçnes do chefe do mesmo
,;erviço. Este relatorio, com o juizo do inspector sobre parecer de algum de seus ajudantes ou
"heCe de districto, subirá ao conhecimento do governo.
.
.
Art. 15. A frequencia e aproveitamento dos praticantes serllo comprovados, além dos relato rios, por attestados passados pelos chefes do serviço em que praticarem, e s6 com esses attestados
poderio receber os seus \"encimentos.
Art. 16. Os praticantes ficam sujeitos ás penas estabelecidas no 511 do art. 1.0 do decreto n.
:!,!l22 de 10 de Maio de 1862. E aquelles que houverem exhibido provas de aproveitamento poderao
tN' accesso na f6rma dos §§3. 0 e 4.° do mesmo artigo.
Art. 17. O numero de praticantes uno poderA exceder ao das vagas de conductores, conforme
II tabella do 8rt. 1.0 do mencionado decreto.
P81atio do Rio de Janeiro, em 28 de Agosto de 1863.- Pedro de Alcantara Btllegard~.

--------
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eom os refel'idos desenbos, foram appro\"ados e acham-se rubricados pelo director da 2. a
directoria da secretaria de estado dos negocios da agricultura commercio e obras publicas,
cujas plantas, desejos e memorias foram apresentadas em duplica~, ficando um dos exemplares na referida secretaria, e outro entregue aos emprezarios para regular a execuç8.O
dos trabalhos.
3. a A rua terá a largura de sessenta palmos, sel'á calçada ou macadamisada, por modo
que preste commodo transito a toda especie de transporte; e do lado do mar, será ampal-ada por um caes de pedra secca, construido com a devida segurança.
4. 8 Os emprezarios obrigam-se a construir dous caes de desembarque, um em S. ChristovllO, e outro no Sacco do Alferes, nos lugares designados na referida planta; ficando
prohibido o desembarque ao publico em toda a mais extensllo da rua.
5. a Os emprezarios silo obrigados á construÍ!' tres pontes, sendo duas de ferro ou de
l>edra, em cada extremidade do caminho: a do lado do Bacco do Alferes sel'á gyrante, para
dar entrada aos barcos que navegam por abi para o canal da cidade Nova, e um~ ponte
!le madeira no centro do caminho, que poderá ficar inutilisada, logo que for aterrado o
espaço comprehendido entre a rua do Cortume e a praia Formosa.
6. 8 As pontes terio as dimensOes marcadas nos planos para prestar commoda navegaçAO, por
baixo della, a barcos de pequeno bordo, que demandem o canal do mangue da cidade Nova.
7. 3 Os emprezarios obrigam-se a aterrar o espa.ço comprehendido entre a rua projectada
e os canaes traçados na planta, sendo um destes em contínuaçao do do mangue da
cidade Nova; e outro contornando o littoral de S. ChristovAo, para dar vasAo ás aguas do
rio Mal'acanA e outros que desembocam no mesmo littoral.
8. 8 Este espaço será. aterrado até a necessaria altura, de maneira que as aguas lançadas
na superficie possam escoar para os canaes que o comprehendem, ou para a rua projectada.
O.a Os emprezarios nllo poderiO fazer o aterro com substancias que sejam nocivas á
:;aude publica.
Os aterros que fizerem os emprezarios, na parte contígua aos canaes já mencionados,
serilo contidos por muralhas de pedra secca, que tenham as dimensOes necessarias; de modo
que o aterro nllo possa esboroar e deteriorar ;os mesmos canaes.
10. Os emprezarios se obrigam, dUl'ante o tempo do seu contracto, a nilo impedir de
modo algum a navegaçllo do canal que separa o littoral das suas obras, e as sahidas mareadas na planta.
11. Os trabalhos cOmeçal'ilO dentro de dezoito mezes, a contar desta data, e deverAo ficar
eonclllidos no espaço de dto annos, sob pena de dez contos de réis de multa. Se por qualquer
drcumstancia, independente da 'lontade dos emprezados, fôr mister prorogar os prazos acima
declarados, o goveJno o poderá fazer, á vista dos motivos, e por um novo decreto.
12. As obras serão fiscalisadas por um engenheiro nomeado pelo governo, o qual deverá
examinnr se todas as clausulas impostas silo rigorosamente cumpridas.
13. Das decisOes do engenheiro fiscal do governo haverá recurso para o ministro e seI~retario de estado doe negocios da agricultura, commercio e obras publicas, o qual, ouvindo
os emprezarios, e, se julgar conveniente, a secçllo respectiva do conselho de estado, decidirá
sem appellaçao.
14. Os emprezarios se1110 obrigados a conservar em bom estado a rua e as pontes,
uurante o tempo deste contracto, e, findo elle, a fazel' entrega da mesma rua e pontes ao
governo, no estado em que se acharem no neto da obra ser julgada pelo mesmo governo
de todo concluida, sob pena de se mandar proceder, em um e outro caso, aos reparos, á
custa da empreza.
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-a15. Em compensaç8.o das despezas feitas gozarão os empl'ezarios do direito de cobrar,
UUl"ante o tempo deste contl'acto, as taxas de passagem, constantes da tabella annexa, nas
barreiras que estabelecerem. Estas taxas deverlo ser cobradas á. entrada da rua e terrenos
ndquiridos, e começarlo a ter vigor, logo que a rua ou parte deUa. otferecer transito.
Nenhuma das barreiras referidas poderá. ser collocada nas: rnas já. existentes do Sacco
do Alferes, nem na do Cortume, cuja communicaça.o para o embarque deverá. ficar livre ao
publico.
16. Fica garantida aos emprezarios a posse, livre de qualquer onus, de todo o terreno
'IU6 elles vierem a aterrar no eiJpaço comprehendido entre a rua e os canaes acima citados·
Podera.o igualmente os emprezarios, em toda a 'extenSlo da rua que construirem do lado
do mar, fllzer docas e os trapiches que entenderem convenientes, ficando salvo ao governo
() direito de fiscalisaça.o e de marcar a taxa que devem perceber.
17. O presente contracto durará. por tempo de noventa annos; findos os qunes, os possuidores dos terrenos comprehendidos neste contracto, serlO obrigados a pagar o fõro dos
mesmos terrenos á Illma. camara municipal, ou a quem de direito pertencer.
18. Ficam isentos de p8.e0'8.r taxa de passagem pela sobredita rua: },o, os parochos ou
(luaesquer sacerdotes, em acto de seu ministerio, e aquelles que os acompanharem de ópa;
2.0, a comitiva imperial; 3. 8 , as deputaçoes de ambas as camaras legislativas; 4.°, os otli('ias generaes, em uniforme; 5.°, os magistrados e os otliciaes de justiça, em acto de seu
ministerio; 6.°, a tropa, em serviço; 7. fI , os correios e ordenanças das secretarias de estado,
estando fardados; 8.°, os fiscaes e guardas, em diligencio. de seus otlicios; 9.°, os carteiros do
correio, em serviço; 10, os pedestres e quaesquer outros agentes policiaes, em serviço puhlico. Outrosim ficam isentos da mesma taxa os generos que forem, reconhecidamente, de
propriedade nacional.
19. Fica permittida na conformidade da lei de 19 de Setembro de 1826, e do aI't. 17 da
.Ie 29 de Agosto de 1828, e considerada de utilidade publica, a desapropriaç8.O dos terrenos
e edificios que forem necessa..ios aos emprezarios, a contar da linha exterior da rua que
tem de construir até á. margem dos canaes de que tracta a clausula 7. D, sendo os respectivos
proprietarios competentemente indemnisados de seus valores pelos emprezarios.
20. Os emprezarios se obrigam, logo que tiverem aterrado o espaço comprehendido entre
ti. rua projectada e D. praia Formosa, a construir uma rua que siga em linha recto. o
prolongamento do eix.o do palacio de S. ChristovB.o.
Esta rua terá sessenta palmos de largura, arborisado., calçada ou macadamisada; e os
tluificios que se tiverem de construir ahi recuarii.O dez palmos de cada lado.
21. Os emprazarios apresentara.o ao governo, em tempo competente, a. planta dos ter\'enos que lhes ficam concedidos, para serem arruados.
22. O governo terá o direito de reservar para praças ou estabelecimentos publicos os
terrenos que lhe convierem, indemnisando os emprezarios, na razB.o de vinte mil réis por I!ada
hraça quadrada.
23. O goyeruo reserva-se o direito de desapropriar, por meio de arbitros, as barreiras
de que trata a clausula I:>, uma vez que o bem publico e a commodidade dos povos o
exijam, iudemnisaudo aos emprezarios dos lucros de que forem privados em virtude da desapropriaçll.o.
24. O governo concederá aos emprezarios os guardas necessarios para manter a ordem,
:;endo porém pagos pelos mesmos emprezarios, emquanto forem necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Novembro de 1863. - Pedro de Alcanta1'a Bellega,'de.
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Tollfllo
qt/t. se ~'erut o art, 15 das clausulas prts~'iptall ,oI' decreto desta data ti 14sé Pere;f'O
Tatares f Antonio Dias de Souza Castro, para a constrocção de uma t'U4 sobre Q mar ql~ com'Ill1mÜl1/1! a do Cortmne, eTlt S, Christort;o, com a v'raia do ~tirc() do AZfn'es ,

Qua'lquer pefõso3 com <.'IU·ga ou sem ella ............................ .
CavaUeiros ................ , ................. , ...................... .
Bestas, bois e cavallos ............ "".",."", .. "" ..... "",.".
Animaes com carga, , , , , . , . , .. , , , , , , , , . , , . , . , , . , , , . , , , , . , . , , . , , . , . , ..
Ca1'l'oças, cartos e clttTinbos de um animal"", .. , ..... , ... """.,.
Carroças, carros e carrinhos de dous animaes"","" , . , .. , . , . , , , , , .
Carros de eixo moveI de uma a duas juntas de bOIs: cà1Tegados (um).
Carros de eixo moveI idem vasios (um)................. .. ........ ..
Carros de eixo moveI de tres a quatro juntas, carregados ou V8:iios (um) .. .
Ca1'l'uagens de duas a quatro rodas e dOlls a quatro animaes (por animal) ..
Porcos e carneiros {um) ... , .... , ................................... ,

,(0

80
80
SO'

l'éi!'.

,

•

80
160
160

16b
200
80
4b

.

•

Palacio do Rio dp JaneirCl em 16 de Novembro dp 186:1, - Pedt,o df'4iNI1Itm'o Bfllegol·/k>.
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CONTHA.CT()S.

Com Pl'luleucio Aug'usto BrandAo, pnl'l\ re,~oilstrlll',,:Ao ,1/\ muralha ,Ia rUIl fIe )'1i)It'Alegre pela.
I)ua:ltia de ] l,a2~4fiO,
Com o Dl', 'l'hom81. COl'hraue, pal'a l'ep3J':l~àO cIos e"tJ'ug'o:; causnelos pp.la~ l'hu\"Il:; de Janeiro
na e:-;tl'I1<la de rodagem que do Alto da Bon-"ista Jln Tijuca SElg'ue para n Lftg'I,n (Ie Rodrigo elA
Freitas pela quantia de 10. 75!)~800,
COIl1 Francisco de Paula Mattos, pal'a o ealçulIlellto pOl' parallelipipcflos !lu l'ua Passeio
Publico, comprehendelldo tnmbem a parte eOl'l'e:;pondente aos torneio:'> .10 mesmo passeio
)leIo pre~o seguinte: pOl' calla braça qnulll"Hln ele rec:ol1:;true,;A.O 6~OOO; por dita dita 110V:1.
tle parallelipipedo;, 22''''000; }lOl' braça eOl'rente de meio tio de cRlltarill. assentnda lO~OO;
por dita dita de remoça0 de meio fio de cal1taria ao no\'o alinhamento e llh'ellamento 2~O ;
por dita de remo~ilo de lngedo 4:;000; por dita qlladrndn de remate de cnl~nda de alvenaria
ou macadam 5:;000,
Com Apolinal'io Gomes de Oliveira, parlt .~onsh'II('~iiO de uma murHlha 110 alinhamento
cml'VO da rua de Mont.'Alegre, pal'apeito, mncndam e :-;nl'g'eta:::, e COUCtwto ,l~ 11111 hoeil'o, l'emo«;iio
de tt>I'1'8S etc' .• pela quantia de 11 :244~180.
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D~erfto D.

S,' W8 de UI de Deze'" d~ "8IS.

as iD9t1'UDÇOes plll'8 nom~o de agrilnebeores de tea'ftlS .pllblieali, 1lue
este baixam 8sdgnadas por Pedro de Alcantata BeUl«'atde, .te meu conselho, miwstto
l'~rio de 8ItadO àus DIIgOOioi -ela agricUltura, collltlMroio e obras pYbOOas, que 86Sim o
w.nha 1'JJdtJIIfIiido., -e tlJt8 etiecu".
Palacio do Rio de Janeiro, aos 16 dius do mez de Dezembro de 1863, quadrafres.1iol<l segundo
_i8 ló'4ep....n. e dO Imperio.
Com a rubrica de &.18 Magestade o Iinperador.~TO de ..tleanlara BtUtJtI6'I'dt.
~ip()r 'bem appl'OVAr

('fllU

Art. 1°.- Sómente poderAo ser empregados, como agrimensores, nas mediçoes das terl'SS
publicas e particulares, feitas por ordem ou com participaçlO do governo:
1 •o Os engenheiros geographos com carta passada pelas escolas nacionaes;
2. 0 Os habilitados com can. de curso completo da academia ou escola de marinha da cOrte;
3. o Os pilotos de carta pela mesma escola ou academia, ou pOl' ella reconhecidos;
4. 0 Os agrimensores habilitados com titulo na fórma destas instruC'-Çoes;
~.~ Os que, como taes, tiverem sido empregados pelo governo até esta data.
Art. 2.° Os comprehelldidos em os numeros 1,2,3 e I) do artigo antecedente, para poderem
exercer as funcçoes, slo obrigados a apresentar os documentos comprobatorios de sua habilitaçAo,
para serem registrados no ministerio das obras publicas, ou nas províncias nas secretarias das
presidencias, pelos quaes lhes será entregue a declaraç8.o respectiva.
Art. 3. o Os conhecimentos especiaes exigidos para se obter carta de agrimensor na fórma do
~ 4. o do art. 1. o sAo os seguintes:
1. o Mathematicas elementares, metrologia, topographia, noções de astronomiu e desenho
linear;
2.° Pratica do uso dos instrumentos, e trabalho de campo.
Um programma especial designará circumstanciadamente as doutrinas dos §§ Rntecedentes.
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-2AI't. 4. ° Quando houvel' conCU1'rentes á solicitaçAO do titulo de agl'imensor, serAo examinado!;
pOl' uma commisslo de tres membros habilitados, confórme os55 I, 2,3 e 4 do art. }.o, e presidida pelo mais graduado. Esta commissD.o será nomeada na côrt.e pelo governo, e nas provineia!ol
pelos respectivos presidentes.
Art. 5.° Examinados individualmente todos os postulantes, tanto na parte theorica, como na
pl'atica, a commissll.o examinadora orgauisará um quadro de todos os pontos do programma com
8S qualificaçoes de hahilitação em cada um pelos nwneros de Oa 3. Este quadro, com todos os documentos e tl'abalhos escriptos ou graphicos dos Coucul'l'entes, será presente directamente ao ministro
da agricultura, commm'cio e obras publicas, na CÔ1'te, e nas provincias, por intermedio dos
Presidentes.
Art. 6.° Os eoncurrentes que tirerem Uppl'ovaçno pelas escolas superiol'es naciouaes em qualquel' das doutrinas do programwa, podem ser dispensados dOi! respectivos exames, lançando-se K
Ilota numerica á vista dl)s documentos, que exhibirem, e procedendo-se ao exame sómente nas
doutrinas, que faltarem para completar o programma, de que trata o art. 3.°
Art. 7.° Se das informaçoes e provas resultar habilitaçAO, serlo expedidas pela secretaria de
i",stado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas os titulos dos concurrente8,
devendo estes antes apresentar folha corrida.
Art. 8.° Os titulos de engenheiro geographo, piloto ou agrimensor, passados em paizes estrangeiro~, só poderao ter \'0101' depois de um exame geral. pelo qual se verifique a identidade e capal'idade do titulado.
Art. 9.0 Seis meze~ depoi::l da publica~o destas instrucçoes nas capitaes dasprovincias, fica
inlIibido o exerei('jo de agrimensol\ na fórma do art. L°, áquelles, que nAo tiverem regularisado
:seus titulos, ou provado suns habilit,açoc!'! de conformidade com as presentes Instrucçoes.

PBI8('io do Rio de Janeh'o, em 16 de U~ZeD1bl'o dE:'l 1863.- Pedro d.e Mca1,ta,.a JJelltgardf.
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Provincia de S. Pedro do Dio Grande do Sul.
Palacio do governo em Porto Alegre,6 de Novembro de 1863.
Ulm. e Exm. Sr.-Varias queixas me tem sido presentes contra o procurador fiscal da fazenda
Claci,mal, por conservar em seu poder por largo tempo os autos ácerca dos quaes tem de elDittit·
parecer, segundo determina o art. 49 do regulamento, que baixou com o decreto n. 1,318
de 30 de Janeiro de 1854; e tendo pela segunda vez mandado ouvir aquelle funccionario,
deu elle como motivos des.~e proceder os que constam do ofllcio junto por copia. datado
de 12 de Outubro findo.
Se é indubitavel que a accumulaçlo das funcçGes do procurador dos feitos da fazendH
e do fiscal da the80ul'aria e das terras em um só individuo prejudica o servi~o, que nllQ
poderá desse modo ser satisfactoriamente desempenhado, mórmente nesta provincia, onde 8
mediçllo das terras se faz em grande escala, em quasi todos os municipios, e a cuja thesouraria estio subordinadas tres alfandegas, muitas mezas de rendas, e duas pagadOrill~
militares; é tambem inegavel qne o referido procurador fiscal tem sido moroso nos exame!;
dos citados autos; por quanto dos registros da secretaria do governo consta que neIla fora lU
l"ecebidos desde 1859 até 31 de Outubro findo 346 autos, e desses foram despachado~
unicamente '78.
Existem portanto em poder do procurado!' fiscal 268, a saber:
5 dos recebidos em .................•........................... , ....... .
4 •
.. .................................................. ..
33.
..................................................... .
135 •
91 •
• até 31 de Outubro de ..................................... .

1859
1860

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

1861
1862
1863

A atBuencia dos autos é progressiva, como se vê pelo seguinte qUf,dro das entrada!:!:

Em

1859.................................. ......... .... .............

15

•
•

1860 .•..........•.......•...•. ,........ . .•. .•.. •. .. .. . ••• . . ••• ..
1861.. . .. . . . . . . .. . ... . .. •.•.... . .. .. . .... .. .. . .. ....•.. . . . ..••..

23
60

1862. " ........................................... ,. .. .... .......

156

•

1863 (até Outubro) ...................•............... ,'...........

9'l
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-wA' excep~1t.o de 18Zi9 e 1860, em que se despacharam 10 autos, sendo 1 no primeiro
e 9 no segundo, nos demais annos o termo medio tem sido 22.
A' vista. desses dados, conhecerá V. Ex. que silo necessarios 12 annos para se despaebarem os que actualmeÍlte existem em podei' do procurador fiscal, se o serviço Dlo se fizer
eom mais rapidez, e só depois desse longo espaço de tempo é que poderao ser examinados
os que forem d'ol"n. em diante recebidos por esta presidencia.
Submettendo á eonsideraçAo de V. Ex. o exposto, espero que o governo imperial se
digne resolver como julgar mais acertado, afim de se obviarem os inconvenientes que se
notam na administl'açAo deste ramo do sel'viço, parecendo-me que só a nom~ de um
procurador fiscal privativo produzirá o desejado effeito.
Deus Huarde a V. Ex. - Illm. e Ex,m. SI', conselheü'o Pedro de Alcantara Bellegarde,
ministl'o e seC'l'etal'io de e~tado dos nego('ios da agt'icultura, commercio e obras publicas.
anDO
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Directoria b"61'nl das terras publicas e colonisaçao.- Rio de Janeiro.- Miuisterio do~ negocios
tI ... agricultm'a, commer('io e obras publicas em 14 de Dezembro de 1863.

Illm. e Exm ::)1'.- Ao oftlcio de 14 de Novembro ultimo junta V. Ex, as informaçoes, que por
encargo especial dessa pl'esidencia foi o chefe de policia colher no municipio de S, Leopoldo sobre
as causas que levaram albJOUmas familias de colonos a emigrar para a ConCederaçao Argentina;
e, sciente de que esse facto nlo tem maior alcnnce, por limitar-se semelhante emigraçao a uma
familia, eeus descendentes e aggregados, o governo estima sobre tudo saber que nenhum motivo
de queixa podem allegar os colonos emigrantes contra a administraçlo publica, pois, como explidtamente declara o chefe de policia - nunca foram eUes incommodados no. posse pacifica de SlUl.s
terras, nem chamados a juizo crimiual ou de outra fórma vexados pelas autoridades.
Restal'ia averiguar se fOl'am os impulsos de uma sofrega ambiça.o sómente, 011 estes combiJlt1.dos com suggestoes alheias que trouxeram a deslocaçao daquelles colo11os, e sobre tal objecto
ti governo conta que V. Ex. continuará em suas investigaçoes.
Entretanto, convindo fixar regl'8S para casos aualogos, de70 declal'Ql' a V. Ex., que se o governo
tem se esfOl't.ado e c(lntinúa t\ esforçar-se para attrahir ao Imperio a emigração estrangeira, e por
que a julga uro elemento de ordem, e até certo ponto de civilisaçao : mas nunca empregará meios
directos ou indirectos para reter colonos no paiz contra a sua vontade. Antes quer que elles, considerando·se })erfeitamente livres em sua acçAo individual, na orbita da lei commum, e salvos os
encargos particulares, entrem ou saiam do territorio do Imperio, levem ou deixem seus interesses,
eomo melhor lhes convier, tendo mesmo a certeza de que a nacionalidade brasileira, a que por
ventura tenham vindo pertencer, os pI'otegeráonde quer que eUes vlo fixar a sua residencia.
~Io podendo sem embargo o governo consentir que agentes estrangeiros,e ainda menos Cuncdonarios desleaes, qualquer que seja o seu caracter social, sorprehendam a ingenuidade dos colonos
com promessas faUazes, e por tal arte os afastem do paiz que tio bem os acolheu e considera,
eonvém que V. Ex. providencie contra os que assim praticarem, fazendo os primeiros despejar os
districtos coloniaes, c reclamando cortra os segundos a l'epressAo da autoridade competente.
Por isso mesmo que o govCl'no garante aos colonos a livre sabida do Imperio, quando assim
lhes convier, deve evitar que de tal circum."tancia se prevaleça o interesse alheio em prejuizo do
}laiz e dos pl'Opl'ios colonos.
Deus GuaI'de a V. Rx.
PEDRO DE ALCANTARA BELLE6ARDE.

SI'. pl'e;;ideute do. provincia de S. Petlro do Rio Grande do Sul.
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Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.-palacio do Governo em POl'to Alegre,30 de
.1unho de 1863.
Illm. e Exm. Sr.-Cumprindo o aviso do ministerio á cargo de V. Ex., de 6 de NoveDlbro du
anno passado, e eID. additamento 80 J;Il~U oftleio ele 30 de Março u1~0, tenho a howa ele ~,..
.rni.Uir á V. Ex. os infe1':lllaçoes que exige o governo imperial p$l'a habilitnr-~ a sati,sfazer 1\...
reclameçoes e qu.eixas dos colonos anemaes estabelecidos nesta provincia. em diversas épo'las,
por conta do mesmo,gQVerDo.
Em geral os referidos colonos queixam-se:
1.° Da recusa. em entregarelQ.-se-lhes os titulos permanentes de propl'iedade dos pl'SZOS coloniaes, que o governo lhes COD~U.
2.° Da falta de mediçao e demarc;açao desses pl'azos.
3.° Da v.enda 4e terrenos encravados eu.tre os prazos, feita a especuladores, que só tem em
vista revende-los por preços exagerados.
Além destes tres motivos de queixas, communs a todos os colonos estabelecidos por conta do
governo geral, ha uma multidao de outros especiaes, allegados por muitos COlODOS resi~ntes. em
differentes picadas de S. Leopoldo, os q_es, segUcDdo as iníormaçoes obtidas, se podem resumir
1I0S seguintes:
1.0 Pela diScriminaçAo das ter.... dev.olutas da fuenda do :raclreEtemo" cuja cOlQpra foi contratada por Hosking, Miranda & Camp., julgam-se os COlODOS M picada doal)oul IrmAos, posi!uidores dos prazos de DS. 1 á 17 ~ preju.dicados em muitas bl'8Ç8s de terreno.
2. 0 Na pieada do. Rerval ha C<'QtestaçlW de limites Qntre os colonos ali estabelecidos no~
lIunos de 18f7 e 1853.
3.° Cerca de 40 colonos da Linha Nova queixam-se de qu-e, tendo feito medir juclbialJJlente o~
seus lotes coloniaes, nloolbes foi ainda poesi,vel oQter os r~speetivos titulos de PlQpdedade,
4,.0 Quatorze colonos da picada do Hortencio reclamam que o governo lhes complete os lotes
que lhes concedeu, visto ter-se reconhecido que em mais de metade do seu cumprimento se estendiam por uma propriedade particular.
5.° Diversos colonos da picada do Campo Bom reclamam quel tendo-se-lhes marcado em
1829 o Rio dos Sinos como limite dos fundos de suas coloroas, Coi concedido pelo governo a Frederico Bier estabelecer-se a quem daquelle l'jo, fulando aUes assim privados de uma parte, e 11
IOais fertil, dos seus terrenos.
6. ° Finalmente, na picada Feliz existem outras contestações de limites, que constautementt'
perturbam a tranquillidade e a paz entre os colonos neUa estabelecidos.
Dessa sialples exposiçao se deduz que a causa principal das queixas e contesta~oes dos colonos consiste na falta que Das épocas das concessoes dos prazos coloniaes se commetteu, de dar-selhes posse em terrenos nlO demarcados e medidos de modo a tirar toda a d,uvida quanto á extenSllo
e lugar de cada um desses terrenos, chegando a imprevidencia e precipitaçlW no ponto de designa,'em-se prazos aos colonos sobre terras de propriedade particular, as quaes foram pelo tempo
I.diante rehindicadas.
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o uuico meio,que me parece efficaz para cortar todas as

questões, que tendem á eternisar-se,
em proceder-se hoje ao que se deveria ter feito por occasiAo do primeiro estabelecimento
tios colonos, isto é, uma medi~Ao geral dos lotes coloniaes nas linhas de S. Leopoldo, e dema.reaçAo
tios limites á custa do governo, que se obrigou a dar á cada um dos colonos uma certa área de
terreno, meUida e demarcada. Se pOl' esse processo se verificar, como ha muitos casos, que os
prazos concedidos, ou nAo continham a extellsAo promettida, ou foram designados em parte sobre
'.erreno de propriedade particular, corre ao governo o devel' de indemnisar o colono, dando-lhe
em outro lugar a porçAo de terras necessari8:i para completar o numero de braças quadradas, á
que elle tem direito.
Uma mediçAo geral dos lotes coloniaes das linhas e picadas de S. Leopoldo, além de ser o
llniCO meio de pôr de uma vez termo á todas as questões que constantemente se suscitam sobre Oli
limites dos prazos, e o desempenho de uma obrigaçAo contrahida pelo go\"'erno para com os colonos, a quem promettell conceder uma propriedade territorial de uma certa extençAo, medida e
demarcada, constitue o acto preparatorio, indispensavel para que se proceda com regularidade it
entrega dos titulos permanentes, que os colonos exigem tenaz e incessantemente, como garantia
do seu direito de propriedade.
As difficuldadeí! que tem encontrado o g'overno em satisfazer es.~ exigencia, aliás justa ~
sttt-ndivel, sAo traduzidas pelos colonos como uma recusa ao reconhecimento, por parte do mesmo
governo, do seu diraito de senhores e legitimos possuidor,~ dos prazos coloniaes, que lhes foram
designados, e, ainda mais, dão lugar á suspeita que eUes nutrem de que aquelle tem o pensamento
occulto de tomar-lhes as terras, depois de beneficiadas.
E' de maior conveniencia extirpar semelhantes suspeitas, posto que infundadas, afim de restabelecer a confiança no animo de homens rusticos e mal aconselhados.
Outras questões existem pendentes de solUÇA0, que embaraçam a entrega dos titulos permanentes; ellas podem ser classificadas do modo seguinte:
1.0 As que dizem l'espeito á entrega de titulos permanentes á colonos, que mediante os titulos
provisorios tem feito medir e demarcar judicialmente os seus prazos.
2.0 As que se referem aos herdeiros dos colonos primitivos, que entre si dividiram os prazos
dos seus antecessores, amigavel, sem intervençao de autoridade competente, ou judicialmente.
3.° A respeito daquelles colonos, que perderam os titulos provisorios,cujos nomes, porém, se
Rcham inscriptos nos registros das concessOes.
4.0 Relativamente áquelles colonos, que tem comprado lotes coloniaes aos primeiros concessionarios, observadas as formalidades prescriptas pela lei para a transrnissAo da propriedade territorial, ou immovel.
5.° Aos que tem comprado colonias por escripto particular sem pagar os respectivos direitos,
e despresadas as formalidades legaes. Destei5 ha um grande numero.
6. ° Finalmente, peJo que diz respeito ROS colonos; que n8.o foram inteirados de seus prazos na
quantidade e extensAo de terrenos, que o governo lhes tinha promettido, ou por nAo existirem
devolutos no logar que lhes foi designado, ou por lhes ~rem dados em parte sobre propriedades
particulares, reivindicadas depois por seus legitimos donos.
Quanto aos primeiros quatro artigos, me parece que, respeitando as posses e verificada a ext.ensAo, em braças quadradas, dos prazos primitivamente concedidos, nenhuma duvida ha para
'tue se entreguem aoa I)Ossuidore~ os titulos permanentes, incluindo-se neIles os nomes dos
actuaes occupantes com referencia úquelles a quem succederarn,segulldo fOI' o caso. Apresentam-se,
. porém, embaraços sérios na hypothese do urtigo quinto.
Entendo que os colonos sAo verdadeiroa proprietarios dos prazos coloniaes, que lhes foram
doados pelo governo, sendo esse meio C'ompetente para a transmissAo do dominio directo. NAo
,~onsiste
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-3e~tAo pOl' tanto sujeitos ás obl'iga~ôe~ irllpOlitas pela lei das terras puhlka:;, r:0)J10 se fossem
simples possuidores, O direito commum tem toda a applicaçllo neste caso, nAo ::;ó qUlmto á ml\llutençl1.o, como á tr8llllmissllo da pI'opriedade, que lhes pel'tence. Sendo assim, Oi'! actuaes senhores e possuidores destes pr8;Z0s çoloniaes, fizeram a sua aCl}llisiçao de modo extrll-legal, nal)
tendo os seus titulos valor Itlgum juridico.
Dever-se-ha, nAo obstante essa illegalidatle, entregar á estes I:olonos os titulos permanentes,
Ilnando mesmo se verifique que elIes possuem uma extenSllo de terreno correspondente fiOS prazos
marcados 1111, eoncessllo do 8'o\'erno aos vendedOl'es? Em meu pal'eeer é a questAo de mais ditHcil
liOIUÇAo, pois que a decidir-se affirmativamente, infringh'-se-iam disposições expressas e terminantes da legislaçao que regula o modo e os onus para a transferencia da propriedade immovel,
I'econhecendo-se como legitimos proprietal'ios a quem em juizo nao seria. admittido a detfende-hf
ou disputa-In.
Sobre a hypothese contitla no ultimo Ilrt.ig·u, já ex.pendi It minha opiniAo, flludadn no devei'
110 governo em completar a área dos pl'azos que concedeu aos colonos.
Reconhecendo a necessidade de uma mediçl1.o e demal'Cação geral nas colonias de S, Leopoldo,
para rectificarem· se a área e limites destas colonias, como condição impI'escilldivel para se conI~ederem os titulos permanentes, e por uma. vtYt se por tel'mo ás contestaçoes entre os propl'io!!
I'olonos e os proprietarios confinantes, me parece que essa medida só pode sel'levada. a effeito pelo
meio que apontei no meu citado oftlcio, isto é, R nomeação por parte do governo de um agente
habilitado para proceder áqllelles RCtos, e munido das precisas fáculdades pua cortar as questoe!!,
que durante o processo se suscitarem, com recurso meramente administrativo para a presideneia,
Todas essas questoes devem ser decididas por meiQ de composições amigaveis entre os colonos, e
pOl' um prudente arbitrio do governo; do contl'srio t\meaçam etemisar-se.
As despezas com a mediçAo e demarcação geral terlo de conel' por conta do Estado; mas pelo
menos em parte poderio ser compensadas pelas SObl'88 de terrenos encravados entre os lotes
eoloniaes que de pret'erencia devem ser vendidos aos oolonos confinantes. Alguma reducçAo mesmo
póde obter-se nas despezas que o governo tem de fazer com os trabalhadores da mediçAo e demarcação geral, em virtude do concurso que os colonos estilo dispostos a prestar, ou pelos seus
• IIerviços pessoaes, ou por uma prestaçAo pecuniaria na razAo de vinte mil réis por cada colonia
medida e demarcada: tanto é o desejo que .tem de vêr-se desembaraçados de questoes, que os
prejudicam em seus interesses, e lhes perturbam o socego,
As vendas de terras nas visinhanças das colonias, feitas a especuladores, sio de pessimo
t~ffeito para a prosperidade da colonisaçAo. Esse mal cresce de ponto, quando se vendem nesgas de
terras entremeiadas nos lotes coloniaes, como aconteceu Qom as sobras da E~tancia Velha; o que
tem levantado grandes clamores da parte dos colonos.
E' justo que o governo mande discriminar as terras devolutas existentes de pel'meio dos lotes
I~oloniaes já concedidos; mas deve reserva-los para vende-las a colonos e não a especuladores.
Slo estas as int'ormaçoes que nesta occa.siAo me é po~ivel transmittir á V. Ex. sobre um
~umpto tILo complexo e digno da maior attenÇão e estudo, Se de algumas especiaes e mais cirt~umstanciada:! precisar V, Ex, para tl.mar SQbre isto as providenciae, que em sua sabedoria julgai'
mais convenientes, esforçar-me-hei em trallsmitti-las do modo mais satisfatorio que estiver 8l)
meu alcance

•

Deus guarde a V. Ex.-llhn, e Exm. S.., conselheiro Pedl'o de Alcautara Bellegarde, ministro
e secretario de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas,
ESPERJDIÃO ELOY DE BARROS PIMENTEL.
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Nola do Sr.Dlinislro plenipotenciario da Prllssin.
•

Rio de Jalleil'o, le lerJuillet 1863.-~fonsieul' le Ministre. -Au mois de No\'embre de l'année
demiere j'avais eu l'honneur d'adresser au prédécesseur de Votre Excellence un mémoire pour
appeler son attention SUl' les graves inconvénients auxquels étaient exposés les colons allemands du
municipe de Silo Leopoldo dans la province de Rio Grande do Sul, par le manq'le d'une garantie
légale de leurs propriétés foncibres. Son Excellence M. Cansansao de Sioimbú avait bien voulu
me promettre de demandeI' aux autorités compétentes des infol'mations à ce sujet, et de leur
recommandor l'exécution pleine et entiere das engagements pris par le Gouvernement Impérial
envers les colons. C'est dans le même sens que vous-même, Monsieur le Ministre, avez bien voulu
vous prononcer enve1'8 moi dans les dilférents conversations que nous avons eues ensemble, ef; oft
Votre Excellence a constamment montré un intérêt bienveillant poul' une atraire dont, abstraction
Cai te des considérations de droit, il était impossible de méconattre l'importance pour la cause de la
colonisation du Brésil par las Européens. PlaÇant donc une entiere confianca dans les assurances qui
m'avaient été données,je n'ai rien voulu négliger pour faciliteI', autant que cela pouvait dépendre
de moi, au Gouvernement Impél'ialla pl'ompte solution des difticultés que le Consulat du Roi à Porto
Alegre ne cessait de me signaler. Dans ce butje me suis rendu moi-même SUl' les lleux, et en
parcourant toul.es les picades de la colo11e de Slo Leopoldo, j'ai con9ciencieusement examiná les
plaintes des colon9, qui reprochent à l'administration d'avoir par ses e1'1'eu1'8 et ses procastination9
compromis leur droit de propriété. Le résul~t de mes études se trouve résumé dans le mémoire
que j'ai l'honneur de transmettre ci-joint h Votre Excellence.
J'ai été bien heureux, Monsieur le Ministre, d'avoir pu me convaincre par mes propres yeux
de la prospérité matérielle dont jouissent les colonies allemandes du municipe de Slo Leopoldo.
Plusieurs circonstances ont contribué à àmener un état de choses auss~ favorable: la salubrité
du climat, la fertilité du sol, la situation avantageuse des terrains traverilés par deux rivieres
navigables, qui facilitent les communications avec la capitale de la province, et de Ih avec la mel',
et, je suis fier de le dire, par-dessus tout, le travail énergique et patient de la race germanique,
qui a 8U h la fois tireI' profit des faveurs que lui o1frait, et vaincre les obstacles que lui opposait la
nature. Je me hàte d'ajouter que ce travail a pu se développer aussi e1Jlcacement grâce h la
grande libertá individuelle, qui est uu des traits caractéristiqlles de la législation brésilienne. Enfin
ce qui n'a pas été nn des éléments les moins importants de la prospérité de cette colonie, c'est
qu'elle a été pendant plusieurs années consécutives l'objet de la sollicitude pleine de justice et
d'intellig.mce d'un homme d'Etat distingué, aujourd'hui un des collêgues de Votre Excellence,
dont l'administration est encore à l'heure qu'il est vénérée par la mémoire das colons.
Néammoins, Monsieur le Ministre, ce serait induire le Gouvernement Impérial en e1'1'eur, si je
.' .. ',·oul~is. dire que la population allemande est satisfaite des coIÍditions dans lesquelles on 1'a établie
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-28U Brésil. Biell au contraire, j'ai éte péniblement impressioné d'y rencontrer souvent las signes de
ce que j'appellerai un malaise moral. J'attribue cet état des esprits qui, si 1'0n ne remédie pas it·
temps, pourrait U11 JOUl' créer des embarras sérieu", je l'attribue à trois causes générales. C'est
d'abord l'inégalité des droits politiques que les lois de l'Empire mointiennent entre les étrangers
et les BrésiJiens nós au pays. 11 en résulte pour les colons allemands une espece d'infériorité de
situation, qui fait naitre des jalousies et des méfiallces quelquefois nuisibles à leurs rappo~ avec
la population brésilienne. Plus les colonies croissent en prospérité, et plus ics inconvénients de
cette inégalité des droits doit se Caire sentir, cal' il est óvident que des hommes qui ont la eonacienee
d'appprtenir pur leUl' origine à une des pl'emieres nations du monde ne sauraient voir sans
impatience refuser ála position qu'ils se sont frute par leur travailles mêmes avantagas politique$
et sociaux dontjouissent les autres citoyeus du Brésil, et ils s'y résigneront d'autant moius qu'ila
n'ignorent point qu'en émigrnnt aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, ila y auraient obtenu In
plénitude de tous les droits de citoyen.
.
La seconde cause de malaise que j'ai rencontré parmi las colons c'est l'insufIlsance de la
protection que les lois brésiliennes nccol'dent 'à, la religion protestante. J'ai d6jà eu l'honneul'
d'appeler itérativement l'attention 'du Gouvernement Impédal SUl' cet éta~ de choses~ particuIlêremeht par rápport à la question das mariages, et j'ai' (in lúi exprimer mes regrets de ce que lc
rêglement qui vient ~'étre promulgué e~ exécution de I'f!..loi ~i'íl Septem,bl'e 18~1 est r~8~en
arr'iêre das justas demandes de l'ég~ise évangéllque, cepen.dant êê regloment reconnatt e~pr~~é·
meni 100Iegalitédes fonctións religieuses que les' p4steufs 'pr~iestantsonl à,' accomplir, ~~ 'co~~e
cé~ 'tonetions sont 'de la plris hauteimportance pour !ti. vie civile; il
s~mble que
·n~. de~l'f!it
plus s'sbstenir defoutnir àux -pastdurs protestantá ·le8 moyells d'assistimce dont ils ont besoin
pour remplir les dEivoh's du culte. J'wme à rendre justice'à lo. haute laclministt'oÍioD d\,'s é~lo'ilies,
qui, 'paI' ses Caveurs, fi su poúrvoÍl' daus bien des cas aui'besoirisspirltuels des colone prote.s~~t~;
mais ces faveurs no 'sont poiot àcé~rdéeS· 'p~r le~ adn:.inistrations provillciàles~ e~ alle~ c~~~t
tOtijbUrs dês' que les populiltlons sortentilu régime col~mial.; . . . . .
. .,
'
:C'estáinsi' que dans la provinc~ de Rio Grande'do StÍll'e Gouvet'.neme~t ne d()lln~ apS?lum~ot,
aucune' subvebtloÓ tiú' citl~protestani professé par úne . p,opul~tion" qu'on pe':lt éva~uer, P,~~\~:
t.
I
le 'moins,'à 25,O(l()'·ll.mes. -11 est done f~rteme11t à désii'er que 'ce qti~ a été jll~qU'~ pré~~t, u,l~e
favelli' exceptionelle 'pour l'eglise évangéliq~e . devicnne une regle g~n~rale ga~Íltifil pa{la.l~i,~
'Saris cibute; MOÍlsie'ur 1e 'Ministre~ fesdeux 'grÍeCs·génél'8.1.t:t' que je viells d'e;poí!ier à'Votrí)
Kxcenebee ~iige'í1t Ie cõneóuridlllpouvolr légi'sÍatif pó!ll.'êtré r~d'rossé'~; 'u funi donc es~~re~:qu.~
l'opinion publique les adop,te, et qll'elle r~agi,s:>Ó sUl'les représ~~ta~ts d~, l~, oa~io:~,:' 11 ÍJ),~ s~eIP.blo
que 'cette transfórmation das idées ne peut pa.c:;trop tarder à s'()p~l'er dans l'esprit d'un peup~~, au,ssi
celui dú Brésil, POUi.'\"Íl
ce p.euple:soitl'éeUement
c<:,nv8.~~eú.'d~,"
inWlligent'etgclléreux'que'c'est
. .
"
. 'que
.
'.'.,'.,
'.,,"':
la "néeessité d'nne 'c'olohisation europ~enne.. C'est aloÍ'~: que le 'Gouverne~el1t de Sa)d.'M~,stH:
l'Empereul' poúrra dOnDel; suíte aux intantlo11s bienveillnotos dont, je lo sais, lo S.Ol~vera~n e~i<?,~t'\.
l~$ líómmes d'Et~t é~l~irés s?nt ll~ill1és, et qn~il ~evi~nd.~a.~o~ible, de mod~,~er 1~.léS;i~ra~i?-n,,· el~
faveul' des colons eUl'opéens dans 10 som; d~ l'egahté pohtIque et de la hberté de, consç~el?-,ce..
M~â si cai> q llestidns o~t 'P~u.t-ê.tl'e, eii,core besoin. d'êtrE: m.lÍ.rl~~:pal; temgs,' n eu est p~'.ain_~ d,l1 .
troiéi~Iile grief générai, qui, dans la colonie de Sa.oLeopoldo, a donoe lieu aux, récla!ll~tio~,le~
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phis urgentes: c'estIe manque d'lll1C garanti e légale pour le droit de pl'oprié~ ~es coloDs. Qt,l,ant.
ài!e~'reehÍlnations,
i1 ést'nu póúvoir dll Goú\,eroement
d'y remédier
ímmé<llatement, et sa~ ô.~tr~
.
' i '
,
. '.
delai, ia m~ suis pe~mis (l'i11rliqllCl' .Inns nio11 mém?íre lesmesuresqlle je. crois les plus I?~~~~.ft;
amener â cet égnrd 'nn l;ésultat fa.,ora,ble: eUes con8ist-~1~td~DS l'envc;)i <l'uu. cOll1mi~~,l,'e.:e~~~~r.
.di~~ire muni d'illstructi~~ qui, d~,l1.[~, côté, doiventêtre eonfó~e~, a':l~. o~lif?a,l,io11S cont~~~ pal'
le GÕu\:erneDlent.enyel'~ Ies cólons, et qui, de l'nutrç, le lUunissent ..t'tln PQnvoir di~rétio~.!l,r~ PW.1f
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-sdécidel' selou !tt ju:;tit:e ~t. 1'~<JlJih~ tOllt.t'\S les c!uest.ion8 cl~ JIl'ol))'iefp.s f()ndj'r~:; (Jui se ,'u}Jpol'tent á
I'ptablissement des colous.
,le n'ai pas besoin de dirc it Votre Excelleuce (~ombieu il e~t llecesssil'e que I!e commist;aÍl'e soit
pllr son c8raet~re, pai' sou intelligf'!nl'e, et par :iR position officielJo. ft la haute1ll' de]n mission
Mlicare qu'il 8U1'8it á l'emplil',
En uuoptant une pal'eille lUeSlll'e, le GOllvel'UClllcnt. lmp~I'i8111011 :;eulement mettl'ait fin á une
•
Ilu811titê de ('ontestations tel'l'itol'iales, qui jettent le tl'onblf'! .Ians IR popnlatioll, ma.is iJ ff'!rait
t'll('ore l'enaitre In ('OUfialll'e uans la sincél'ité de ses illtelltions.
J.e meSU1'age des eolonies et la garantie légale un dl'oit. de pl'0pl'iete par lu d~liVl'anee des
titl'eli as,'illl"el'ftient IUlX colou!> la jouis.<iance des tel'l'es auxqueUes leur travail a donné de la valeur:
,'~ serait une pl'eU\'e manifeste que, même tlans des cil'constauces dilllciles, le Gouvernement S8it
t.euÍl' :iaS engagements, et qu'i) voue á la cause de la eolonisation nn intérêt sérieux, Les couséi1 a
(juences bienfaisantes d'nu Ilete aussi juste que politique se fel'aient sentir partout au Brésil
eles colons aUemands, pal'ceq ue tom; comprendl'aient que, s 'j}s out. des j llHtes grieflJ, le GOII vernement
8. Ia VOIOllU', et qu'il sait 8l'quéril'le pOllvoir de les redresser.
llll par les considél'at.io1l8 que je viens d'a\'oil' l'hollnelJl' de cl~\'el()ppel' U Votre Kxcellence, je
prends la Iiberté de re('01ll111llnder ~l son attention sél'ieuso les ob~r\'atioJ)íl ('ontenlles (18ns mOll
tnémoire, ainsi que les condl1sions auxquelles eJles aboutissent.
Veuillp1. agl'l>el', \toll~ip.llI' le \tiniAfJ'(>, I'n>lSlIl'mw(> I'Mt~r'~t> (11.' 1IIa .~()\l8iM·"Ilt.i()1I lu plllR distiugllP-e.
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Informatio sobre anota do SI'. ministro plenipotenciario da Prussia, dirigida
ao Exm. Sr. ministro da agricultura em 1 de Julho de 1865.

Encarregado pelo Exm. Sr. ministro da agricultura de dar parecer sobre a referida nota do
Sr. ministro da Prussia e especialmente sobre a necessidade e modo de se fazer a de:;criminaçn.o
dos terrenos, que pertencem aos colonos de S. Leopoldo, passo a cumprir essa ordem de V. Ex.
A nota do Sr. ministro plenipotenciario da Prussia invoca em seu exordio as promessas de
dous Srs. ministros, como querendo patentear o compromisso em que está o governo de o attender,
sobretudo quando já possue as iuformaçOes de que se declarava baldo ha mezes.
De facto, o Sr. Cansansilo de Sinimbú, cumprindo o qlleprometteu ao Sr. Eichmlmn, exigio du
presidencia do Rio Grande do Sul, por aviso de 6 de Novembro ultimo, precisas informaçoes sobre
as duvidas ou queixas dos colonos de S. Leopoldo, e a mesma ordem foi renovada pelo actual
Sr. ministro em aviso de 6 de Março deste anno.
Em resposta veio primeiro um officio de 30 de Março que por alto satisfazia a exigencia, mas
em um outro omcio com data de 30 de Junho, que acaba de selo recebido, aquella presidenciu
apresenta todos os esclarecimentos desejaveis e que estilo perfeitamente de accordo com os do
Sr. ministro ~a Prussiu.
Conseguintemente vê-se que se por uma parte o governo, pelo orgii.o dos dous Srs. minish'os
da ~OTicultura, nno faltou ao que prome~tera ao Sr. Eichmann, por outl'a 11. insistencia deste nii.o tem
caract.er algum de lnopportunidade.
A circumstllncia, que oSr. ministro da Prussia manifesta de ter feito a viagem a S. Leopoldo e
percorrido as colonias para, o quanto nelle coubesse, facilitar ao governo os meios de cumprir as
suas promessas, é ainda significativo, creio eu, de que a legaçao da Prussia dá muita importancit~
ao assumpto, e que, sob as fórmas mais polidas, reclama ella com firmeza providencias decisivas,
A memoria que, como resultado de suas investigaçOes, redigio e junta a seu omcio, é um
trabalho de estudo e consciencia, e, embora admitta rectiticaçOes, é jnsta em suas concludoes,
como mostra o parecei' especial que dou sobre elIa e que poderia ser-lhe communicado, retribuindo
assim a sua 011'erta.
A esta prova de cordialidade tem jús o Sr. ministro da Prussia, por isso que S. Ex:. dá te'!-
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t.emunho solemne do estado satisfactorio em que achou os colonos de S. Leopoldo, quanto á prosperidade material, e se elle a attribue a circumstancias naturaes da colonia e á laboriosa indole
germanica, reconhece cavalheirosamente ser tambem devida á in1luencia liberal da legislaÇAo
hrasileira, confessando mesmo a solicitude que com os colonos se tem despendido.
Esta linguagem tAo explicita do representante da Prussia, a cuja nacionalidade pertence a
primeira e mais numerosa colonisaç&.o alIem&. no Imperio, depois de ser muito honrosa ao governo,
nQo póde deixar de ser util ao paiz sob o ponto de vista de emigraçao expontanea.
Observando o Sr. ministro da Prussia que, apezar desse estado de prosperidade, ha cireumstancias que a6edam desagradavelmen~ a situaçl10 morol dos colonos e ameaçam para o futuro
desagradavt'!is complicaçoes, vou occupar-me successivamente com as causas que S. Ex. aponta
R esse mal-estar.
A primeira, segundo o Sr. Eichmann, é a queixa dos colonos pela desigualdade de direitos
politicos,e comquanto pertença este assumpto mais directamente ao ministerio do imperio, dá elIe"
logar a um estudo, cuja delineaçao peço licença para fazer aqui.
Nu. nacionalidade de individuas ha direitos de duas especies e que com frequencia tem sido
,·onfundidos: os direitos civis e os direitos politicos.
Aquelles sAO, como é sabido, as vantagens que tem os membros da nacionalidade de serem
protegidos em suas pessoas e causas pelas leis do paiz, e de serem por estas regulados seus actos
,,;ociaes, hereditarios, etc.
Os direitos politicos sao as faculdades dos cidadaos intervirem no governo do paiz de uma
maneira mais ou menos ampla.
Quanto aos primeiros é claro, que nenhuma distincçao ha entre elIes a qualquer titulo que se
adquiram, como mostra a identidade em que o art. 6.° da Constituiçao do Imperio colIoca Oi
(~idadaos brasileiros por nascimento, por origem, por adherencia e por naturalisaçao.
Restaria ver se as leis que na fórma do I 5.° do citado art. 6.° da Constituiçao deviamI determinar as qualidades precisas para se obter carta de naturalisaçAo-. tem sido restrictivas
P,ID relaçao aos colonos pelo menos.
A lei regÚlamentar de 23 de Outubro de 1832 exigia para a nacionalisaçAo dos estran~iros,
além de outras qualidades e mediante certos tramites, quatro annos de residencia.
A resoluçAo de 30 de Agosto de 1843 reduzia esse praso a dous annos e esta disposiçAo que
existe para os mais estrangeiros só foi modificada para os colonos.
A lei de 17 de Setembro de 1835 já tinha (art. 12) concedido a naturalisaçao aos colonos do
Rio Doce com um anno de residencia.
A lei de 3 de Setembro de 1846 concedeu aos colonos, que ao tempo della residissem em
:-;. Leopoldo, a naturalisaçAo immediata. A mesma disposiçQO tornou-se extensiva aos de Petropolis e S. Pedro de Alcantara pela lei de 31 de Janeiro de 1850.
E' certo que a lei de 18 de Setembro de 1850 (a das terras publicas), tendo de estabelecer uma
disposiçl1o generica para todos os colonos, ás vezes importados por emprezas particulares e com
pouca escolha, continuou a exigir os dous annos de residencia; mas veio logo a resoluçllO de 23 de
Junho de 1855, actualmente em vigor, dar ao governo a faculdade de dispensar esse prazo,
autorisando mesmo a naturalisaçno immediata dos colonos.
Vê-se de tudo isto que, longe de difficultor-se a adquisi~.ao da nacionalidade aos emigrantes
allemaes, eUa lhes tem sido gradualmente simplificada e com notavel preferencia sobre os outros
estrangeiros. Vê-se tamoom que nenhuma colonia do Brasil podia queixar-se menos do que
s. Leopoldo, pois de momento se lhe concedeu o que as outras só mais tarde chegarao a alcançar.
Isto quanto aos direitos citlis da nacionalidade, cousiderarei agora os direitos polilieoll, a que
parece especialmente referir-se o Sr. ministro da Prussia.
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-1Pela Constituiçao do Imperio, com uma unica excepçao, 88.0 identicos os direitos dos brasileiros natos e dos nacionalisados.
Uns e outros podem exercer a igual todas as funcçl)es militares, judiciarias, civis e administrativas, podem ser nomeados pelo governo para todos os empregos, e, podendo votar em todas as
eleiçoes, sao elegiveis para vereadores, juizes de paz, eleitores, membros das assembléas provinciaes, e até para senadores.-Sómente nao podem os naturalisados ser eleitos deputados
da Naçao.
Esta mesma limitaçao dos direitos politicos, é mais de principio que de facto, tratando-se de
colonos.
Chegando estes ao paiz, sem conhecimento deUe, do. sua lingua, de suas necessidades, e o que
mais é, sem fortuna e sem prestigio, mal se póde conceber que aspirem a um logar sempre disputado pelas illustraçoes de cada provincia. Pt'lomenos nao é isto razoavel,e pois a unica li.mitaçao
de direitos politicos da Constituiçao não tem, nao póde ter para os colonos um alcance pratico:
:lAo póde motivar suas queixas.
Quanto aos filhos destes, nascidos no paiz, é claro que pela circumstancia do nascimento tem
elles a plenitude dos direitos politicos; observando apenas que para o logar de deputado é ainda
exigida a qualidade de professar a Religiao Catholica.
Por esta fórma julgo ter demonstrado que é menos fundado o motivo de mal-estar que sentiriam os col<..nos de S. Leopoldo pela limitaçao de direitos politicos e se a coustituiçao e leis dos
Estados Unidos parecem mais favoraveis, ha naquelle paiz circumstancias que as.'Jás neutralisam
essa vantagem. O seu exame, porém, nao caberia neste lugar.
O segundo motivo de mortificaçao dos colonos é referente ao culto e abrange duas questoes
diversas.
Uma é a legalLiaçao dos 8ctOS religiosos do Rito Evangelico que ao Sr. Eichmann parecem
.insuftlcientes,tal qual a estabelece o regulamento de 17 de Abril do corrente anno.
E' possivel que assim seja, mas tendo a lei de 11 de Setembro de 1861 admittido o principio
da legalisaçao desses actos, está resolvida a questao capital; e nas tendencias liberaos do governo
bem como da opiniao publica no Brasil, se acha. a garantia de que virá a ter em sua applicaçao
todo o desenvolvimento necessario e opportuno.
•
AsegunJa idéa que sobre o culto indica o Sr. ministro da. Prussia de que o governo forneça
aos pastores evangelicos meios de subsistencia, garantindo por lei e como regra geral o favor
concedido excepcionalmente, tambem nao parece bastante justificada.
No imperio o culto e a subsistencia dos sacerdotes nao gravita especialmente sobre o E:>tado,
sim sobre a retribuiçao dos fieis pelos serviços que recebem, para o primeiro ha o direito de
parochia e os segundos têm os benesses e proventos clericaes.
O Estado apenas presta auxilios 8.0 culto para ajudar a sua magnificencia, e se dá aos parochos,
bispos, etc., uma pequena congrua, é como retribuiçao de serviços que deUes exige como
funccionarios publicos, e como compensaçao de restricçoes a que os sujeita em sua. vida civil. Os
sacerdotes que nl10 sAo parochos, bispos, etc., nada percebem do Estado.
Nao sendo o Culto Evangelico tio ostentoso em suas ceremonias, nem estando seus ministros
sujeitos ás mesmas restricçoes que pezam sobre o parocho catholico, parece que podem dispensar
aquelles auxilios como regra geral, e apenas solicital-os como o governo os concede excepcionalmente.
De resto, admittido nas leis do paiz o principio da legalisaçao dos actos sociaes do Culto
Evangelico, está de alguma fórma contida nelle a idéa do governo prover a sua regularidade,
auxiliando onde fôr indispensavel a sustentaçao de pastores.
Ci'eio, portanto, que esae motivo de mal-estar dos colonos de S. Leopoldo, sómente se explica
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pelo pouco conhecimento que elle5 têm das leis do pai~ e sua organ~açao, e que por isso mesmo
ha de ir desapparecendo á medida que esta causa cessar.
Se não me foi possivel concordar com as duas primeiras causas de desgosto nos colonos de
S, Leopohlo apontadas pelo Sr. ministro da Prusaia, em compensaçAo dou pleno assentimento á
terceira, isto é, a que nasce da falta de garantias em sua propriedade territorial.
No parecer que formulei sobre a memoria do Sr. Eichmann, vio considerados o~ factos que
S. Ex. menciona, aceitando tambem em geral ús meios que elle propOe para de prompto solver
todas 11S questoes. Todavia, apresentarei aqui algumas consideraçoes.
Na ex-colonia de S. Leopoldo as questoes silo muitas e silo diversas, quanto á sua propria
natureza e quanto aos individllos entre quem se debatem. Mencionorei as principaes,
1.. Questoes sobre o modo de se verificar e documental' a propriedade originaria dos
colonos;
2.· Questoes entre elles sobre limites dos seus prazos;
3. a Questoes dos colonos contra o Estado, para que lhes complete a área promettida, como
e onde;
4.- Quei5tOes de usurpaçio de uma parte dessa área, por individuos nAo colonos;
5. a Questoes sobre a maneira de regularisar as transferencias effectuadas por colonos, alguns
já fallecidos, e tambem sobre as respectivas successoes, de accordo com as leis do paiz.
Isto quant:> aos cokmos, de naturae,:; do paiz ha ainda as seguintes reclamaçoes:
1.- Contra o estado pela usurpaçno de terras na fundaçno da Feitoria em 1788;
2. a Por usurpaçoes semelhantes na fundaçno da colonia em 1824 ;
3. a Descriminatno de dominio particular encravado nas colonias;
4.- Verifical;D.o de todas as propriedades de brasileiros que limitam com ellas;
5.· Extremaçao de terras devolutas.
Para decidir esse cumulo de duvidus e e:\igencias encontradas~ é preciso, como mUlto bem
pondera o Sr. ministro da Prussia, reger-se ora pela. justiçR, ora pela equillnrle, e sempre pelo
e;.:pirito de coucilial;l1o.
Os meios pUl'U tudo isto nllo podem ser os da admÍllistnlcRo ordiu81'iu.
O:; tramites e as for~ulas tornariam illtermiuav~is as co~testacoes .
Das autoridades permanentes da provincia, nenhuma teriu o espaço, uem poderia applicar lL
umteria o estudo prolixo que elIa exige.
Resta, pois, o alvitre que o Sr. lDini~tro da Pt'ussia propoe; ti nomeR~R.o de um commissario do
g'overno com poderes especilles.
Mas, ainda depois de aceita fi. idéll, nada se terÍtL feito,se eS.,;e funccionario uno tivesse todas as
l'onveuientes habilitaçoes. Indicarei algumas.
E' de primeira intuiçllo que elle deve ser brasileiro. ::Iet'ia isto de bom effeito pal'u os colouo:;
liue fazem em geral melhor couceito dos hrasileiros, como juizes em se11S negocios, do que dos
pl'oprios allemnes. O facto dos corpos prussianos pedirem otliciac3 brasileiros, é elo quente e
conhecido.
Demais, seudo pt'ecisameute as fjuestOes mais graves da ex-coloniu tmtre brasileiros e allemneli,
como se sujeitariam aquelle.;;, quasi todos homens de po:!içfio, a um commi..,sario que uão fosse
hrasileiro '!
Em ultimo Jugar parece que, devendo o commissario do governo ex.ercer funcçOes de
g'rande couliequencia, o exerceI-as nao u'um\ colonia, mas n'um municipio, haveria inconvenienciu
moral,senllo illegalidade política, em confiar taes funcçoes u um estrangeiro.
Depois da qualidade de brasileiro é evidente que arbitro de questoes tD.o serias e multiplices
uão pôde deixar de ser pessoa de intelligcllcia esclarecidn e largos conhecimentos, sobre tudo em
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de terras, que se nl\o é applicavelaos colonos, é a que regula os direitos dos proprietarios
que com etles contendem.
E' por demais dizer que 03 predicados de moralidade, circumspecçllo e zelo no cumprimento
de deveres, nl\o poderiam ser dispensados em tllo serio encargo.
Estilo envolvidas com as questaes de S. Leopoldo muitas de legitimaçllo de posses, revalidaçl\O
de concessões e descriminaçAo de domínio publico; e nllo cabendo na alçada do governo impor aos
particulares, e mesmo aos direitos do estado outra jurisdicçllo que a determinada por lei, seria
conveniente que o commissario do governo fosse provisoriamente investido com as funcções de
juiz commissario do municipio de S. Leopoldo. De outra fórma além das nullidades abundario
contUctos de jurisdicçAO.
O systema de trabalho deve sel' detel'minado nas instrucçoes que o governo (ter e que deveriam
obrigar ao estudo de cada q uestAo por meio de processos administrativos, com recurso para a
presidencia, e desta para o governo, afim de acompanhar os principios da legisla.çl\o sobre terras,
que é tambem a de todo o fÔro administrativo.
Debaixo de taes regras a nomeaçll.O por parte do governo de um commissario para dirigir e
regularisar a propriedade territorialua ex-colonia de S. Leopoldo, parece-me o meio mais eftlcaz
e consentaneo, além de que tem elle 1\ seu favor a explicita adherencia do Sr. presidente do Rio
Grande do Sul.
Assim, embora nl\o sejam aceitaveis todas as idéas emittidas pelo Sr. ministro da Prussia em
sua nota de 1.0 de Julho, as conclusões a que chegll. e as medidas que reclama, parecem estar no
caso de ser adoptadas.
E, porque. além das promessas que o Sr. Eichmann invoca da parte de dous Srs. ministros da
agricultura, observa-se que elle formula sua solicitaçAo actual da maneira mais cortez e obsequiosa
para o Imperio, concluo ainda que merece ser attendido até na urgencia que reclama.
Por esta. fórma e juntando como já. declarei um parecer especial sobre a memoria do
Sr. Eichmann, julgo ter cumprido a ordem que recebi do Sr. ministro da agricultura, pela melhor
maneira que a brevidade do tempo me permittio.
Rio de Janeiro, 15 de Julho de 186:t
JOSÉ CANDIDO GOMBS .

..
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Les pitades d8 lBuicipe de S. Leopoldo.

En Ut24 le gouvernement impérial du Bl'ésil fit les premiers essais de la colonisation aUemande.
fl invita led émigrants à. venir s'établir au Brésil et à. conclure à. cet etfect nvec ses agent.s do.ment
811torisés des contrats dont une des conditions les plus essentielles était la suivante:
• Chaque colon, pere de famille, recevra com me propriété libre un terrain de 160,000 brasses
ql1arrées; ce terrain sera mesuré et les limites en seront demarquées. •
La même clause se trOl1ve accordée dans tous les contrats par lesquels le gouvernement impédaI engagea á différentes reprises et plus tard que l'année 18241es colol1s qui forment maintenant
la populo.tion laborieuse et prospere des picade.s de S. Leopoldo. Cependant quelqne avantageuse
que soit la situation économique á laquelle les colous sont parveuus par leur travail et la fertilite
uu sol, ils se plaignent amérement que le gouvernement Bit rempli d'une maniere tout à. fait insuftisante se~ engagement.s, relativement au mesurage et à la delimitation des terrains ct se trouvant
par cette raison dépoUl.:vus des garanties que la loi dl1 pays exige pour la légitimité de la possession
territoriale, les colons se Iivrellt à. des cl·a.inte,; hntôt exagérées, tantôt justitiées par les cir("onstances.
Les graves inconvénients d'uu pareU état de choses qui dure déjà depuis de longues années,
ne sauraient échapper à. la sngesse du gouveruement; il cloit en même temps répugner à. ses sentiments de justice. II est donc temps d'examiner avec soin les griefs de.s colons et de chercher
sériensement les moyens d'y rémédier. C'est afin de faciliter au gouvernement impérial cette tãche
que sur la demande expresse du président de la province du Rio Grande do Sul, le ministre de
Prusse a élaboré le présent mémoirc.
L'empéreur D. Pedro I avait destiné ft la colonisation un domaine seignellrinl qu'il possédait
tlsn5 le district de S. Leopoldo, et qui était connue sous le nom de la Feitoria Velha. Les limites de
(~e domain n'avaient pas été exactement tracées et l'administration impériale se trouvait à. cet égard
en conflit avec led propriétaires des terres avoisinantes. Il en résulta que plusieur5 picades furent
ouvertes sur des lieux dont le droit de propriété était en contestation. En autres ces picade3 et les
différentes colonies, dont elIes étaient composées ne furent pas exactement mesurées, ni démarCjuées, l'administration impérial se bornant à. indiquer sommairement aux colons leurs lota de terre,
et à les munir de papiers ou la largeur et la profondeur de ces lots étaient marquées avec 111
(lirection de lem's fronts, sans examiller si les termins récllement donnés aux colons fusscnt exacte
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ment conformOd aux inJications dos papiorB, Ce procédé de 1'1l.c1ministl'o.tion <levait nécessairement.
améner des contestations entre les colons e entre les différentes picades, aussitôt que les terrains
eul'ent par la culture acquis une plus gl'anc1e valeur. lIais lo. situation se compliqua encore davantage au préjudice des colon$, lorsque la loi du 18 septembre 1850 et le rcglement du 30 février 1854,
exigerent la légitimation de certains possessions, par un mesul'agejudiciaire, et par l'obtention dtun
titre de propriété du gOllvernement. Les colona n'uyant poul' prouver leur droit de propriété qu'un
document dépourvu des formes prescriptes par cetto loi, de\'aient naturellement désirer d'obtenil'
des titros formeIs, et qllclqucs uns d'ontr'oux s'o.dressel'ent à l'autorité provinciale pour les démander, Cos titres n'lI.urllient pu être autre choso que des aetes solemnels attestant la donation que
l'Empércur D. Pedro avait faite aux colons des tel'rains qu'ils occupaicnt. Mais pai' un malentendll
que je rénonce à m'expliquer, le président d'ulors jugea que les colons avaient à justifier leur possession, à faire mesurOl' jlldiciairement leurs colonies et à démandel' Ieurs titres de pl'opriété conformément aux formes prescriptes par le rcglement du 30 janvier 185·1. Evidemment le président
avait oublié que le § 2 de 1'11.11. 3 de la loi de 18 septembre 1850 et 1'art. 22 du reglement considerent comme terres non dévolues toutes celles qui sont des propriétés particulieres, en "ertu d'un
titre légitime quelconque, ot garantissent expréssement cos propriétés, Or l'art, 25 cIu reglement
déclal'e titres légiLimes tous ceux par lesqueIs, selon la loi, la propriété peut être trnnsférée, ef
certes il ne saurnit y avoir do titre plus conforme à cette déclarntion que la donation du 80uverain
mise à éxécutel' par son gouvernament. Nénnmoins plusieul's colons de la picade Feliz et de In.
Linha Novo., se désistant du droit qu'ils avnient acquis pat' loul' contract avec Je gouvornement à.
recevoir des terrains gl'atllitement mesurés et démarqués, ont fuit à leu r fl'ais et judiciairement
mesurer Ielll's colonies. Cetta cOllcession toutefois ne lour a été jusqu'à présent d'aucune utilité ;
car plus de doux années se sont écoulées snns qu'ils ayont obtenu leurs titres de propriété. D'un
autre cõté ces mO~Ul'a.gos partiels ont augmenté eonsidérabloment la confnsion des limites, parce
,!ue dllus bieu des cas lo j Ilge commissaire y o. procédé sans prendre glll'de itrétat de possession
qui s'était établie á. la suite des promiers 81'rangoments pris par )'administrntion impériale pour
installer les colons.
Quelques soient les complications pl'oduites par cos errellS ot ces procrastinatious du gouvernement, on no s'y est pas même arreté, mo.is on a Cait, pOUl' ainsi dire, nppel à la spécnlation afin
d'introduire daus la délimitation des colonies un nouyeau élémont de désordre.
Quolques particuliel's pensant qu'il devait exister entl'e lcs coloni~s dites de 1'Estancia Velha
des petits morceo.ux de terres dévolues, offrirent au gouvernement d'acheter ces morceaux à uu
pris minime, et it la condition de pouyoh' les l'evelldre selon 1eurs convenauces, apres les avoir
découvol't~ par un mesurage judiciaire. Le gouvel'uement sans examiner s'il avait lo dl'Oit de
vendre á. des spéculateurs étraugers à la colonisation des partias d'nn terrain que l'Empereur avait
gratuitement abandonnés anx seuls colons o.llomnnds, et sans fsiro attention nux conséquences
facheuses quo cette vente dm-ait en tout cns a\"oÍl' pour las colonie.:J, Rccepta 1'offre des spécula.teurs.
C'est ainsi que cetta malheurcuse 8~c1.il'e des Sobras, source de tant de mécontentament parmi des
colons, ti. surgi, sur un terrain restreint et comparntivoment plus important du municipe de
SII.o Leopoldo. On n'o. pas tnrdé à s'llpel'cevoir de la. fante que nvait été commise, mais non
obstant et malgré un sage avertissement que le gOllvernemcnt central, sur les justes plaintes des
allemands fit parvenir à la présidence do Porto Alegl'e, ou continua le même systême et SUl' une
pIus grande échella,
Deux allemands ~nI. Kl'nmcl' et Schmidt, fi\"aiol1t acheté, il y a plus de vingt nns, une
large fazenda dite O Padre Eterno, qui d'nn coM e~t ontourée de tm'res appnl'tenant á l'état et qui,
de l'autl'e touche aux fl'ontieres des picades Campo Dom, Dous IrmRos, et à quelqllos pl'opriétés
particllli~res. I.os mnitr('s de ccs d~t'nlcrs se Cl'urent lésés dans les dl'oits par los limites quo
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-aScbmidt ot Kramor attt'ibuel'ent à. Ia fazenda. N'ayo.nt pus rccllsé li fHire recollnaitre leura dl'oitt>
par un proces regulier, les propriétaires se coaliserent avec des spéculatoul's intluents, et de
cetto malliere il se forma une compagnie qui proposa au gouvernement d'acheter toutes le~
terres dévolues qui seraient discliminées par un meSUl'ne0'6 jndiciaire fait aux frais de 1:1
l}ompagnie dans los alentours de la fazenda dl1 Padre Eterno. Le gouvernement parait avoir
aecepté cette proposition puisque l'ingénieur eng'agé par la compagnie Hoski~ et Miranda.
D. JO$6 Maria Vidal, a été autorisé à procedel' à. la discrimination des terres dévolues. Ce travail,
quelqlle prépal'atoil'e qu'il ftU, a considerablement nigri les esprits : - non seulement Schmi<lt et
Kramer se plaignent qu'on cherche à décidel' par la voie administrative une question de droi!:
privá au mépris d'une sentence jlldicinire qu'ils affirment avoir obtenue en 1844. et qu'on confip.
l'exécution des travaux tecbniques à une compagnio particuliero, dont los adversa ires font partie
mais encoro los colons des plusieura des picades limitrophes se recrient-ils contre le mesurage de
l'ingénieur Don Vidal qui, ales elltendre, aurait retranché sur les colonios des portiQus considerubles, afin d'ólargir autant que possible les limites des terres dévolues. Ce qui a encore envenimé
la querelle, c'cst que 14 familles allemnndes que CQ sont établios sur un terrain dit des Quatre
Colonies, et qui depnis long temps, à cause des limites de ce terrain, se tl'ouvent en proces ave·c·
les colons de la picado dos Dous IrmH.os et avee les propriétaires du Padre Eterno, on obtenu dt'
la compagnio Hosking et Miranda, moyeullant uno sommo de 200~OO par chaquo colonie, In,
garantie de loura possessions actuelles.
Il est naturellement de l'interêt do ces familles laborieuscs que le cerele de terres dévoluc,;
soit 81ltant que possiblc étendu BUXo dépens de leurs voisin~, parce qu'elles esperont obtenir du
Iisc des meilleures conditions pour leu r établissement définitif, et la compagnie connaissBnt 10;-'
intentions bienveillantes dont lo gouvarnement est animé envers las colons en general, a étt'>
onchanté de pouvoir se liguer o.vec des colons contre les propriétaires du Padre Eterno. On semblo
donc avoir voulu profiter das disputes das allemands pOUl' ronforcm' 5a propre cause. Ca succes dr.
la spéculatioll cependant e3t un échec évident dos intel'ôts véritables de la colonisntion.
Jc crois avoir on dit assez pour dómontrer las effet.~ funests d'un systemo en vertu du quollt\
gouvememcnt, au lieu de charger direetement ses propres organes da la discrimination de:-\
terres dévolues, nbandonne l'exercice de ce droit à dos particuliers dont les vues interessée:-.
u'admittent guere l'impartialitC.
Sans doute la décision supreme sur la tl'avail de l'ingénieUl' da la compagnie reste-t-elll~
reservée nu gouvernement. Mais toujours ce racoul'S à des particuliers contre d'autres parti.!Uliers doit'il singulieroment diminuer lo prostiga de l'autorité qui, dnns des questions de tll'oit
privé, ne devrait eu aucune maniere favoriser ni l'un ni l'autre parti, et qui devrait le faire encor(~
moillil,lorsquo les droits du fisc s'y trouvent eu jeu.
Afin do compléter autant que possible le tableau das contestations aux quelles l'exécution
insufllsnnte des angagements pl'ÍS par la gouvemement au sujet du mesllruga des colonies :f
.lonné liau i je citerai los griefs suivants qui ont éte portés à ma connaissance.
Les habitants do la picade do Dous Irma.os pretendent que par la masuraga de l'ingtmieUl' d('
la compagnio Hosking et lliranda iIs perdruient plusieurs brasses SUl' los colonias n. 1 jusqu'uu
11. 17 du coté des Quatra Colonies, et depuis le n. 18 du coté de la fazonda du Padra Eterno.
Dans la picade do Herval il y a dos conte.~tations de limites entra les colons de l'année 1847 1':1
.'eux de l'annéo 1853.
Quarantc colons do la Linba Nova disent avoir faitjudiciairement meõurer leurs colonie;:o
Im 1858, sans avoir pu obtenir jusqu'à présent leura titres das propriétés.
Lo. fronti~re entre la picado du Café e la Linha Olinda, de la colonio Nova Petropolis, n'a P8!;
t~ncore été fixé. I.c directour de ~ovf.l. Pctropolis offre de faira co tl'ttvnil, y comprise la disf~l'i-
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mination du coté gauche de tOllt la Linha Olinda, et en partie de la Linha Impériale, moyennant. o
une indemnité de 4008000.
Quatorze colonies de la picade Hortencio toucbent à la propriété des hérétiers du major Azevedo.
Ce ne fut qne vers rltn 185~ qu'un ingénieur, envoyé par le président ode la province, constata que
lea limites de cette pr6priété entraient considérablement dans le fond de 111. picade indiquée aux
colons en 1829 par l'inspectellr Lima, de sorte que les colons perdent de la longueur de leura terrains 8:'>0 brasses sur 1.600. Ils démandent à être mis en possession du terrain que le gouvernement s'était engagé á leur fournir.
Différents habitants de la picade Campo Bom avaient reçn en 1824 par l'inspecteur Lima des
eolouies avec l'indication expresse que lenrs fonds tollcheraient au Rio dos Sinos. IIs se plaignent
qu'en 1849 Mr. Frédéric Bier ait été autorisé par le gouvernement à s'établir sur lesfonds des colo\lies et que, de cette maniere, ils auraient, contrairement aux dispositions antérieures, peranla
portion la plus précieuse de leurs terrains.
Dana la picade Feliz il est survenu une contestation de limite qui a profundément troublé
{,harmonie entre les colons. Deux partis s'y sont formés qui se font une guerre acharnée, l'un
soutenant que le gouvernement est obligé à faire mesurer à ses frais les colonies, et l'autre s'étant
conCormé à une dépêche de la présidence qui leor enjoint de Caire mesurer judiciairement et à leura
propres frais les colonies. Cette différence dans les apréciations des principes de droit a amené un
conftict matériel dont voici les éléments principaux. La distribution des colonies de la picade se tit
en 1856 ; comme front de ces colonies il Cut pris, non par nne ligne géométrique, mais la route que
mene du Cahy à la Cima da Serra. Cette ronte n'est pas droite, mais elIe forme des angles ce qui
doit occasioner des inégalités dans les différentes colonies. Quant à la direction de la ligne qui
borne les longueurs des colonies, elIe fut d'ahord indiql1ée de façon à faire entrer les premieres
colonies dans une pi'opriété particuliere. Cette propriété fut bientôt judiciairement mesurer et
vendue par parcelles à des colons qui de ct'tte maniere acquireut une frontiére réconnue par une
sentence légale, de sorte qu'on se vit obligé à changer la direction de la picade Feliz Ces circonstances ne tarderent pas à amener une foule des contestations entre les coloDs, et le manque d'une
délimitation authentique des colonies se fit de pIus en plus sentir. Mais comme nous l'avons déjà
dit, il Y eut nn nouveau diftérent entre les colons sur la maniere dont cette délimitation devait être
opérée: dift'érent qui évidemment ne saurait été résolu que par une décision du gouvernement
impérial sur la question de savoir, si la gouvernement est obligé ou non á faire mesurer les colonies et à délivrer les titres de propriétés en déhors des formes prescrites par la loi du 14 septembre 1850.
Mais en quelql1e sens que soit résolue cette question, il n'est pns moiDs évident que la sentence
judiciaire sur les limites du terrain particulier avoisinal1t des colonies,doit être respectée, que par
eonaéquent la rlirection de la premiére colonie de la picade doit être changée, et enfin que les me~urages judiciaires déjà effectués et payés par les interessés doivent être pris en considération.
Ces bases admises, ou pourrait arriver à un arrangement qui n'embrasserait que le terrain de
16 premieres colonies sur le côté gauche de la route qui mene du Cahy {lia Cima da Serra. Sor ce
terrain l'état de possession actuelle devrait être autant que possible maintenu, et chnque colon
devrait recevoir le nombre légnI de brasses quarrées. Si le terrain ne suftisait pas et que l'arrangement ne ptlt être eft'ectué sans déplacer un ou deux colons dont les propriétés serviraient á completer les colonies des autres, ces colons devront être largement illdemnisés pai' des colonies situées
ailleurs. A partir du numero 16,l'ancienne direction de la ligne de longueur doit être conservée,
parce que sans cela il filUdrait modifier l'étnt de possession de toutes les colonies de la picade ce qui
augmenternit considérablement les di1llc111tés. Les colons se sont montrés tout à fait disposés à
ltccepter du gouvernement une solutiou qui reposcrnit sur ces principes.
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Du reste de quelque maniare qU'(ju s'y prenue pour remettre les choses en ordl'e dN.us telle ou
teUe picade. je n'hésite pas á exprimer ma conviction bien arrêtée que, si 1'00 veut eu ardver á un
resultat satisfaisant, Uest urgent et indispensable de renoncer à toute mesure partielle, et d'adopter
on systàme propre à amener une solution générale de toutes les questiona de propriété dausles
cQ)onies de S. Leopoldo. Je me suis donc estimé heureult d'avoir été autorisé parMr.le préfJident
de la province à annoncer aux colona que son excellence 8vait démandé au gouvernement central
Ies moyens necessairei à opérer un mesurage général des colonies et à faire délivrer ault colons
des titres de propriété exactement formulés. Qu'il me soit encore permis d'indiquer les conditionll
particulieres dans lesquelles, salou moi, l'administration 8urait à procéder pour yenir réellement à
bout de toutes las diftlcultés.
Avant toutes choses il est iudispeulmble de resoudre la question de droit: c'e,st à dire de
. l"econnaitre nettement que les dispoaitions de lo.loi da. 18 Septembre 1850 at du ràglement du 30
.Tanvier 18M, 8ur la légitimation et les mesurages judiciaires des possessioDS territoriales ne
sont pas applicables aux colonies, que la donation faite de ces colonies par l'Empereur aUK emigrés
ftUemands est pour ceux lID titre de possession légitime que le gol1vernem(lnt enfiu est obligé à
procurer aux colons les garanties légales de leurs proprietés.
Ceci une fois acimis, je partage entierement l'avis de M. le président qu'un seul fonctionnaue
delégué ad hoc pnr le gouvernement central doit être chargé du mesurage de toutes les coloWes,
dela vérification des titres en vertu das quels les detenteuril actuels les possMent, et de l'expédition
des documents que leur garantissent selon la loi le droit de propriété.
Ce fonctionnail'e à mon avis ne saurait être un simple ingénieur, car Uu'a pas à tracer sur
nn terrain non habité des lignes géométriques, mais sa tâche est plutôt de concilier le statu-quo
uctuel des possessions tel qu'il s'est formé pendant plus de trente ans, avec les principes d'apres
lesquels le gouvernement avait voulu orgnniser la colonisation.
11 aura donc à résoudre tantôt selon le droit striét, tantôt selou l'équité, tantôt selon la
\lossession des questions fort compliquées. A cet etfet il sera nécessaire de le munir de pouvoirs
déscritionnaires qu'il doit être digne d'exercer par ses lumieres, ses connaissances, ses sentiments
de justice et d'impartialité.
Le commissaire du gouvernement rencontrera ditférentes catégories de detenteurs des
(~oloníes.

1.0 11 Y a d'abord les colons qui ont fait judiciairement et dans les formes prescrites par la loi
du 18 Septembre 1850 mesurer leurs terres. Ceux-ci ont acquis le droit d'obtenir nne sentence
confirmant leura propriétés. Le commissaire aura donc à accélérer l'émanation de cette sentence
et à en assurer l'éxécution.
2. ° li Y a ensuite les cplons et les héritiera lêgitimes des colons qui avaient reçl1 du GouverneInent leurs colonias, et qui peuvent produire les certificats sommaires dont l'adminlstration les
avait munis. Leurs propriétés devront être réglées conformément aux indications de ces certitlcats,
et en tenant compte des modifications qu'une longue possession y pourrait avoir apportées.
3.° La même procédure devra être appliquée aux personnes de cette seconde catégorie qui
auraient perdu leura certitlcats, mais dont les noms aont inscrits aux ré.gistres de l'administration
impériale.
4.° Ceux qui ont acheté des colonies dana les formes prescrites par la loi doivent être traités
(~omme les successeurs légitimes des premiera colons.
5.. Ceux qui ont acheté des colonies sans observer les formes prescrites par la loi doivent se
lioumettre aux jugements que rendra le commissaire selon les principes de l'équité.
S'ils sont contlrmés dans leurs possessions, ils sont tenus à payer au trésor les droits qui lui
,;eraient revenus dans le cas ou la vente eut été etfectuée selon las formes de la loi.
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-86.° Geux qui n'ont pas l'eçu la quaut.ité de terl'ain que le Gouvernement lem' avait promi~
doivent être indemnisés.
Si daDS leu1'8 picades l'especth'es ou dans les envirotls de ces picades il reste assez de terrains
disponibles pour leu r donner ce qui manque, le commissaire aura à chercher les moyens de les
•
indemniser éqllitablement par une plus grande quantité de terrains situés ailleurs.
7.° Le superfin de terrain que le commissaire découvrirait dans une picada quelconque ell
dehors des colonies don!. il aurait déterminé les limites, doit êtrc exclusivement employé soit à
foni'nil' les indemnités dont il est question au § 6, soit à établir d'o.utrel3 colons.•Tamais ces
iiobras ne pOl1rront etre vendues à des spéculateurs étrangers à la colonisation.
8.1) Aucune discriminatioJl de terres dévolues dans les environs des picades ne pourra etre
:>anctiOJlllée par le présideut de la pl'ovince sans le concol1rs du ccmmissaire.
Je ne doute pas que si le Gouvel'nement voulait munir son commissaire d'inst"uctions dans le
sens sus-indiqué, le mesurage général de tontes les colonies de sao Leopoldo pourrait être achevé
dan!> le courrant d'ulle année. Sana doute les COIODS ont droit à ce que cette mesure soit exécutée
aux frais du Gouvernement; toutefois teUement ont-ils besoin d'obtenir la consécration légale
de leur8 propriétés et l'arl'angemelltdes contestations de limites, qn'ils consentiraient volontiersà
payer 20'000 par colonie pour COllnir 11ne partie conRidél'able des dépenses que le Gonvernement
aurait à faire.
Porto-Alegre, le 14 .!uin

186:~.
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Parecer sobre a lemoria -do -.Sr~' ministro da Prllssia rererente á tolonia
de S. Leopoldo,

o Sr. Eichmalll1, ministro plenipotencinrio da Prussia nesta côrte, apresentou junto a seu
"Ifleio do 1o do corrente uma memoria e:tplicath-a das questoes que existem entre os ex-colonos de
:-;. Leopoldo, e sobre as medidas que julga convenientes parà as fazer cessar.
Como melhor meio de mostrar u origem e natureza dessas questoes, S. Ex. explica fiS eircum:-otancias em que foi fundada aquella ex-colonia e ncompanha a sua exposiça.o com obser"açoes,
111·0. sobre os direitos dos ex-colouf>s, orn sobre o que no governo parecem aconselhar fi
"onveniencia publica e os illustrados principios por que eUe costuma l'eger-He,
Encarregado por S. Ex, o Sr. ministro da agricultura de dar pnrecer sobre esse trabalho,
fi farei nos seg'uintes termos, procurando tambem na historio. da fundaçD.o de S. Leopoldo
ol,l elementos para explicar a actualidn<le daquella ex-colonia, c de passagem, cm parte, l'e("tificar algumas das 1l0t.õeS produzidas pelo Sr. ministro da Prussia.
A idén de chamar ao Brasil a colonisatilO estrangeira c nesta COIU preferencia a da rata
g-erZ!i.anicn, foi coeva e mesmo !lrecedeu alguma cousa á nossa emaucipat.D.o politica.
Ko mesmo auno em que fi Independencia foi declarada (1822) consta que se formulou
t,umbem um plano para attra] I ir' elU larga escala colonisaçl\o allem! ao Brasil. Mas esta idéa
não se realizou, talvez, porque de sobejo occupado com a org·allisaçD.O politica do Imperio,
i' com a dupla ameaça contra ella de urnu nggl'CilSaO extel'na e de uma reaccilo interior,
lIloI podia o governo consagrar sua attent'!o e seus recursos áquelle objecto.
S6 no:; ultimos mezes de 182-'3 e 110S primeiros de 1824 constou de uma mnneit·a positiva
41\1e c. governo do Brasil convidava a colonisaçl'l.O allemA a dirigir-se ao Imperio.
Pelo menos em jomaes da Allemanhn nppareceram annuncios declarando as vantagens
concedidns aos emigrantes {Jue lie quizessem dirigir no Imperio. Entre essas vantagens notavarc.·se as seguintes:
LI Passagem paga li. custa do governo imperial ;
~.a COllcessD.o gratuita de um Jote de terras de 400 brA~l\s em quadro, ou 160,000 de
i.uperficie ;
S.I Subsidio dinrio de um frAnco ou ]60 réis a cada colono pelo primeiro anno e metade
1IU segundo;
4,~ Cada fumilia teria, em porpol'~ão tiO numero <le pCil:50nS, caval101-;, bois, ovelhas, etc.

Digitized

byGoogle

-.-

Alóm desses favores materiaes promettill-se mais aos colonos:
1.0 A concessl1o immediata da qualidade de cidadao Brasileiro ;
2. o A inteira liberdade de culto;
3. o A isençao pOI' tempo de dez annos tIo png'amento de direitos.
TAo excessivos favOl'cs fizeram a impI'onsn nUemlJ. desconfiar da SilO. exeq llibilidade, e neste
sentido excitou alla a desconfiança dos amigl'antes,
Mas nl1.o foi isto só: n. pessoa que se declal'ava autorisada para. fU1.Cl' O:ô contratos era. um
major de nome Jorge Antonio Schaeft'tw, cujos antecedentes no seu PI'OPI'io paiz eram POU1!O
recommendaveis.
P'lr outl'8. parte ig'norava-se se elle tinha positiva autorisnçlLo pura contratar colonos por
eontn do governo brasileiro, ou se upenas tivera permissão para. o fazer de conta propria, visto
:;ar alle um dos emprezarios das colonias Leopoldina. e Fl'a.nkental estabelecidas nas margens
dos rios Peruipe e Caravellas, na província da Bahia, desde o anno de 1816,
Accresce que nos propl'ios contl'actos que 8."3Signou o major Schaeffer com os colonos e que
:linda possuem alguns dos de S. I.eopoldo 11IJ.O invocava representa~a.o do governo como se
de facto realizas.se os ajustes por conta particular sua.
Fosse, porém, pela sympathia. que inspirava o nascente Imperio ou pela confiança que
devia causar o facto do SOl' Imperatriz do Brasil uma princeza AllemlL, os governos allemlles,
o o Jn. Pl'ussia com especialidade, nl10 se oppuzeram, mBS ant~8 facilitaram a vinda de colonos para o Brasil.
J,'oi Msim que se encaminharam pUI'.L o Imperio 03 primeiros C010ll0S destinados a B"
Leopold'), e o que lll'e~ede mostra que, exactamente (allando, n&.o el'am elle~ engajados pelo
governo do Imperio, ou quando monos, que pouco definidos se a<.'havam os encargos dest.e
em rela~.ão aos emigrantes.
Nem que o quizesse, podel'ia o governo brasileiro tornar eft'ectivas nlgumas das promessas
feitas pelo irreft.ectido m8.jor Schaeifer, entre outras as que garantiam aos colonos NiN liberdade de culto, ideJlÇAo de pagamento de impostos e o gozo completo dos direitos de
cidadao Brasileiro desde a sna chegada I
A tnes favores oppunha-so n Constituiçao Politica do Imperia que estava jurada quando
os primeiros colonos aportaram ao Brasil,
Sem embargo, tll.o sincero era. no governo imperial o desejo de dutm81' a colonisaçAo
ullema ao paiz que procurou realizar, quanto nelle cabia., as vantagen:ô I}ue lhe haviam sido
promettidas.
Por portaria de 23 de Dezembro de 1823, tendo sido nomeado iuspectOl' dos emigrante"
o illustrado monsellhor Pedro lIachado de Miranda. Malheiros, as o1'dens que lbe foram dirigidas para o recebimento dos colonos e que constam do registro official, mostram que, com
quanto preoccupado com grtl\'i!;simoi! negocios internos, o governo olhava com solicitude para
os colonos que esperava,
Procurando-se um local que n todos 03 respeitos fOdSC azado PlII'o. flU)(.bt~'Io da. colonin,
nenhum pareceu, nem de facto podia sel' melhor, Jo que o denominndo- A Feitoria do linho
canhamo- na provincin do Rio Grande do Sul.
Cumpre declal'al' U ol'jgem desta feitoria, pOl'que, como bem oh. ml"Vil o Sr. ministro da
Pl'ussia, remontam-se á sua fun<la~no as duvidas sobre o dominio tel'ritorillllll\ ~olonia de S. Leopoldo.
Por offieio de 6 do Agosto de" 1789 determinou o vice-rei do Dru:-;il, Luiz de Vasconcelloil
e Souza, que se estabelecesse na cap;tania de S. Pedro e proximn 11 Port~) Aleg're a Renl
}'eitoria de linho canhamo,
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-sMas, ou p01' impI'evidencin ou pelo caracter absolutista dos vice-reinados, n&.o considerou
aquelle offieio os direitos que pOl' concessOe:l unteriores podiam ter os particulal'el> sobre o
terlitorio indicado, e que, mais 0\1 menos tal'de, por si ou por seus herdeiros, os seus donos
deviam f Mel' valel'. Limitou-se a indicar alguns que deviam sei' desapropliados: é pl'ovavel
que csbls circUlnstuncias não fossem conhecidas do governo imperial, até porque naquella
época, valendo muito pouco as tel'ra8, ninguem disputava a particulal'es, e ainda menos ao
governo, divisas tcrritoriaes.
E" a~illl que n portaria de :n de )Ial'ço de 182j, (publica.dj. no Diario do Gocel'/w de 28
de A.bril seguinte), consiUeI'ci,ud<l como perfeitamente liquido lo dominio das terras da Feitoria
de linho canham'), o porque jlllg'&Vll. OSile tel'l'eno (textual) • comI) o m.ai.s apropriado para os
I'Olmws. que se esperavam t, ordenou ao l>l'esidente da provincia. que procedesse:
1.0 A mandaI' medit, o.ql1elle terreno para ser dividido em lotes de 400 bl'&ças em
quadro;
2.° Que déSlie log'o pllrte da quantidade tle terreno e do:! casaes que nelle se podiam
arranjaI', visto estar mui pl'oxima a chegada tios colonos;
3.° Que avaliasse e remettesse para a corte 03 escravo:! da Feitoria, á meilida que os
c~olonQS fossem chegando.
O presidente da provincia deu-se pl'cssa em mandar Cumpl'il' as ordens do governo imperial, mas tantas delongas cobices a.ppareCe1'8lU da parte lIa juiz das sesmarias, qne sómente
em 20 tle A.gosto de 1824 teve pI'incipio a mcdiçao aliás encetada com as solemnidade:;
devidas.
Não progredia elh" porém, sem que apparecessem complicaçoes diverll8s.
Para logo nilo eram conhecido:! os limiteg da :Feitol'ia, sendo necessario que o JUlZ se
louvasse nas informaçoes dOli antigos moradol'e:i nem sempre competentes e insuspeitos.
Era natural, pois, que vies.'3em com suas reclamações os concessionarios anteriol'es ao
estabelecimento da Feitoria, cnjo. propl'itdade fôra por esta usurpada, ou qlle a actual medição
invadia.
Accresce que, havendo posseiros de longa data, estes mesmos não podiam resignar-se a
perder o que consideravam dominio seu.
A correspondencia entre o jniz das sesmarias que fazia o. mediçao e o presidente da provineÍ8, notavelmente o oflicio daquelle com data de 9 de Sotembro de 1824, e a resposta de
11 do mesmo mez, mostram quanto el'am gl'aves esses embara~os e a impossibilidade de os
demover,
Mas eram urgente:! ai> ordens do governo, pal'8. que se medisse a J.'eitorÍ8, e mandou-se
continuar a mediçao, recebendo-se os protestos ou reclamaçoes dos heréos confinantes para em
tempo serem considerados.
Em 2ã de Novembro de 1824 foi julgadn. por sentenç.'l a meilição, porém, reconhecendo
o presidente da provincia a necessidade de rectificar enganos que lhe demUlciaram na planta
e para que em todo o caso a divisA0 do:; lotes eoloniaes fosse feita eom maxima exactida.o,
encarregou deste trabalho um homem de muita competencia. e probidade, o coronel de engenheiros João Baptista Alvell Porto.
Satisfazendo mais conscienciosamente o encal'go que lhe fOl'& attribuido, o coronel Alve:;
Porto DIl.o poupou seu tempo e tt-abalho, c porque teve occasiAo de verificar que na planta.
recentemente levantada havia numerosos enganos, rectificou-a ou antes 8 fez de novo em
sua parte principal.
E' certo que elle nao pôde Ilttelldel' n toda.'i as l'eclamaç(jes dos heréos, mll:-:l extremou
no que era possivel o dominio publico l'epresenbldo no t81TenO da Feitoria, e o l-eparti,)
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-a('om toda a exactidito etn 160 J.<Ite ..; de 160,000 uraças quadradl1íl, além de
143,510 braças que destinou pirn logradouro publico.

IIUla

frllclião de-

Ao ex-inspector da l"eita1'ill, e que ficava dirigindo a eolonia, Jo::;é Thomaz de Lima,
t'o\'UeCell o coronel Porto todos os esclarecimentos sobl'e a divisão desses lott's, segundo
t'onsta do ofticio do mesmo coronel á presidencin, datado de 6 de Abril de 18'25.
'l'aes silO os antecedentes da disedminll~Ao legal do tCl'l'1torio de S, Leopoldo, e por
elle ve-se que, longe de caber ao go\"erno 11. ce11811rl1 de impro\;dellte ou pouco interessado
('lU e~tabelecel' ospl'imeil'os <.-olon08 commodamente e de maneira a poupar-lhes toda a complicação futura sohre n pl'opl'iedade que lhes erlt cOllcedida, nl10 se escassei.ram os esf0l't0s
pura este fim.
l'"oi por ju'gai' aquelle tel'l'eno o m(li~ tlprop"i2do que se de~fez um estllhelecimento nacional
li fim de o dar aos colono!:,
Nenhuma idén tinlm nem podia tel' o gOVel'UO de que fosse iUiqllilb ou conte.-;tada uma
['alote desse seu dominio, mas, quaudo verificou esta cil'Cumstancia, encarregou um homem
muito conceituado, urna alta patente sci~utific!l. militai', de demarcar a nova colonia e seus
lotes .
.l)itlicilmellte podeda exigir-se mais, hoje mesmo, que SIlO melhor ('üllhecidas a=, conveniencias da colonisa~l1o e que de outros recursos dispOe oBstado.
Mas, se isto as~im foi, de onde proveio n confusão de propriedade 'lue apl'eseuta a colonio. de S. I.eopoldo '!
Proveio ulI.o da malignidade de um homem, como se tem inculcado, e é opinii1o cerrente
elU S. Leopoldo; proveio, sim, da sua extrema condescendencia e até das exigencias do~
mesmos colonos.
Destinados elIes n residil' em um lugar frequentemente visitado pelos indigenas; nlo
(Ineriam estabelecer-se senão ao alcance, por assim dizer, da vidta e da voz nns dos outros,
Pouco se importavam com ter um pedaço maior ou menor de tel'ra, que pouco valia entAo
e sobl'etudo a seus olhos, e pOl' isso mesmo que lh'a davam g'l'atuitamente, e ainda com subsidios
de toda a especie.
O que a tudo pt'eferiam era a facilidade da commum defeza contra os indigenas, e queuno era infundado o seu receio de serem acommettidos pelos aborigenes, provaram o entreoutros os seguintes factos occorridos a despeito de umn esquadra de pedestres ali estahelecida.
Em 26 de Fevereh'o de 1829, invadindo os imligella:.; a picadn. dos Dou:;; 11'mno~, assassinaram tres colonos e feriram mais um.
Em 8 de Abril de 1831, acommettermn a meslUU picada, e, matando tres colonos, raptaram
uma criança.
Em 15 de Maio do mesmo a11UO, atacando a picada do Hortencio, assasHiUlll'um onze pessoas
tle um e outro sexo, deixando outras duas gravemente feridas.
Além destes factos, ontros de menOl' gravidade occorreram, e a ameaça nlo deixou de
;;e1' permanente para os colonos mais afastados, até 1852, em que os indigtlnas tiveram de
abandonar aquella matta.
Entendeu, pois, com pouca razão aliás o citado primeiro directol' da colollia José Thomaz
de Lima, que devia coudesc~nder com os colonos e approximal-os quanto era possivel. E
porque uma vez deixada de lado a divisa0 e demarcaçAo feita pelo cOl'onel Alves Porto, nao
podia elIa mais adaptal'-se á colonia, o director a abandonou completamente substituindo-lhe
uma outra sem base positiva e por vezes inteiramente arbitraria.
l,'oi um erro, e tio deploravel como demonstra " situaçll.o actnal dos ex -colonos df'
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-aS. Leopoldo, ma:>, para aquilatar a culpabiliclade do director, cumpre considerai-o na devida
época e nas circumstancias em que elle se deu.
Já ponderei que os colonos eram os primeiros a exigir o seu estabelecimento em intimo
fi reciproco contacto com outros colonos, e como a chegada successiva de novas expediçoes
ullo dava tempo a demarcar com regularidade os lotes, o inspector limitava-se a dar-lhes
uma nota em que ligeiramente se determinava a frente do respectivo prazo.
Foi assim que em um logar onde só cabiam oito ou dez colonias distribuia-se o dobro,
e porque nno se descontaram os terrenos alagadiç\.ls, ou na.o se vermcárll. o limite exacto
dos rios, a quasi totalidade dos prazos se achou cerceiada e alguns reduzidos á metade da
~ua área. Em lugar dos 160 lotes do coronel Alves Porto, a colonia veio 11 contar 296.
Estes factos constituiam por si sós um fóco de contestações entre os colonos, mas deviam
ser ainda aggravados pelas duvidas com os heréos confinantes.
Alguns de!:ltes eram gravemente lesados ~om a invas8.o de suas terr8S e mostravam-se
menos dispostos n abandonal' seus direitos por isso mesmo que aquellas promettiam tomar
grande valor.
Informada de tudo isso II presidencia da provincia, entao exercida pelo Sr. Caetano
Maria Lopes Gama, actual yisconde de Maranguape, e para f obviar " como diz textualmente o ofticio que dirigio ao inspector da colonia em 14 de Dezembro de 1830, f 8S conI testaçoes que se haviam suscitado entre os colonos de S, Leopoldo sobre os
limites dos
I terrenos I , resolveu nomea\" o agrirnl'nsor Miguel Bastos e Silva ao qual deu pOl' escripto
IlS convenientes instrucçoes.
Esta medida era ainda tomada em tempo de conciliar as exigencias dos colonos nlio sómente
porque as- terras nrlo tinham excessivo valor: mas porque o numero dos mesmos colonos nfiJ
era tno crescido que n8.o pudesse ser accommodado na área da colonia.
Infelizmente. quasi na mesma data era publicada a lei de 15 de Dezembro de 1830,
.~ujo art. 4.° prohibio fazer despeza alguma com a colonisaçB.o a11emB.. Em consequencia um
dos primeiros actos do novo presidente da provincia, o Sr. José Carlos de Almeida Torres,
depois visconde de Macahé, foi mandar ficar sem effeito a commissD.o do agrimensor Miguel
Bastos, ofticiando todavia ao inspector da colonia para este com os meios ao seu alcance
fazer a demarcaç8.o, lavrando os assentos em -livro proprio para por elIes se passarem os
titulos.
Mas o mesmo inspectol', privado de seus vencimentos, em virtude da lei citada, n8.o
tardou em abandonar a colonia que assim ficou acephala e carecedora de toda a fiscalisaçll.O
immediata.
Em diveril8S épocas, sobretudo depois da pacificaç8.o, cuidaram os presidentes da provincia
em fazer demarcar os lotes coloniaes e de dar os respectivos titulos, especialmente o Sr. conselheiro Ferraz consagrou bastante attençllo a este objecto, porém, ou por nl\o serem bem
escolhidas as pessoas para dirigir o serviço ou por outras circumstancias, que é ocioso investigar, nada se chegou a realizar e 80 contrario talvez ficasse mais complicado do que já
estava esse emmaranhado assumpto.
Produzida por tal fórma a historia territorial da colonia de S. Leopoldo, e antes de
rltUar sobre a sua actualidade, cumpre yoltar á importaçno de colonos que deixei apeuas
iniciada.
Como já observei, n8.o consta dos registros ofticiaes a 8utorisaçB.o com que o major
Schaeffer fazia os contratos de colonos na AUemanha, nem elle proprio invoca caracter omeial
nos que assignou e ainda existem.
Mas, como tambem observei, o governo imperial pareceu prest~r-se a realizar as pro-
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melil;lJ8s feitas. aos colonos, pelo

~eno~

as' de mais immediata e positiva inftuencia na sus

i:IOrte •

. Assim pagou~lhc8 as passagens: lUandou-Ihes conceder l~,OOO bra\:,fts quad,.'"Bdas de
e ail).da os subsidios na razlo de um franco. ou 160 réis diarios, como se vê no
a~so dirigido pelo ministro dos negocios estrangeiros ao presidente do Rio Grande· do ; Sul:
em 21 de Julho de .1826.
As expedições de colonos enviados pelo major Schaeffer sucoedel'8lU-se mais· ou menos
num~r9Sas, c pa.rece que -Sobre os mesmos principios, dos annos de 1824 a 182'7. O numero
de colonos .entrados neste periodo de tempo, foi o seguinte:
Em 1824 •
126
, Em 1826
909
Em.1826
' .828
teJ,'1'8S,

E~

1827 •

1,988

havia chegado á AlleIllanha a noticia de nao terem sido fielmente cumpridoa 0:$
contractos do major Schaeffer e sobretudo das complicações sobre as terras destinàdas· aos
colonos em S" Leopoldo, nome que foi dado á colonia all~1 pela por.taria do ministerio dos
negocios ~o imperio. de 22 de Setembro de 1S24.
O ~sultado ,distq nlo podia ser outro do que faaer celkJil r a vinda dos colonos, accusando-se o governo. Ql'Jt,Sileiro, c seu pretendido 3g6nte Schader.! de deslealdad~ etc.
, Qu.erendo entao o governo imperial regpla.risar os contractos de emigrantes, encarregou,
por intermedio do respectivo inspector monsenhor Miranda, ao consulado brasileiro emiBremen
(omcio de 11 de. Abril de 1~ de f~er consta.r ali que o governo cumpria todas as prom,essas que se. fizessem aos colonos nos contractos, devendo. estes ser feitos pelo mesmo
consulado, conjunctf!.mente ~om o r~t:i~o: major Jorge Antonio Sc.haetfer.
Foi assim que vieram os novos colonos, ob$l'vaado-se todavia uma umdificaçao importantissima noaseus .c.oDtractos;erade que o governo nIo pagava.maisas passagens, e sim os
p~.oprios. C~~9~os;JJ18:.~~a.o~ de 120, tlorins"pelos adultos, &·00 pelos .menoresde 12 _annos
., até 6. As cP.flAÇas com menos de 6 ..annos nada pagavam.
Ta~bem foi supprimido o artigo que garantia aos colonos inteira liberdade de culto .
.De ..J827 a 1.8:30 os contractos foram por .tal fórma redigidos.}[ss ha alguns assigoados
pelo maJor Schaetfer, em Julho de 1828, que formam especie distincta, pois nlo se espeeiieam
.~elles, as v~lltagpns ,feitas aos colonos, c só se declara vagamente serem as mesmas que
gQsafa~ os vipdos .anteriormeQte p$1'& o lnlperio!
Vê-se, por tudo isto, que ha tres especies de contrnctos ditferellte:i c'om os colonos· de
s. Leopoldo, a.~ber:
l.a Os que fez o major Schaetfel' sem autorisaçlO .. ofticial do governo;
2. a Os que o mesmo nuljor fez em combinnçao com o consulado de Bremen, garantidos
. pelo goyer.n0;
3. 1 Finalme.nte os que o l'ef~rido major assignou sem especificar ns concessêes.
Collsignando aqui este facto, terei mais tarde occasiao ,de, tratar .. delle.
Até 1830 contill~ou a vinda, de colonos,. mas,dahLem.diante póde dizer-se que se inter1'ompeu, como se vê ,pelos dlldos seguintes:
Em 1828 entraram
99
E~tret~nto

Em 1829

1,689

Em 1830
117
Um 1831, e dahi em diante, nlo consta que chegasse colono, algum.
Apparecendo 110 aono de 1835 a revolllça.o da pro~incia que aturou
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-,colonos. entraram, e, se . depou:! da pacificação,.o seu numero de novo progredio, foi no
caracter de emigrantes expontaneos. ou _por contractos sem maiores concessoes, que aliás foram
logo cumpridas.
Occupar.-me.hei agora Dlais directa e positivamente ,com a memona do SI'. ministro du,
Prussia.
.,Do que até aqui tenho expendido, parece-me que resulta, nlo. contestaç8.o das idéas
geraes de S,. Ex. sobre irregularidades havidas. na demarcaçao das terras de S. Leopoldo,
mas a explicaÇAo desse facto que aliás é sem duvida o governo o primeiro a deplorar.
,Ahi vê-se, segundo eu creio, que nlO faltou previdencia do governo imperial em . assegurar a propriedade dos colonos, mas que, por uma multiplicidade de circumstancias que
.alle ignorava e quando ,muito pela irreft.exao, acaso bem intencionada, de autoridades subalternas, se agglomeraram os elementos de, diacordia naquella colonia..
Sob outro aspecto inda ·c~o .que a minha 6xposiçao. rectifica as noçOes do Sr.' ministro
da Prussia.
Em .primeiro l.ugal' nao·.$II.O :liquidos,. e pelo menus nlO s8.o identicos, Olt dir~itos de colonos a receber do governo a área de 160,000 b1'aças qua~as de ter.ras, porque um certo
número . delles foi engajado por quem .nlO consta que tiyesse encargo omeial.:para ijIso, e
outros, contl'8. as ordens do mesmo, governo ao consulado d~ Bre~n,
Em segundo lO8'8r haveria,a examinar, senio foi por c~lpa delles, que muitos çplonos
deixaram de receber seus lotes completos, :;a.crificando â YI1Ilt(agem de melhor. 'fi~q~p
wua. parte da propriedade quo. lhe fOJ'a promettida,
, Se.isto importa COUto.itUl' n ju:;tiça com,! que tQdos os ,co19nos de S, l-eppoldo,J;f)çh1.rq,lJ.m
um territorio de .160,000 brll~ll.::, ,ei$taria eu tPdavia 1.Qnge de ~leg:ar,.a ,equidade. que;ª~a
sua. pretensao.
"Hais .ou mellos todo:> aq.uelles colonos yieram. na intelligencia de que eram cout~atados
pelo governo brasileiro, e acaso bastaria isto paJ.'a que deve.;Jsem ser at~ndj.dos,
fia. .sem, embargo razOes mais positivas,
,Os,.primeh'os colonos de S.: Loopoldo sml"reramlij.uito e 1>01', muito telQ.po,;,ft.té:V~Jlc~eJll
H. força de energia, cOll:-!tancia e resignaçAo, todas as difficuld.ad.es que acharam diante
,de,si.
4Q~ olhos do illostrado goveruo. do.imperio, esses titulo:; deviam,suppru' a de1icifl~oia: de
quaesqqer. ajustes, e tudo quanto razoa.velmentepu.desset,devia eOe conceder aos fundadQres
daquella opulenta colonia .
. Além· da. -equidade .com individuos" ha a. coQveniencia p~blica. ~,Na.o se trata . mais de
cODcedeq,favores a .uma colonia, e sim,de assegw'al' a tranquillidade, de um riço municipio,
" a sorte de duas mil .famílias, . hoje . todas. brasileiras.
Conclúo, pois, que em vez de. 6itlI.belecer-se diatincçoes sobre o direito dos colQQQS H.
, área de terras que elles reclamam, OR de .qualquer 1órma ques'is>nar semeJhante<l.Pncessao,
!deveestabelecer:-se o principio. generico. de ,tornaI-a effectiva a tpdos os colQuoS contraw,dos
.até 1830, eaalguns,que v.ieSl5emem.condiçOed a.nálog~ e proxiJnamente depois.
, Dito isto, acompanharei as outras observações' doBr. ministro. da. Pru~a. S, Ex. obseJ,'va
que menos regulannente qui~ a }>residencia do Rio Grande ,no.,anno de 1855, cQn~deraudo
os colonos como posseiros, obriga-los a cuidar da legalisaçao das su.as po~ses nos ~ermos da
lei do 18 de. Setembro de IBM e regulamento"de 30 de Janeiro .de,.l854.
NAo tenho dados para apreciar os fundamentos desStl. resoluçao da presidencia do.) Rio
Grande, podendo. ser que, em ~ug&' de uma imposiç8.o, fosse uma concQSSl.o feita. aos O9lonos,
sempl'e impacientes por documentar seu dominio territorial. ,Em· tQdo caso .JIAo ha utilidade
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em discuth' uma idell já abandonada; pois, como adiante mostrarei, a opiniAo actual daquella
presidencia' é que os colonos sejam documentados na qualidade de concessionarios, discriminada a sua propriedade á custa do governo.
Entrando o Sr. ministro da Prussia a considerar uma série de factos occorridos com aI'
terras de S. Leopoldo, cita em primeiro lugar o de se venderem sobras de terrlls n'um dominio
(o da Feitoria) que o Imperador D. Pedro I tinha aratuitamente abandonado sómentiJ a~s colonos
allemães, e sem que se considerassem as ruins consequencias que es;:n \"enda de"ia em todo o"
.. aso trazer ú. colonia.
Permittir-me-hei rectificar uma as;;erçAo do SI', ministl'o da Prussia; porque, de o ni1<l
fazer, se robusteceria a crença erronea que existe na colonia de S. Leopoldo de que só
Allemnes podem ter ali terras, por isso que a Feitoria do linho canhamo, Eendo propriedade
rio primeiro Imperador, fôrn. doada só aos colonos.
Aquelhl Feitoria tinha o titulo de - Real- antes da independencill. como tinham-o todos
0:'\ bens do E~tado, m'lS constituia parte do dominio publico.
Portanto podia, pois, haver doaçAo do primeiro Imperador aos colonos, e muito meno~
('om o carr.cter de exclusivismo.
HOll\'e sómente que pela citada portaria de 31 de Março de 1821 se maudou que o terreno
(la Feitoria fosse repartido em lotes coloniaes e que nelIes se arranjassem os colonos esperados.
Extincta fi. colonia de S. Leopoldo, e convertida elIa em um municipio, como outro qualquer, nR.o podia haVei' obiltaculo legal para a venda de terras nelIe.
Nilo admittindo o primeiro argumento do Sr. ministro da Prussia, isto é, contra o direito
do governo a vender terras em S. Leopoldo, parece-me em compensaçAo da maior força fi
segunda razllo que S. Ex. allega, a de nAo serem convenientes mes vendas.
Em regra 88.0 prejudiciaes, senR.o abusivas, as vendas de sobras de terras encravadas em
ltominio de terceiro, e o art. 15 da lei de 18 de Setembro parece ter querido evitaI-as, garantindo a preferencia aos heréos confinantes.
Tratando-se de colonias, ou de centros de populaçAo que ha pouco deixaram de o ser,
t'5Sn. inconveniencia cresce, porque nenes a primeira. condiçAo de prosperidade está. no socego
... cOllcordia de seus habitantes.
A unica razAo que poderia allegar-se para aconselhar taes vendas seria a de mesclar o~
elementos de populaçAo, mas ainda esta nAo é aceitavel, quando se trata de sobras, que nAo
"admittem novos moradores e apenas servem para vender·se com usura aos meMnOS que denas
foram privados, e a lei mandava preferir.
Ainda uma vez reconheço que com justiça o Sr. ministro da Prussia censura as vendas
de sobras de terras em S. L.eopoldo. Só mente nAo estava bem informado S. Ex., quando diz
que em consequencia de justas queixas dos allem&es foi que o governo dirigio uma advert.encia ao presidente do Rio Grande do Sul sobre tal objecto.
Nenhuma queixa ou reclamaçllo tinham ainda os colonos formulado, quando, vindo 11
presença do governo os primeiros autos da mediçAo de sobras em S. Leopoldo, o Exm. Sr.
ministro da agricultura dirigio em 15 de Março de 1862 um aviso á presidencia do Rio
Grande do Sul, em que, pedindo explicaçoes sobre semelhante venda, inquiria, se ena se achava
ainda em termos de ser annullada.
A resposta daquelle presidente dava a transacçllo como finda, porém, ainda assim nAo "
perdida a esperança de que ella venha a nullificar-se ou resolver-se de uma maneira menOf:
prejudicial aos colonos.
Tudo isto foi expontaneo da parte do governo, e as queixas dos allemles, a que Sl'
refere o Sr. ministro da PruSilia, vieram exaradas n'uma representaçno do mez de Junho, ()
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-8que posso melhor do que alguem certificar, pois fui eu o encarregado de a apresentar no
governo imperial como o fiz.
E' eucto que esta. representaçl10 deu lugar á expediçao de um segunuo aviso, com
data. de 6 de Novembro de 1862, mas entretanto a anterioridade daquelle outro aviso mostra
que foi de propria iniciativa do governo a desapprovaçllo da venda de sobras, no districto
da ex-colonia.
Pondera ainda o Sr. ministro da Prussia que nÃo sómente continúa a venda de sobras,
mas eUa se faz em mais larga t"scala. Explica mesmo como, tendo dous individuas de nomes
Kramer e Schimidt comprado ha mais de vinte annos a fazenda chamada do Padre Eterno,
que coníina por um lado com terras devolutas e por outro com as linhas de Campo Bom e
Dous Irml1os, os respectivos colonos se consideram invadidos em sua propriedade; e, como
aquelles dous individuos nllo conseguissem fazer prevalecer suas pretenções, formou-se uma
companhia de especuladores influentes, que propoz ti presidencia comprar todas as terras
devolutas, existentes nas proximidades do Padre Eterno, parecendo ter sido aceita a proposta
da companhia que se denomina-Hoskings & Miranda,-pois o agrimensor José Maria Vidal
foi autorisado a descriminar as terras devolutas.
O facto de ter uma sociedade denominada-Hoskillgs & Miranda-contratado as terras devolutas da mzenda do Padre Eterno, e bem assim o de julgarem-se prejudicados em muitas
braças de terrenos os colonos da picada dos Dous Irmllos, é confirmado pelo officio da presidencia do Rio Grande do Sul de 30 de Junho proximo passado, mas sobre a legalidade e conveniencia daquella venda nem do fundamento com que os mencionados colonos se queixam,
nenhuma informação me consta ter o governo, mas sem duvida a exigirá logo.
E' de crêr tambem, que sciente aquella presidencia pelos dous avisos citados, de que o
governo desapprova a idéa de se venderem sobras de terras encravadas nas colonias, sobre
tudo quando taes vendas possam prejudicar os colonos, nl10 teria dado andamento ao ajuste
com Hoskings & Miranda, se fosse de encontro a semelhante recommendaçAo.
O Sr. ministro da Prussia recapitula os seguintes motivos de queixa dos colonos:
1.0 Dos da picada dos Dous Irmlios em referencia á companhia-Hoskings & Miranda,-de
que acabei de occupar-me ;
2.0 Contestàçao na picada do Rerva! entre os colonos do anno de 1847 e os do anno
de 1853;
3.° Como quarenta colonos da Linha Nova dizem ter feito em 1858 medir SURS terras, sem
até agora receberem os respectivos titulos;
4.° Da picada do Rortcncio quatorze colonos reclamam que o governo lhes complete seus
prazos, pois mais de metade das terras que lhes foram designadas pertenciam a um particular
que as reivindicou;
5.° Diversos colonos de Campo Bom reclamam que, tendo-se-Ihes em 1829 marcado o Rio
dos Sinos, como limite do fundo de suas coloIÜas, em 1849 o governo concedeu a Frederico
Bier estabelecer-se sobre aquelle rio, privando assim os colonos da. mais valiosa por~fLo de sua
propriedade; .
6.° Na picada Feliz ha contestações que perturbam a tranquillidade e a paz entre os
colonos ahi estabelecidos.
Todos estes factos eM confirmados pela presidencia da província no officio, que ha pouco
citei, de 30 de Junho, e no qual presta eUa as informações que haviam sido pedidas pelo
aviso de 6 de Novembro do anno passado.
Assim parece que nlio admittem eUes contesta~llo e antes devem. dar-se como averiguados
e proceder-se em consequencia.
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Dos factos que recapitula o Si', ministro da Prussia reita O de nilO se ter fixado a dhisa
eutre a colonia Nova Petropolis e as picadas do Café e de OJinda,
Este facto nl10 e mencionado nqquelle ofticio da pt'esidencia, mas isto proveio sem duvida
de nllO lhe terem sido apresent!l.das quaesquer reclama~ões a respeito.
O motivo de discordia entre colonos, indicado sob n. 6, deu tambem logar a demoradas
observações do Sr. ministro da Prussia, que, depois de explicar' a sua origem e natureza, conclúe
propondo a sua solUÇA0 sobre estes principios :
1.0 Que a sentença judiciaria sobro os limites <lo tencHO particular (comprado pelos colonos)
seja respeitada;
2.0 Que por eOHsequencia se~a mudada a direc~!lO da primeira colonin. da picada;
3.0 Finalmente~ que as medições feitas judicialmente, e pagas pelos interessados, devem ser
tomadas em considera~.Ao.
KIlO sendo possivel em materia semelhante a<lmittir soluçA0 alguma sem que preceda o
estudo sobre os antecedentes, documentos, etc., creio que apenas devem dar-se como admittidas - as bases da legalidade dos aetos em pli~eiro IO~"8r, e depois da equidadp. com os
individuos.
Entrando no terreno das conclusões e como meio do chegar a um resultado satisfactorio,
considera o Sr. ministro da Prussia indispemacr:l e u'rgmle rmunciltr a toda a medida parcit&l;
q,laptarwo wna solurtio geral ]Jara t.odas as questões de ]J"o]J)'i~dflde nas ('olo/Iias dI! S. Leopoldo.
Idéas analogas contém o citado officio da presidencia do Rio GI'ande do Sul <le 30 de
Junho, e em todo o caso a opiniãO do Sr. ministro da Prussia me parece perfeitamente
razoavel porque as soluções p,u'ciaes 11110 fariam mais do que complicar um estado de cousas
já tio embara~oso e por "entul'a tornar impacientes as pretenções que estão hoje sopitadas.
Como base ab:5oluta propõe ainda o Sr. mini5tro d!l. Prusia • que ante5 de tudo se reconheça
• positivamente que as disposições da lei de 18 de Setembro de 18;)0 e o regulamento de 1854 sobre
• a legitimaçllo e mediçõesjudicaes de posses 119.0 silo applica\'eis ás colollias, e que a doaçllo feita
• das colonias aos emigrantes allemães constitue para eUes uma possessão legitima, e emfim que o
• governo é obrigado a dar aos colonos as garantias legaes de suas propriedades. •
Tambem sobre este ponto está de accordo a presidencia do Rio Grande do Sul, pois é de parecer,
tõegundo se exprime em seu omcio de 30 de Junho, que para cortar todas as questões que tendem a
eternisar-se, o tmico meio • consiste em proceder-se hoje a uma mediçno geral dos lotes coloniaes
I nas linhas de S. Leopoldo e demarcação dos limites ti custa do goremo 'lue se ob·riyoll a tia,' a cada um
I dos calonos uma área tle terreno medida e demarcada. t
Sendo tAo explicita, alóm de tM competente, a adherencia do illl1strado presidente do Rio
Brande do Sul â opinillO do Sr. ministro da Prussia, considero que nao carece esta do meu apoio, o
flual aliás de alguma fórma hypothequei, tornando saliente o dh'eito dos colonos lie S. Leopoldo a
1fldo o bem que o governo lhes pudesse fazer.
Em ultimo resultado de sua conscienciosa investigaçllo e como meio pratico de decidi!' todas
lIS questões que agitam a colonia de S. Leopoldo, propoz o Sr. ministro da Prussia a nomeaçllo de
11m commissal'io do governo central para fllzer medir todas as colonias, verificár os titulos, em
,'irtude dos quaes silo possui das, e de expedir os documentos que, de 8ccordo com a lei, garantam
li direito de propriedade.
O commissnrio do g'oveJ'no tm'ia, segundo o Sr. millÍ:,tl'O ela Prussin, ditferentes dom;nios a
derimir e legalislr.
1.0 O dos colonos que fizeram medir suas terras judicialmente na fÓl'm8. da lei de l8de
~etembro, e adquiriram por isso o direito de uma senteuça cOlltirmatoria. O commissario deveria
t1ssegural' a acceleraçl10 e execu!;il.o dessa sellten~a;
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2,°0 uos colonos e dos herueiros legitiOlos de colonos (lue tenham certificados provi::lorios
clt' seus prazos; devem ser suas propl'iedade;;; l'egularisadas de accol'do com elles, tomando-lie em
couta as modificações que uma longa posse lhes tiver tl'azido;
3,0 Procedimento analogo com os colonos que tenham pel'dido seus titulos, mas cujos nomes
constem do registro da administraçilo;
4,0 Os colonos que, tendo comprado as terras com o;;; tl'ftmite:i Jegaes, devem por i:':-io ser
reconhecid.:ls como l:luccessores legitimos;
5.° Os que comprassem as terras sem as formalidades da lei devem submetter-se ao juizo do
commissario, p8eO'8Jldo, no caso de sei' confirmada a compl'a, os direitos devidos ao fisco;
6.° Os que nno tenham recebido a porção de terrlt promettida devem ser intlemnisado:-i r.om
outras terras na ex-colonia ou com Inaior extenSilO em outro lugar;
7.° As sobras de terras devem ser exclusivamente applicadas ás indemnisaçOes ou a e:,tnhelecal' outros colonos;
8.° Nenhuma di.:icrimillaçiO de terras devolutas contiguas ás picadas poderá ser sanccionada
pela presidencia sem o concurso do commissario.
Attento o numero e impOl'tnncia das materias que o commisslll'io do govel'no teria a estudlll'
e decidir, cmitte o Sr. ministro da Prussia a opinião de que • esse funccionllrio nl\o deveria sel
f
um simples engenheiro, porque nilo tem eUe a traçar sobre um terreno de~abitado linhas
I geometricas, mas o seu encargo será antes conciliar o statu quo actual das possessoes, tal como se
• formou durante mais de 30 anuo:'l, com os principios, segundo os quaes o governo tinha querido
I organisar a colonia. EUe teria pois a decidir, ora segundo o direito stricto, ora segundo a
c equidade, ora segundo a posse, questoes complicadissimas, para cujo fim deva ser munido de·
I
poderes descricionarios, que elle deve ser digno de desempenhar pela sua iutelligencitl, Hell~
• t:onhecimentos e seus sentimentos de justiça e imparcialidade .•
Estes graves enunciados do SI'. ministro da Prussia tem aiuda em seu maior uumero I) apoio
da presidencia do Rio Grande do Sul, pois no offieio de 30 de Junho, depois de menciOllall' H"
Yllriadas questões que 11a a decidir na ex-colonia, algumas das quaes Illuito sérias e transcendentes,
8. Ex. reconhece que o agente do governo deve ser dotado das necess81'ins habilitações c munido
de faculdades para cortar as questões, que durante o processo se suscitarem, com o recurso para
ao presidencia.
Confirmada assim pela illustrada presidencia da provincia a idéa que o Sr. ministro da Prussia
indica de se nomear um commissario imperial, para regularisar a ex-colonia de S. I.eopoldo, julgo
eu ocioso trazer novos argumentos em prova dessa necessidade. Bastará pois dizer que lrtt
muitos annos a presidencia do Rio Grande do Sul ensaia meios de chegar a semelhante resulta1fl),
e ou nada conseguio, ou novos males surgiram dos remedios que se applicaram.
E nem só a necessidade, mas a urgencia da medida a creio eu justificada, porque de dia a di"
a sitnaçao de S. Leopoldo se nggrava; e se a honrosa visita que o Sr. ministro da Prussia acaba de
fazer á ex-colonia ha de ter, como S. Ex. deixa perceber, npplacado as exigencias, estas despertal'Ao
mais energicas, quando, ultimado o tempo de rllzoavel espera, apontar a decep!;1lO de nOVHS
delongas.
Chegando ao final da Memoria do Sr. ministro da Prussia e tendo-a considerado em todas a:-ô
suas principaes idéas e observa!;oes, seja-me licito resumir nesta fórma o meu pensamento sobre
ella:
• E' um trabalho digno do zeloso representante daqueIle reino e ao mesmo tempo de um leal!
amigo do BrasIl e sua prosperidade. •
Se nelle algumas noçoes admittem ligeir8s rectificaçCíes ou complementos que melhor RS expliCl\lO, em regra todas as idéas nhi contidas comprovam estudo consciencioso da materia e o melb)\'
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criterio na escolha de meios para ultimar as deploraveis complicaçtses exitltentes na mais formosa
colonia no imperio.
Tudo isso juntando-se á conhecida illustraçl10 e distincto caracter do Sr. Eichmann tornam o
seu trabalho digno de ser tomado em muita consideraçl1o pplo Exm. Sr. ministro da agricultura, e
com especialidade as conclustsed a que elle chega.
Rio de Janeiro, 15 de Julho de 186:1,

JosÉ

CANDIDO GOMES.

•
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IRSlrllcc6es para a e~nnmissão enearregatln ele t'xtrelllar o elonlillio publico
e legalisar a propriNlade cios ex-colonos tio IDllDicipio _Ie S. LfOpoldo.

Tendo sido o tenente-I'oronel do corpo de engenheil'os Ernesto Antonio Lnssance Cunha.
Ilomeado commissario especial do governo, para extremar o dominio puhlico, e legalisar Il
propriedade dos ~x-colonos estabelecidos no municipio de S. Leopoldo, da provincia do Rio Grandt,
do Sul, determina Sua Magestude o Imperador, que o expressado tenente-coronel proceda ao
!leilempenho desse encargo pela mnneira indicada nos seguintes instrucções:
I.

L08'0 que chegar {L capital da }Il'ovincin de S. Pedl'o, deverà npreselltar-se ao respectivel
presicl.ente e solicitar de S. Ex. os auxilios (le que cUl'eçu, bem como qllaesquer escInrecimento~
sobre o objecto da commissAo, e com especialidade os registros dns concessões de terrns a aquelle:-;
I'x-oolonos, as contas de sua~ dividas, e as plantas parcines ou g'craes da antiga colonia. A
devoluc.tio de taes documentos tel'á lugar, logo que finde a commiiolsRo. ou antes, se assim o exigit·
o presidente da provincia.

n.
Transportando-se em seguida ao municipio de S. I.eopohlo, ol'ganisará o sel'\'i~o dos empregados da commissAo, danclo-lhes instrllcçoes vel'baes ou por cscripto, e abl'it-álogo os livros, l'egistrol'ó
ou memoriaes, que elevem servir nos trabalhos dn ('ommii!silo, tendo sempre em vista a ('18re1.a t'
(~I~onomia de tempo.
-

m.
E' designado, para :iervÍl' de cnrador dos colonos junto íl COlllUli:3l5üo, o inspectol' das colonia...
do Espirito-Santo, Adalberto Jauk, cabenllo-lhe, como tal, o encnrgo de aconselhar e dirigir Oil
1:010n05 na exbibi~ilO da seus clit'eitos, mantendo-os, qnando fôr neccssttl'io, pela maneira qu('
i ndica a clausula 83 de~t8S in~truc~ões.
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Os trúbalhos a e:u'go da commissi'io devem ser considerados uas seguintes espe('j~,,:
1. a Extremaçi10 do territorio da colonia em referencia aos proprietnrios confrontantes ;
2. 8 Integraçao dos prazos dos ex-colonos e yerificaçD.o das terras devolutas nelIes encravados:
3.~ Legalisa~Ao dos titulos.
A tac:J seniços deve proceder-se pela fórma que indicau) 8S seguintes chuL'mlas, convindo
para a sna marcha mais expeditiva que sejam eUes feitos parcial e successivamente em cada
picada ou linha de colonias, a llriucipiar por alguma que limite com o Rio dos 8ino:'l, cujo porto,
~m frente á vilIa ele 8, Leopoldo, servirá de origem áfl opel'uç'oes topographicas.

v,
Na extremuçilo do te1'l'itorio da fintig'u colonia devem obscr,:sl'-se as seguiutes l'egI'llS:

La Por meio de editues publicados na fórma do nrt. 37 do regulamento de 30 de Janeiro
de 1854, o commissal'io especial do govCl'no fará saber quo vai proceder á. extremaçAo das terras
que formam uma de:::ignaefu linha ou picada na ex-colonia de S. J.eopoldo, e com tal motivo citará.
os confrontantes para allegarem o que fõr de seu direito;
2. a NiLo apparecendo contestações de proprietarios vi8inllos sobre o territorio designado nos
~ditaes,considerar-se-ha elle extremado e se h'á pOl' diante nos sel'\-i~os das clausulas 68 e 7- desta:.:
instruc~ões ;
3.- Se, pOl'ém, app8.1'ecerew cOlltesta~ões, o commissal'io especial, usando das faculdades de
juiz commissario elo municipio, que lhe silo conferidns, procederá nos termos do art. 19 do regulamento de 30 de Janeiro de 185-1, combinado com o disposto no decI'eto n. 2,105 de 3 de Ma~o
de 1858;
4. a No caso do resultado final do pleito ser contrario ás pretellções dos confrontantes, considel'nr-se-ho. extremada essa parte do territorio colonial. No caso contrario, o commissario especial
p.scolherá o que julgar mai::! conveniente entre estes dons meios: indemnisar os proprietariol confinantes do valor das terras por eUes reivindicadas, ou os colonos das que ahi pOiiSUiam, bem como
da cultura o bemfeitorias que nellas tivessem empregado. A iodemuisaçao a favor dos proprietarios
terá. logar em terras devolutas contiguas ao territorio da ex-colonia, e f nao havendo-as abi, ondA
o governo designar. A indemnisação a f.\Vor dos ex-colonos pócIe tambem ser feita em terra:.:
devolutas encravadas no proprio territorio colonial;
5. 3 A dispojÜçü.o precedente deve applicar-se aos ex-culono,i que, tendo-se estabelecido elll
terras, que acharam desaproveitadas, foram privados delIas pela l'einvidicaçilo dos legitimoi'
pl'opl'ietarios, em qualquer época que ella ti..-esse tido lugar;
6. R O commissario especial pode1'Ú embargar qualquer medic;ào ou l1:eS1110 ~se de terms
'lue pessoas estranhu,s á colonia pretendam ter udquiTido depois da fundaçAo della, por compra
feita ao F...,tll.do e que em'ceie o territorio dn mesma colonin. 'Bste embargo serH. referido a posterior
,1eci:liLo do governo;
7. a As contestações soh1'e uma parte da picada ou linha de colonias nü.o embarll!:-lll'ilO que 1UI
parte liquida do seu territorio se dê llndamento ao trabalho de illtegraçi10 dos lotes, e mesmo.
I1ma vez que os ex-colonos estejam na posse das terras em litígio. devem seus prazos ser medido~
e demarcado~, salvo o l'el'iultndo dll ,lf'mnuda OH o reCIIl'i>O á ilJ(lcmnidllçúo na fórma acimll
f'Bpecificada;
R~ Ao mesmo tempo qlle se extl'emlll' tla propriednde particular conftnante qualquer linha ou
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demarcadas as que com'enha reunir ao tel'ritorio colonisndo;
9 ..1 Todas'us delSpezas com os s8rdços indicudos COl'rerilD a cargo do governo,sal\'o o p/l.g'amento
lIe custits de processo Il que OR particulares forem obrigados,
VI.
~n

iutegl'açllo dos lutes eulouiae:-; dc"el'tlo reger os pl'eeeitos seguintes :
1.- Far-5e-hn. a mediçllo e demurc8~R.o de todo,; os prazos coloniaes, seguindo-:re o que
Iletermina o regulamento de 8 de Maio de 1&"',,(, e as instrucçOes de 19 de Dezelllhro de 1)'!55,
Ilevendo ao mesmo tempo integrur-se e legalisar-se li. área dos prazos coloniaes;
2.° A. cada uma fllmilin. de colono, que tiver chegado a S. Leopoldo nntei do armo de 1836, se
reconhecerá. o direito a uma área superficial de 160,000 braças quadradas, como conces::;no gratuita
do governo;
3.° A cnda familia cheg'llda á colonia del>ois daqueUe IInno, até :lO de Janeh'o de ]854, se
l'~conhecerá a pl'opriedade do terreno que lhe tiver sido expre::l::lamente concedido pelo governo.
uu pela administra!:l1o da colonia. Na falto. desso. conceS::!llo terlÍ o terl'eno que houver possuído e
I~nltivado no limite maxímo das meslllas 160,000 braç.'liJ;
4.° As famílias que t.iverem chegado depois da publicllt;ào do l'egulamento de :JO lIa J31).eiro
de 1854, terl10 direito a ser lllantidas 11M. terras que occupal'em deutro do limite das lOesmas
160.000 braças) pagando o preço tle meio real por broça quadrada. Podem, todavia, optar pelo
abandono das terras, sendo inelemnisadas das bemfeitorias, peln. maneira que estabelece o art. 43
uo citado regulamento;
5.° Todas as disposi~ões pI'ecedentes regulal'Ao, quer os prt\zos se achem occupados pelos
I~asaes origin:trios, quer por seus descendentes ou cessionarios, entendendo-se que, qualqueJ'
Ilue fÔI' o numero des:,e.s cessional'ios, ou descendentes de um casal, 1\6 terAo o direito a um pl'nzO
I'olonial, salvo as succe8S0es ou adqllisiçõc::l pelo direito commum;
6.° Quanelo alguma elas familias vindas até o allno de 1836, representada pelo casal orig'illario
ou por descendentes ou cessionarios, ul10 possuir a área de 160,000 braças, ella lhe será integrada
c.~om outras terras devo:l.utas, que lhe ficarem mais prox.imas no territorio da ex-colonia, e, nao
havendo-as Ilhi, em outl'o wstricto colonial que o interessado preferir;
7.° Se alguma dess!1s famílias ou seus representantes possuir área maior de 160,000 braças.
ser». obl'jgoda n pagai' o excesso pela n\"alillçi\O que o (~ommi~sllrio espedal julgar conveniente daI'
H cada bl'at;o ;
8.0 Todas lIS disposições qlle ln-eeedelll regularão, 11110 só para 0:1 cnsaes, malHlindu pura 0:0;
individuos que, embora :-olteil"os, se estahelecessem sobre si logo depois da ::un chegada á
"olonia;
9. ° .is terrus, que 1)01' alagadi~tls ou por outra COllWÇilO natural, nll.o forem caroa\'eis,~ó podem
i~uat8l'-se na iutegrnça.o dos lotes, não hu\'endo-as de OUh'lL especic, e mesmo neste caso no limite
Ile um decimo da área total j
10. A menos de que tivessem concessl1o ex,pressa a seu ftwol', nenhum direito tel'ilo oscolonoil
\'iDdos uc})ois uo llllUO de 18"36, u exig'h' que se lhes complete um prazo de 160,000 bl'aças
I[uadradas, mas terão a pl'eferel1cia na compra das terrns que fiem'em de\'olutas 110 districto
I~;)lonial, segundo a Oi'dem uns fumilifl:-.l lllaiS antigas, 11esttlS as mais numerosas, e em todos os
('/l808 qwmto fOI' possivel o que dis,:>oe o Ilrt. 1:; da lei de J R de Setem')ro de I R:JO, sobre prefel'ellcia.
dos eonfillsnt&;;
11. Qualquer que {(ir H l'poca Ihl I'hegadll Ile uma familin. Ít l'olOllia, nem ella nem "eus
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160,000 braças, salvo o caso de se nao sujeitarem ao pagamento do seu importe, se a isso estiverem
obrigados Da fórma da clausula 6' n. 4;
12. Se oeCOl'rerem duvidas entre os ex-colonos sobre as terras que lhe:; pertencem, (,
eommissario especial fará que as questoes de facto sejam decididas oor nrbitros, referindo-se i.
questilo, em caso de desaccordo,ao curador nomeado para os colo11os (clausula 3a),0 qual procederi.
~egundo a doutrina do art. 50 do regulamento de 30 de Janeiro de 18:,4;
13. Sendo fis duvidas sobre direitos absolutos ou rellltiros dos ex-('oloIlOS, será fi contendll
:-óummariamente processada pelo commibSario especial, e por elIe decidida com recu1'SO para 11
presidencia da provincia e desta para o governo, recur30 que póde ser interposto pelo curado I'
dos colonos;
14. Todas as despezas com ti medição e demarcatão dos lotes coloniaes, inclusive a das terra;;
vendidas aos ex-colonos (clausula 4'), correl'io a cargo. do governo, nl10 tendo, porém, o!'
f'x.-colonos direito a indemnisaçao pelas que houvessem feito com medições anteriores, que aliá~
devem considerar-se prejudicadas, a menos de ter sido julgadas por senten~o., em cujo caso serAo
mantidas;
15. Ao mesmo tempo que se fizer a mediçll.o e delDarca~Ao uos prazos coloniae;; deverá (I
l'ommissario especial medir e demarcar as terras devolutas que achar encravadas nene~ e qUf'
,.;obejarem da inteiTsçao dos lotes aos colonos chegados até o anno de 1836;
16. O commissario especial embargará qualquer mediçl10 e mesmo posse de terras encravada:'<
nos prazos coloniaes, e que a titulo de sobras ou outro tenham adquirido ou pretendam adquirir
pessoas estranhas á colonia, depois da fundatiO deUa. 1.'ambem este embargo será r~ferido M
decisll.o posterior do governo;
17. Dos trabalhos ue medi~io e demarcaçl10 que se fizerem em cada linha ou picada dI'
l'olonias se formarao as plantas e memoriaes particulares sem prejuizo da planta geral do districto
,Ie flue faUa· a rlausnla 10.
VII.
Na legalisa~ilo dos titulos dos colonos obsel'v81'-se-hl1o as regras que seguem:
l.a Serl10 considerados como titulos tlUfficielltes para os colonos originarios provarem o sell
direito a um prazo de 160,000 bra~.as quadradas quaesquer destes documentos;
Original ou cópia authentica do contracto assignado na Europa, antes do anuo de 1836, entrt'
(, colono e os agentes do gm'erno imperial, ou a simples declaraçAo destes de que o colono vinhll
por conta do mesmo governo;
As declarações ou titulos provisorios passados pelos dirtctores da ex-colonia antes do mesmo
anno de 1836, de qua o colono tinha direito a um prazo de terras, embOl'a nAo se declare fi
!lua área;
Os titulos passados aIJteriormente pela presidencia da província declarando a á1'6a do prazo
2. a Na falta de taes documentos os elt-colonos serl10 admittidos a provar o seu direito pOI'
:lIgum dos seguintes meios:
Declaraçll.o nos registros da antiga colonia, verificada a identidade do ex-colono;
Prova testemunhal dada perllnte o commissario especial de ter o ex-colono possuido~ cultivado
e habitado sempre o prazo;
A notoriedade dos mesmos factos sem contestaçi1O de terceiro.
3.- Nilo havendo contestaçAo, o commissario especial manterá os herdeiros e Buccessores d,'
('olonos já finados na posse das terras em que os achar e de Recordo com o disposto l1a rhmsula
tia n. 2 a}'>;
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-54."lIal'811do conte~;taçAo entre 'diversos bcrdeu'os ou legatarios do mesmoc8saJ, proeurar-se-dla.
trazel"08 a lUIl 8.Ceordo, e nto consegoindo-se isto, pt'Oêeder--se-ha na fól'l:M ·da condiçllo 6- bs. 11
e 12. O prazo em questão será entretanto medido e demarcado, nomeándo-lhe4epoario qtte·póde
ser o colono occupante;
5.- O direito adquirido por compra, permuta ou cessA0 será comprovado por escriptura
publica, com as formalidades da lei e pagos os respectivos impostos; .
6. 1 Apresentando-se documento de venda, permuta ou cessa0 de terras som 8S formalidades
legae!!, será o colono vendedor, se ainda existir, obrigado IL regularisar a transferencia do dominio
n favor do co~pradol', c se este tiver fallecido, de j)eus i;uccessores;
7. 8 No caso de nAo existir o vendedor, o titulo que elIe tiver,passado ,·alerá.para que OCOU1prador, sendo considerado simples occupante, seja mantido no prazo colonial com as circumstancias
em que o primeiro teria sido, e na fórma da determinatAO seguinte ;
8. 1 Se algnm ex-colono nl10 apresentar titulo que prove 8 transferencia a seu favor do prazo
por outrem primitivamente possuido, mas que elIe agora cultive ~habite, será ainda mantido como
legiiimo proprietario, uma vez que nl10 haja contestaQl1o. Havendo-a, se procederá segundo o
que determina li. clausula 6a ns. 12 e 13 das presentes instrucçoes;
9.- Em todos os casos que envolvem direitos de orphl1os,mentecaptos ou ausentes,o commissario
especial nomeal'i, curadores espeeiaas de taes direitos, considerando-se esta disposiçno extensiva
nos ns. 11 e 12 da clausula 6.10. Verificadj) o dominio, successl1o, transfcrencia ou posse pelos meios indicados, o comuússario especittl solicitará du presidellCiu. da provincia a expediçl1o, a favor do ex-colono, do titulo
tins terras que lhe ficam pertencendo com declal'açno da sua área, confronta!;oes e mais
cil'cumstancia::; que bem definam a propriedade. Este documento será registrndo textualmente em
livro para isso destinado e que ficará no arcbivo da commissilO;
11. Estes titulos serllo entregues por mSo do commissal'io especial aos interessados, prévio (I
pag'amento na collectaria geral de S. Leopoldo dos direitos que estabeleceu o urt. 11 da lei de 18
rle Setembro de 1850, e art. 51 do regulamento de 30 de Janeiro da 1854;
12. Aos ex· colonos que estiverem obrigados no pagamento de sItas terras na fónna daclallsula
fia n. ~,ou a. qualquer outra indemnisaçno nos cofres publicos, por adiantamento ou emprestimo,
nAo !le passará o titulo sem que o colono mostre ter slltisfeito esses encargos;
13. Noarchivo da commissRo deverllo conservar-se os autos que tiverem servido para justificar
x propriedade de cada prazo coloninl, inclusive os contractos e mais titulos produzidos pelos
ex.-colonos, sendo em cópia uuthentica quando os ex-colonos requeiram a devoluçAO dos originaes.
o redbo destes será passado no proprio requerimento que tambem será llchivado.

VIII.

o curador (clausula 3a) deverá ser ouvido em todos os casos que interessem os direitos dos
l'olonos, convindo que o commissario especial examine, em combinaçll.O com elIe, quaesquer
l'eclumaçaes, duvidas e queixas que lhe forem apresentadas pelos mesmos colonos; dando-lhe
vi:;ta do.'J autos de medição e ouvindo-o por escripto antes de dar decisllo final nas questaes entre
I:olonos. Nilo conformnndo-se com a decisao do commissario,o curador recorrerá para a presidencin
I1n provincia e desta para o governo, expontlo todas as razOes de seu desnccordo.
IX.
"['udo o que determinam as clausulas anteriores é indistinctamente applieavel aos colonos
vindos por conta do goyerno imperial ou provincial, ou mesmo expontanenmente e sem auxilio
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-6de um e outro, observando apenas que os da segunda origem deverao ind~mnisar 8 provincia do
que lhe deverem antes de receber o titulo de sua propriedade, a menos de que a respectiva
Ildministracçao os dispense desse encargo.

x.
Ao par e passo que o commis.sal'io especial descriminar, medir e integrar os prazos colomaes,
h'á Cormando o livro de-Tombo- da ex-colonia, declarando a respeito de cada prazo as successGes
,~transferencias que se tenham dado e o caracter com que é actualmente possuido. Deste livro
poderâ dar cópia á camara do municipio se eUa o solicitar.
XI.

Realizados os serviços precedentes, o tenente-coronel Lassance Cllnha organisará a planta
geral do districto da ex-colonia na escala de um por cem mil, tirando dena uma cópia plU'8. o
IIrchivo da secretaria da presidencia.
XII.

Tambem organisará uma estatistica da populaçllo da ex-coloma na qual se declare o sexo,
idade, naturalidade, nacionalidade, religiao, estado, profissao e anno de chegada de todos os seus
habitantes. Este serviço far-se-ha por meio de listns <le familia distribuidas, impressas, para serem
proen('hidfts pelos respectivos chefes.
XIII.

Se nos trabalhos a seu C81'gO o tenente-col'onel Lassance Cunha, verificar 8 necessidade de
modificar as presentes instr.ucçoes, deverá traze-Io ao conhecimento do governo, decidindo entretanto, por analogia e nos principios da legislaçlJ.o do imperio sobre terras publicas, os casos nAo
previstos. Havendo duvida sobre o sentido de qualquer disposiçlJ.o solicitarâ do presidente da provincia a sua interpretaçl1o.
XIV.
Findos os trabalhos que lhe são encarregados, o tenente-coronel Lassance Cunha apresentará
!to governo o relatorio de sua commissAo, acompanhado das plantas, memoriaes e mais documentos
que convenha recolher"ao archivo desta secretaria de estado. Todos os livros e papeis serão entregues por inventario li delegacia das terras publicas da provincia de S. Pedro.
Confiando ao tenente-coronel Ernesto Antonio Lassance Cunha a presente commissao, o
g'overno imperial espera que ene n. desempenhará com todo o zelo e intelligencia, recommendando-se assim á consideraçllo do mesmo governo e li do paiz,
Secretal'in. de estaJo dos negocio!'! da agricultura, commercio e obras publicas, 13 de Outubro
de 1863.
PRDRO DE ALCANTARA BELLEGABDE,
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e li•. Sr.

Foi tomado em consider~Ao pelo govel1l0 imperial o officio de V. Ex. de 30 .de Junho
ultimo, no qual, satisfazendo o que foi determinado pai' aviso de 6 de Novembro do anno
preterito, V. Ex. descreve as numerosas e gl"8.ves questoes de dominio territorial, que subsistem na antiga. colonia de S. Leopoldo, e informa sobre as solu~es que elIas podem ter, e
sobre a maneira de as levar a etreito com vantagem para aquella localidade, e credito da
colonisaçAo no imperio.
O governo resolveu pois adoptar as principaes ideas por V. Ex. inncadas, que aliâs
combinam com as de um cooscieAcioso estudo sobre a materia, que o muito ~gn.o Sr. ministro pleDipotenciario da Pr1lssia nesta cõrte otrereceu ao governo, como resultado de exameR
que acabava de fazer pessoalmente naquella ex-colonia.
Sendo o Uleio pl"8.tico, por V. Ex. indicada, o de nomeal'-se um commissarÍo especial
com todas as faculdades para discriminar e legalisar R. propriedade territorbil em S. Leopoldo,
foi este encargo conferido ao tenente-coronel do corpo de engenheiros, Ernesto Antonio
Lassance Cunha, que parte nesta occasi.8.0 para essa provincia, lev8.lldo para o coadjuvar em
seus trabalhos o 1.0 tenente de ~ngenheiros, Francisco Carlos Lassance Cunha, e o agrimensor,
Jorge Ra!femaker GrunewaU.
JuliBQdo o .j'overno conveniente dar aos colonos um curador de seus direitos, q1l6
sendo, como elles, de origem aUemA, e possuindo a sua lingua, lhes inspire particular
con1lança, servindo-lhes de interprete nOi casos necessarios, designou para exercer taes
funcçoes junto ao [commissario especial o inspector das colonias do &pirito Santo Ada1berto
Iank, que tambem brevemente partirá para essa provincia.
A V. Ex, porém, como primeira autoridade da provincia, que aliás tAo serio estudo
tem manifestado fazer das questoes territoriaes de S. Leopoldo, foi referida a de~isao dM
re~lamaçoes dos colonos, commettendo-lhe tambem o governo a interpretaç&.o nos casos que
parecerem duvidosos.
Nas instrucçoes, que inclusas transmitto a V. Ex., e circumstancialmente descripto o
objecto da commissAo, e o governo espera que, além de lhes dar execuçAo na parte que
a essa presidencia corresponde, fiscalisará o seu exacto cumprimento na dos respectivos
empregados.
igualmente transmitto por copia a V. Ex., COlDO esdarecimentos sobre os negocios lIe
S. Leopoldo:
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-~1.0 A nota que o Sr. mini.stl·o da Prussia dirigia

!l e~te

ministel'io;

2. 0 A memoria que sobre a mesma colonia escreveu S, Ex.;
:1. 0 Os estudos que sobre taes documentos fOl'am feitos nesta secretaria de estado;

Se de outros E'schu'ecimentos V. Ex. necessitAr, sobre sua indicaçlo ser-lhe-hlo logro
iorneci40s.
Sendo exacto que nas que!:!t06s territoriaes de S. Leopoldo ha algumas, cujo processo e
julgamento pertencem ao juiz commisario do municipio, para evitar delonga!';, e mesmo contlictos de autoridade, convém que V. EI., empos;;!lndo nes,;as funcçoes o commissario especial
.to governo, faça cessar logo as do juiz commissal'io que no municipio existir, até se findarem
os trabalhos da commissllo.
Fica V, Ex. autorisado para tom!!l' as outl'as providencias tendentes a facilit!!r, e abrevia r
~emelhantes trabalhos, fazendo para este fim todas as despezas indispensRveis pelo credito
de que trata o aviso especial desia data.
Como pelo disposto nas instrucçoes V. Ex. melhOl' conhecel'á, nenhum pensamento dI'
vantagem immediata para si teve o governo nas medidas, que acaba de tomar, mas ante,.:
.~onscio de que a laboriosidade dos colonos os torna dignos da maior benevolencia, quiz ()
mesmo governo tomar e1fectivos os ftlvores com que ellei' contavam na sua vinda ao imperio,
t.anto quanto ca1)ia na legislaçAo de terras, e :iem olh"I' as despezas que d'alli provém aos cofl'(>:-;
publicos.
•
Por isso mesmo, nenhuns sel· ...iços pessoaes, ou despeza será. exigida aos colonos pal's 11
mediçao e demarcaçao dos seus prazos, mas se expontaneamente eUes oft'ereeerem aquellE'i'
serviços, V. Ex. os mandará aceitar, relacionando Ol; ('olonos que os tenham prestado com
maior efticacia.
Se o exame mais immediato do objecto mostrar a V. Ex a neees!lidade de algutnlis
outras medidas, assim o communicará ao governo, na certeza de que elle aprecia e 10m'"
li seria attenÇio que V, Ex. tem prestado aos assumptos coloniaes, e que da sua coadjuv"çllo
faz depender em· grande parte o bom etreito das providencias, que vem de adoptftl' em
l'eferencia aos de S. Leopoldo.
Deus Guarde a V. Ex.
Rio, 15 de Outubro de

186~t

PEnRo

DE ALCAN1'ARA BEI.LEGARDR.

Sr. presidente da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

•
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Ministerio dos Ilegocios da agricultura, commercio e obras publicas, em 20 de OUtubl'O
de 1863-.
lUm. 6' Ellm. St'. -Tive a honra de receber anota de lo. de JAUta ultimo, nl} qUltl
\'. Ex, foi servida eoramuniCllt'~me q.ue, desejando conOOl'rer para RI prompta soluça0 das ~l
dades subsistentes na antiga colonia de S. Leopoldo, e so'bre M qtMes ~f6retmiAt'8 ~&m
meu antecessor e comigo mMmo, se tin1l9. V. lt:x: transpGl!tade R' Rquelltll l~c&lKbule, to.
examinando de l)erto as queixas dos colonos, fOJ'IUulát'a so&re elhls nO'llll ~mMill, q\'le, jUlrtlt
á sua nota,.wgnat'a-s& V. Ex. transmittir-me.
P07 essa occasiao, V. Ex. p;dentêa q.uanto lhe f(i)i agradaçel cORveoeel'-se pOt· seu,.
pl'Op"~8 <tl1los da pmsperidade material que deifrlltan\ os colGnos altemAes de S. Leopoldo,; e
que, dev_ á salubridad'e do ctim.B, fertüidJràe do, solo, e f/lcil coJDIMlmicaçtlO flttl'-i'llt eo~ "
capital da- provincia. e com o occeaoo, é :;obretJOO& filha do eftergico e pReiente t\'abaltio dt.
raç~ gerlftaDica, que no caso aeflnal d&.:ienll7mveu-se tio eIBcazmeftte ampafado pet~ gt'81ld~
liberdade individUtlI, que é- cliF8.cllerjstjca. da legislaçlo brasileira. Tambem 1'eoonhece V. ~.
que aquella colonia foi por muitos atll10S o objecto da solicitude intelligente e ju8tia de m'll
Ildministrador da provincia, hoje' meu collega de gabinete.
Respondendo a esta parte da communicat-M de V. K!t. me é licit& manifestar que, com
quanto o lJOverno. imperial tenha sempre ticm a cOD8ciencia de que pt'oouraYlt lealtnente It
felicidade dos colonos estrangeiros, sendo devidos Ui causas alheias de SIUl' vonlBde as' tlrop~O!.i
que alguns deUes enooomaram no paiz. o testelounho que V. Ex. dR~ em ttelaçllo á m1aiol',
senAo ,á pnimeira colooia de allemiles fundada no Bmsil, nlo podia tlei'laf 00 ~,. pam· (I
mesmo gGv.erno ex.tremaIBeDte satisCator.io, nAo só pelo alto grão de aut6ridade que tir. tlH
~Ao de v.. Ex., de seu abalisado criterio, como pela circumstaneia de huer V. Es. eS1lminado pessoalmente e em todo;; os seus detalhes aquelle grande centro coloJlliat
Todavia V. EIt. observa que' algumas circumstancills affectam moralmente' os eotonos de
S. Leopoldo, e de t.al sorte que, nAo sendo (testruid!t6 ft' tempo, podem t.r.azer co1ll8igo
grlllVes embnr.ll!í0s.
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-2E' uma dellas a infel'ioriuade UOil direitos politicos, em que as lei~ collocam os estl'ang'eiros naturalisados eUl 1'6laçlo aos filhos uo paiz.
Sem entrar no desenvolvimento da materia, nilo devo deixar ue manifestar a V. Ex. que e
lDenos fundado esse motivo de queixa da parte dos colonoil allolUil.eS; ao passo que uma
série de o.ctos legislativos tem vindo facilitar-lhes cada vez mais a. adquiriçao dos d:reitos da
nacionalidade brasileira, a ConstituiçAo do Imperia, poucas, e po~so mesmo dizer raras, limitaçôes marcou aos direitos dos naturalisados. Se outra Cou:!a entendem os colonos de
:-;. Leopoldo é. devido ao esca..qgo t'onhecimento que eUes tem da legislaÇilO nacional. O tempo,
porém, dl'struindo essa causa, extinguirá o seu e1feito, em lugar de aggraval-o, como V. Rx.
receia, e o governo muito lastimaria.
A segunda caui39. de mal estaI' 110S colonos de S. Leopoldo descobre-a V. Ex. 11a pri"açlo em que se acha o Culto Evangelico de auxilios do Estado; por que se V. Ex. reconhece
'lue o governo nIW tem negado eSse beneficio ás colonias, o favor cessa logo que taes
tlstabelecimentos perdem o caracter colonial, acontecendo que no Rio Grande do Sul o
,~ulto protestante, professado por vinte cinco mil almas, nlo goza subvençao alguma. A este
proposito observa V. Ex. que ó dit6.ciente o regulamento expedido para execllçAo da If~j
rIe 11 de Setembro de 1861.
Ainda sobre taes objectos abstendo-me ue ma.iol' uiscus:Sio, Ob8erVol'ei, que no Imperio a
,;ustentaÇAo do culto assenta particularmente na piedade dos fieis, poi!>' mesmo a Religilo
Catholica, sendo 11. do Estado, apenas recebe delle auxilios para manter o pessoal ecclesinstico,
que tem deveres oftlciaes a desempenhar, e pal'a Il modest:t effe~tividade do culto nlts
pllrochias.
Se o governo, auxiliando o Culto Evongelico nns calonias, l'etira-Ihe os favores directos,
quando a prosperidade dellas permitte á suo. população tomar o. si semelhante encargo, é
que, como V. Ex. de alguma f6rma reconhece, mais do que isso nlo está na Constituiçlo
do Imperio, nem mesmo na actualidade do sentimento publico, que em todos os paizes é
,lf'i suprema em materia de religiAo.
A terceira causa que V. Ex. aponta ao mal·estar dos colono:;, e que por parecer mais
g'rave, e mais immediata, constituio-a V. Ex. objecto principal de sua communicaçao, é a
lle DIa se ter legalisado a propriedad~ territorial naquella localidade. Depois de descrever a
natureza. desse facto, e algumas de suas circumstancias, termina V. Ex.., indicando como
meio pratico de acabar com uma situaçao tio anomala, a de nomear-se um commissario,
que, dando pelo seu caracter, intelligencia e pOdiÇAo social as garantia.'J de36javeis, seja
encarregado de decidir, ora segundo o direito estrict.o, ora segundo R eqllidade, todas as
questões territoriaes de S. Leopoldo.
Sobre este ponto cabe-me 8 satiefaçao de dizei' que \) governo, quasi simultaneamente
eom a nota de V. Ex., recebeu a.'\ inform8Çoe~, que tinha. pedido á. pl'esidencia do Rio
Grande, e que; achando-as de perfeito accordo com as medidas indicada.'J por V. Ex., resolveu
que estas fossem adoptadag em todo seu complemento.
Foi, pois, nomeado commissario especial para legalis8l' li pl'opriedade territorial na
HUtiga colonia de S. Leopoldo o tenente-coronel do corpo de engenheh'os Ernesto Antonio
Lassance Cunha, pessoa que de sua intelligencia, zelo e probidade, tem dado as melhore:;
provas. EUe segue amanhA pai'a nquella provincia r.om o pe:;soal Ilecessllrio para os tl'libalhos de que vai encarregado.
Querendo o governo facilitar aos colonos a sustentaçAO de :iellS direitos nos casos duvidosos, e um interprete fiel aos individuos que nAO possuirem li linglla do paiz, designou
para esse encargo o inspectol' da.i co]onias elo E'Ipirito-Santo, Adalberto Jank. A partida
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-3deste, em l'8:tAo ,los servi'J~()"; Ijue tinha M, seu '~R.I'go, se) p,jde "lfectlU.LI'-Se nu (JI'uxiulIJ me:t
dA Novembro,
(Juanto á. mlmeira de proceder-se á veriticação e legali:;açAo da prop.'iedade dos colonos,
ellu. foi desenvolvida n&.-; iu.stl'ucçoes dadas ao comrnissario, e das quaes tenho 8. honra de
offerecel' a V. Ex. lltnn' ,'opia, pltl'il 'Iue IORi,; (,wilmente V. }t~x, pOSSA vAl'ifica,r () !'leu espirito
e Ilei;ellvolvimellto.
.
J<~ porque pre;;ullw, que não sô o:; dh'eito,; pusitivo,; dus coluuvs foram a,hi ::Iusteutado:;,
1Il~ que se pl'ocuroll ol'mal' 0::1 'lue apenlls tinham em seu favO!' a equidade, mostrando assim
u govemo 'luanta hellevolencia. lhe merece aquella la,bol'iosa popular.;àO, ouso esperar que
V. :a.;x. eOIlCOrl'erá., quanto em :Illas mAos estiver, para que o pensamento do govel'no, sendo bem
.:ompl'ebelldido pelos ,:"Iono~. a(~hf'\ nenes fl'Dnca. Iluherenda, e SUA, ,'e81i~lI.Çllo o mais sincero
eoncw"So,
Anteli de terminar, peço pel'Uu.:;~O plll'tt oft'el'ecel' a V. Hx., ,.~1j1l1 O.lL'actel' inteira.mente
pUl'ticulal', 8S copias juntai:! de estudos, que serviram de base ás medidas adoptadai:!; e que
('omquanto nada mais ,;;ajam 'lue infol'maçoes de seeret!:ll'ia., tl 1'01' iS:iQ mesmo nAo destinadas li t.ransmissD.o extel'ua, eontém algum; dados ;;obl'e Jiversoli pontos da nota de
V, Ex" e sobl'e 11 historiA lIa (nndaçao ,le S I.eopoldo. que a.~so V. Rx. 118.0 desesUmal'á
,'onhace,'.
Resta-me agradecer li V. Kt. Il comwwlica~~ dá sua Yemoria sobre aque1l8 mesma,
.;ulonia, poi~ que muito serviu ao governo na tarefa. que tinha e.ntl'e mi1o~.
DigllP.-Se V. '}t;x. »(~eit.lf.J' os pl'I*~"t.os dA meu JIla.iOl' "I'!speito e di;;t.in{'ta .~IlJl8i(jel'a..:ao.

A. H.

:a.~x.

I)

SI'. "'l'edlwj{~.) (j'J<:iehmanll.
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Decreto

D.

3, I04 de 29 de laio de t863.

Pt'ol.'idellc1a sobre a abertum· de tnalcu do Correio pat' ordem. cios presidentes de p),OVHlC'lQ,
quando se acharem ausentes da capital (la provincia,

Hei por bem decretar o seguinte:
Art. 1.0 Todas as vezes que o presidente de uma proviucia se achar róra da capital deUa, em
lugar onde passe mala de correio, na qual lhe possa ir dirigida a correspondencia ofticial, poderá
ordenar que seja eUa aberta pelo empregado superior do correio do lugar, juiz municipal, delegado
ou subdelegado de policia, para ser extrahida a referidll. correspondencia ofticial, havendo-a.
Art. 2.° A ordem será. sempre escripta, e executada com toda a publicidade possivel. Du
execuçf10 se lavrará. auto, que será assignado ao menos por duas testemunhas presenciaes de
todo o facto, podendo mais o presidente prescrever quaesquer outras solemnidades, que entender
convenientes, para que nl10 seja violada a correspondencia existente na. mala, e nem tirada alguma
outra, que nl10 seja a designada no art. 1. 0
Art. 3.° As autoridades designadas 110 aft. 1.0 serAo chamadas na ordem em que se acham;
as ultimas sómente na falta das primeiras:
Art. 4,0 A autoridade, que proceder á. abertura, ofticiará logo á estaçl10 do correio, a que a
mala fõr dirigida, dando-lhe conhecimento de todo o occorrido; e pelo primeiro correio subsequente lhe enviará copia do auto, a que se houver procedido, mandando guardar o original no
respectivo cartorio. Lançará tambem uma nota declarativa na portaria do Estafeta para salva
guarda delle.
Art. 5.° Se a estaçl1o, a que a mala era dirigida, fõr agencia, o agente dará de tudo conhecimento ao administrador do correio da provincia, e este, em todo caso, no prazo mais breve,
ao director da 4.& directoria da secretaria do ministerio da agricultura, commercio e obras publicas.
Pedro de Alcantara Bellegarde, do meu conselho, ministro e secretario de estado dos negocios
da agricultura, commercio e obras publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de :Maio de 1863, quadragessimo segundo da independencia
E' do imperio.-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Pedro de Mcantara Bellegarde.
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!,il'eetol'ill uu COJ'l'eio.-N. 7111.-Uio dl' ,Jallt'ir(l.-~Iilli;.;tel'i(l dos lle;.roei">I lia Hg"l'iI"UIt1ll1t,
('olfimerdo l' Obl'8S puhlil'lls, em ~l de Agof'to de l~(j~.
Expe~a V. S. 1ft; cOllveuientes ordens }l8l'a que tenJlIl a uevida exeelltilo a IIll1'el'illl Resolu\:i1u
de 2".! do lllez COl'rente, que appl'o,'ou o pnl'ecer da consulta da sec!:Ho do (,01l"eI1l0 de e:4auo do,;
uegocios do Im}lerio de 9 de Junho ultimo, estabelecemlo que, quando 1\11 ('orrt'io 1'Ô1' ext!'aviado
UIII seguro, sem que conste que haja chegado a outra adlllinistratllo ou agencia, alelll u'aquelht eJII
que foi feito. continue 8 resl'ousabilidade ela illtlemnisa~llo fi cargo do l'1tll'l'egutlo llue o houve!'
ex.pedido, uu lIssigllado o conheeimeuto ua rÓl'UHI do nrt. 1;)2 do reg'uIUllll'lIto 11. :J9!1 de 21 dt,
Dezembro de 184-1; quando, porém, constnl' que cheg'ou a outra admiuistt'8!;'HO ou Itgen('ÍlI.
~('guindo-se posteriormente o extravio, seja Il ilHlemnisattlo pl'estada pelo ('o1'l'e da auministração,
NU que o seguro haja sido feito,oll a que l'el'tell('e,"a agencia. :remio havida depoi,.; li }"t'ft'rida iudelllnisll.!,"llo do t'llIpl"egado que em outra adlllil1istl"a~ilo ou agencia houver l'f'("t~hido (I dito seg"IIl'O, (11l
I.jlumdo já tt'ullII [)I\HSlldo (101' aquelle que se mostrai' HeI' fi autor do extra ,"jo.

Digitized

byGoogle

Digitized

byGoogle

t:XI,IiCtl il Illalleh,. porque cle~e ser feito o pngameoto aos agelltes qllt', aléDI
da pOl'ct'o13gem, telll gratifiC8(ão fixa.

::)ua lhl:;estade o' ImperadOl' ba por hem ordenur que o:,; agentes do eOl'l'ei.) IlUnf;8 possalll, H
titulo de porcentagem do rendimento da agencia, deduzir mais de eento setenta e cinco milréi:o;
t>rn cada trimestre, embora o rendimento seja superior a trezentos e cincoenta mil !'éis, e tluando o
I','ndimento de um ou mai8 trimestres do mesmo exercicio nl10 chegue, para tIne por aqueIlc titulo
flfl l>ol'Celltag'em p08sa HeI' deduzida a quantia de cento setenta e cinco milréi~, embora em outl")1'\
seja excedente, nem por isso se poderllo preencher de qualquer defidt, salvo se o excesso tOl' no
IIIt.imo tl'imesh'e, E quando no fim do exereicil! se verificar que o rendimento da ng'euCÍIt t'oi de UIlI
f'f)nto e quatl'o centos mill'éis ou mais, e o agente em quulquer trimestre tivel' )'ecebido mellos de
I't>uto setenta e cinco nlil réis, em razão tia regra que acima fica estabelecido, o administrlldol"
respectivo providenciará pal'8 que lhe seja pl'eenehida a quantia de ~ete centos mill'eis, sendo pO)'
t'ste modo cumprido 0540 do art, 25 da lei 11, !J:~!) de 26 de Setembro de I R;)7 , "~XI~cJltua-se, PO)'tlIJ1,
a hypothese em que o agente, em cujo pI'ejuizo fosse a di1ferença, tenha perdido () elÍlprego, porque
nesse caso sómente terá direito a que lhe seja preenchida a quota da g)'atific8~1lO que lhe houvel'
sido fixada no titulo de sua 11omeaçao, regulando-se pelo tempo que houvel' servido no eXeJ'ci,'itl,
:;e por ventura a porcentagem recebida nAo tiver cheg'ado para tanto,
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Novembro de

1~63,

PEDRO DE .\LCA:-J'URA BE/.LEG,\lDE,
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Tabella da renda arrecadada pelas admillislracMs do correio do imperio
nos exercicios abaixo declarados.
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1840 a 1841 ..........
1841 a 184! .•..••..•.
1842 81818 ..........
1848818(4 ...•..••.•
1844 8 184& ..........
181& 1846 ..........
1846 1841 •...••...•
1847 1848 ..........
1848 1849 •••....•••
1849 18&0 ••••..•..•
18&0 18&1 .•.....•.•
18&1 18&! ..........
18&! 18&3 ..........
18&8 18&4 ..........
IBM 18&& ..........
18&& 1836 ..........
1836 18&7 ..• : ......
18&7 a 1858 ..........
18&8 8 18&9 ..........
1859 a 1860 ..........
1860 8 1861. .........
1861 8 186'! ..........
18628 1863 ..........
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lU.0178&&O
U4.6&!S980
:110.4928165
.191.8818;'10
:!09.9;'180&0
;!t8.1368&!0
,n7.2~4S100

!43 .1118060
i!7'!·U38730
1!78.0618040
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............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............

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

............ ............ ............
....... -.... ............ ............
............ ............ ............
............ ............ ............
. ........... ............ ............
11.6168000
13.9U8000
16.8218000
19.0518000
21.7&08000
'14.&188000
!3.1!138000
24.4998000
!3.7318660

11.0358360
11.6798600
1!.U78!00
13.4948800
13.&878800
12.8878800
I!. &928000
13.8618000
12.6348880

4.6358801
6.4848081
&.3488(8!
4.9918074
&.0908&00
4.MI88&3
4.4138816
&.63081!7
&.1197817&

P.
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..............
...........
...........
............
. ........... ............ ............
............. ............ ............ ............
.. ......... ............ .iÕ:6~iji!õ' ............ ............
4&.&1186&1 10.4748000
4.4798180
73i839&
41.8938143
46.08481&&
&0.7608676
&6.U88038
60.628819&
65.981SU9
64.1698113
63.603S1t3
61.6318999
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li!
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•
---............ ............ ............

•

001
~
p.

2018247
6908041
6418&06
9118181
!.18!S989
8.1!8860&
2.8088910
!.668894&
!.'!t18863

66.!01>8907
68.94181>13
8&.&078888
11&.8168131
114.103891>1
H6.0498866
14!.5868OM
148.6798878
143.016897(
143.!498116
168.!448138
183.8H819&
!04.8!388&2
118.&998604
!8S.19!8971
2&8.1918076
!78. !B980U
304.88987!3
817.&!68oo4
3&&.9488837
366.7!38881
888.1898019
378.8688617

~. B. -A renda do ultimo exercicio é a conhecida até esta data, devendo elevar-se por faltar
a liquidaçao do 4° trimestre das agencias, a qual só tem lugar no fim do exerci cio.

Quarta directoria da secretaria do ministerio da agricultura, commercio e obras publicas, em
7 de Dezembro de 1863.
O 2° omcia], JosÉ TERTULIANO MONTEIRO DE MENDONÇA..
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Nota da despeza das administrações do correio do imperio
nos exercicios abaixo declarados.

,I.

,
EXERClClOS
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18~0 a 18U ..........
1641 a lU! ..•.•. , ..•
lU! a 1843 ..••••...•
lU3 a 18U •.••......
184~ a lU;, ..........
18~;, a lU6 ..........
lU8 a 18U ..........
1847 a lU8 ..........
18~8 a 18~9 •.•.•.••..
lU9 a 18;,0 •••.......
18;,0 a 18;,1. •.••.•.•.
IBM a 18;,2 ..........
18;,! a 18;,3 ..........
18;,3 a 18;,4 ..•......•
IBM a 18;,;, •••••..•..
18;';' a 18f1G •••.•....•
18fIG a 18;,7 ..•.••...•
18;'7 a 18;,8 ....•••.••
18;'8 a 18;,9 •••...•...
18&9 a 1880 •••..•.•.•
1860 a 1861. .••......
1861 a 188! ...••••...
1862 a 1863 •...••.•.•
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78.0n880!
7~.9;,!SU9

80.8088080
88.3808834
\110.8;'8N436
119.6!78U7
,121.10!8019
108.6M8403
\10;,.88;,8809
1108 • &8;'$902

2;'.8641413
2&.á898367
!6.0078831
38.0848Ul
U.6~98383

47.;'878581
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4;'.1678720
49.~'!088;,o

ál.8788108
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123.!208808
123.flG78899
H6.0868;'81

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

186.0708371
!04.;'298000

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

.i5:65i;863' .ifi: i63;i2i' 'lii:757;i2"
1;'.8798782
U.197$182
19.0U866!
23.1118173
!1I.8a8690
37.7918186
3;'.!1787;'!
;'1.4168;'28
;'2.980811;';'

..:I

!0.3~08686

99.0008;'80
19.711;,8009 116.!141l3;'8
31. OfIGlI!i39 166.163$03!
3~.~028!68

186.~8;'87;';'

31.018879!
n.8068!1!
U.8948496
28.6398844
U.toOS416

219. 78088U
!34.9USI03
!49.49011316
241.97;'8832
!63.011S30~

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

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

170.42~88U
!11.817BU~

!04.!4;'848t
!a6.U886U
U6.0!1B408
!~9.8~;,861!

24.721Suo !5! .1718193
U •6668!13 !6;'.4108;'36
31.6138;'80 !97.71!8M~
34.~;'!880! 373.1398090
38.!8387;'8 ~37 .71011773
~6.774U86

~91.!i79S638

M2.60682;';'
6~.!1l$798 ;,49.779848;'
68.88!8069 !in. 4118932
6'1.9U84M ;,68.U88836
;'0.7218281

N. B. -A despeza do ultimo exercicio é a conhecida até esta data, a qual tem de ser elevada
por faltar a liquidaçao das agencias, o que só tem lugar no fim do exercicio Em alguns exercidos
a somma total n8.0 está em relaçao com as sommas parciaes, porque era conhecida sómente aquella
e n8.0 estas, e por isso a despeza de algumas administraçoes deixaram de ser contempladas detalhadamente.
Quarta directoria do ministerio de agricultura, commercio e obras publicas, em 7 de Dezembro
de 1863.
.
O 20 oftlciaJ, JosÉ TERTULIANO MONTEIRO DE MENDONÇA.
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Estatistica dos omcios, cartas e outros papeis sellados, rrancos e de porle eutrados esabidos do Correio Geral
do Imperio nos annos abaixo declarados.
-

--

A~NOS

IMPORTAÇÃO
...-"-...

...
e
Q

~

I

I

=

---

-"'---

SEGURAS

-......

SELLAD.\S

DE PORTE

616.371

----

Em 1849 ....... I

Jornaes

Cartas

a-

=

---

SELUR.\'

SELLAUAS

7.094

711.510

103.840

7.MS

812.559

110.808

8.363

911.59'1

1.33!).980

H7.5~0

8.159

830.231

» lR;,L. ..... 1

13l.~37

9.96[,

707.!)50

'!i7.589

~98.3071····""· • 1.417.13'.!

lH.ü11

10.050

871.498

18[,5 ....... I

147. i73

11.100 1. 036.9\0

319.12ü •.•.... ... I .5!>3. 5~1

1!17.608

10.691 1.006 .602

1856 ..•.... 1

. 167.315

12.735 1.139.183

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

i
1853 .. ... .. !
185:1 ...•...

601.712

17l.014
133.002
'278.3!)0
288.065
283.909

555.675

I..........

879.683

99.766

5.509

507.400

808.048

83.146

5.108

476.904

1.085.007

111.155

6.89~

629.791

1.~~4.019

135.957

7.571

703.413

1.9~5 .948

18'2.59:'

15.038 1.045.551

~90.386

1858 •..•... 1 1!l3.011

16.585 1.0í!8.2:!1

309.~55

I... ....... 12 .025.842
509.625 I 109.593 12 .248.416

988.992

307.794

479.661
479.772

1

,

'211.780

17.927

'2~8.69G

20.3~6

18UO .......

;::;:

,

1861. ...... I

234..691

1.284. 394 1 373.381
22.M2 1.:>71.656
393.5Z6

» 1862 .•....•.

237.865

20.037 1.354.709
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64,480

5.9B
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~
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88.013

82.095
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lR:,O ....... ~

» 1859 .......

C)

Curtas

ri)

1851· ...... I

.

o-

~

:;;:

lO

» 18:.7 ...•... I

'<

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

E-<

I

I
418.943 I

I 317.728 I 473.410 I

'205.009
224.194

12.701 1.191.711
• 14.470

--

.....

o

E-<

~

SE LLADOS

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

399.648

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

...:

1-<

dOl'uaes

DE J'OnTE

37.379

...l

o
,<
c..>
<
E-<

437.915
610.!)75
687.MO
8~5.816

814.150
871.643
973.547
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o
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. .........
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OI!! 00
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OI!!==~
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~ :;; ~

...

~

OI!!~

=
1.016 .2~ 0

1.895.903

1.006.756 1.814.804
1.358.813

2.443.8~0

I.M6.004 2.770.023
1.835.019 3.174.999
1. 913.689 3.330.8U
~.089.634

3.643.155

2 .38~.968

4.308.916

1.24~.626

M.033 1.158 .564-

'l37.0H

13.348 1.310.005

6á.803 1.280.653

9.569 ':!.91!l.022 5.167.438

106.319 1,:,.211.895

274..343

17.873

6~.341

1.236. 590

9.871 3.091.606 5.303.501

98.689 12.485.~58

286.381

19.155 1.537.695

84.117 1 2.425.5~8

305.705

19.697 1.477 .939

77.628 12 .481.377

308.3~8

19 .353 1.624.604

492.:17':'

I
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...............
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.
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DE PORTE

SELLADOS

o

-

=:
o

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

"

o..

,...---.....~

.......:

1-<

EXPORTAÇÃO

5.097

"
•

<6.

-

o

.<
c.,;.
<
1-<

1.490.58~

81. 700 1.307 .~96

2.693.887 4,719.7t!1

,

13.235

3.~45.oI.6':!

5.730.7~0

215.532 1.420.953

23.674 13.463.500

5.889.0~8

174.4.32 1.576.078

':!1.69t

3.7'H.487 6.205.8IH

I

~fi5DD~~~Ç!p.t=\CD~
Na tabella acima nM figura o movimento da importação e exportação das agencias entre si.
Quarta directoria da secretaria de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, em 7 de Dezembro de 1863.
O segundo omcial JosÉ

TERTULIANO MONTEIRO DE MENDONÇA.
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Estalistiea das eartas e mais papeis importados e exportados pela adnliDistra(lO do Correio da Cêrte
DOS exercieios abaixo declarados.
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mlflla8S

c.....

•
o

A..

~

SEGURAS

EXPORTAÇÃO

-- - ---..
. t=

ç.;.

~

I

•

o
>ooIj

IMPORTAÇÃO

-<
E-< o
o ~

,........

--

.Jo_aes

~

SELLADAS

DE PORTE

SELLADOS

DE PORTE

E-<

..--

eo"

-<

Q

.Je_UM

Cartu

o

:li!

--....

~

."
-< p:;
E-< o
o ~
E-<

~

DE PORTE

~
~

-<
Q

IELLADAS

DE PORTE

8ELLADOS

41.113

89&.163

&.4!7 1.193.913 2.8(7.nO \

506.814

U4.0'l8

lá~.6á3

108.158 1.053.317

1.946

78!.886

18&9 a 1860 ••••

66.106

10.!H5

671.!S2

n3.863

a6.00á

63.359 1.160.830

63.213

10.191

811.374

50.601

9!9.070

b.a-l 1.929.573 3.090.403

I

1860 a 1861. .••

65.48!

11.&-15

698.171

2á4.9~

1!!S.5n

á6.061

67.288

9.-145

871.5á2

109.3U

986.677

11.398 '!.055.702 3.270.U2

I

n 1862 •.•• 1

60.118

10.672

685.897

242.4ôO

117.293

4á.r95

I
I
1.16~.23á I

&4.778

66.0&9

9.5&6

877.286

13.133 !.1!l1.997 3.353.23!

!

18S! a 1863 ••• .1

72.096

10.!59

758.918

!OO.668

132.145

50.037

1.!~4.1!31

60.934

9.451

938.043

"..... 1'·01'.'" II

1.2H.720

.

104.!75 1.186.339

1!.677 ! .311.1:l5 3.535.848

PBODUCTO DOS SELLOS VENDIDOS.
39. 43'SO;,8

Exercicio de 1858 a 18&9 ..................... ··•
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Quarta directoria dI!. secretaria de estado dos negocio;; dfl agriclllturil., commercio e obras publicas, em 7 de Dezembra de 1863.
O segundo omcial, JosÉ

TERTULIANO MONTEIRO

DE MBNDONÇA.
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Deerflt u. 3,"' de 1de laio de 0'865.

o'P/It'úf(l as altuações (P,;ttIS nos tOlllrurtus celebradus com a Companltin 8"mife;ra, concedendo
adicmtamento de 'res me:es de subt'enftio.

(I

RIU consequencilt da J"esoluçao da assembléa geral legislativlt de 22 de Agosto de 1862:

Hei por bem approvar as alteraçoes feitas nos contractos celebrados com a Companhia Brasileira
de Paquetes em 3 de Janeiro de 1855, 9 de Dezembro de 1857, 17 de Dezembro de 1859, e decreto
de 26 de Maio de 1860, com as condiçaes, que com este baixam assignadas por Pedro de Alcantar/l
Bellegarde, do meu conselho, ministro e secretario de estado dos negocios da agricultura, comm~rcio e obras publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de .Janeiro, em 7 de Mnio de 1863, quadragessimo segundo da Independencia e
do lmperio.
Com

R

rubrica de Sua )Iagestnde o Imperado\' - Ptdl'O tlt.tlcalltara

Btllegard~.

Vu.d~l!II • • ae •• relere e deeN!lte des'a data.

Ficam em vigor os contr.actos celebrados em 3 de Janeiro de 1800, 9 de Dezembro de 1E157, I i
de Dezembro de 1859, e decreto de 26 de Maio de 1860, com as seguintes alterações:
I.

o Governo Imperial adiantará á Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor a quantia de duzento,..
e cincoenta e dous contos de reis, equivalente a tres mezes da subvençao, que annualmente elIH
recebe do Estado, em cinco letras de igual valor aceitas pelo thesouro nacional, e a vencer-se em
cinco me1les consecutivos. O reembolço desta somma ao thesouro será realisado na razAo de dez
('ontos de réis mensaes deduzidos da respectiva subvençao, começando esta deduc~o a ter luga ,.
oito mezes depois de vencida a ultima das referidas letras.
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Das doze viagens, que os vapores da Companhia actualmente fazem na linha do Sul até (, porto
de Montevidéo, ficam supprimidas quatro na parte sómente relativa á. navegaçac> entre o porto do
Rio Grande do Sul, e o daquella cidade, deduzindo-se por conseguinte da respectiva subvensAo ft
quantia de quatro contos de reis por viagem.
As oito viagens restantefr sefll.o feifas com int.el'vlRós ele n,ez é ureio, de modo a. ligar-se este
:;erviço ao da Companhia de Navegaçd:o do 11'to Paraguay. .
UI.

A. Companhia levará. annualmente a t'undo de l'esel'va quah'O POt' cento do seu rendimeuto
liquido, como dispoe a primeira parte da condiçao 13a do contracto de 17 de Dezembro de 1859. Dos
lucros restantes poderá dividir entre seus accionistas até doze por cento ao anno, devendo qualquer
flXCessO; que haja, ser tamb&lD accuMulado llQ fundo' da 1'e8el'VII,
Trezentos contos de réis de funde de reserva serao conservados sempre disponiveis em algum
e:itabelecimento bancario de reconhecido credito, nlo podendo em caso algum ser-Ihes dada outra
Hpplicaça.o, que nlo seja para occorrer a sillistros extraordinarios como abalroamentos, naufragios
~ incendios. Este capital começal'á. a ser formado desde já. com toda.~ as quotas, que tem de-ser
8.pp1feac:&rs A'ô'M.ntlo de reserva, e quando por força da disposiÇão deste artiiro venll8. 8 seNiesfaloado,
,.;e\".1Iie'-hio lo(tb áP'plicad'os todos 6s lucros liquidas da Compaü1Íia; sem que â estes se poss&<dar
o"t't6'dà'stift'O~eQi quàiito o referido fundo nio estiver de novo pr-eenchido.
r..ó~o· qrre o' f\tndo de re'se\'va iguaiar a dous terç.oS do cApital' soci8.t, de que trata a condiçlo
J3ir já' ct'Mdh, sé1'ltc:i es16' e os coritractos anteriores revistos pelo Governo com o fim de reduzir-Ire ft
ilubvença.o, que a companhia recebe do':Estado.

IV.

o Governo, ouvida à Companhia organisal'Ú., Ullla tabella, designando,a quantidade e qualidade dos objectos~ que a Companhia poderá annualmel1te importar Íivres de direitos, na fórma da.
(~ondiçao 21- do contracto approvado pelo decreto n. 2,513 de 17 de Dezembro de 1859.

v.
Cada colono te"'-dil'eito ao tl'8Dtt}lOllf'Afgi'8k.thtl'd& viDte'J8lmI6~oóA" blgagem, ficando
assim elevada ao dohro aconcesslo, que a este respeito faz a 12.' observaça.o da tabella dos preços
das pas:sa.:.noeus, approvad. pela portaria 'do ministerio dos negooios 00 hnperio de 8-de Abril de l858.

Vr.
o

presente contracto e os Rlltel·jol'cs terlo vigor ate o ultimo de llezembro tte IR72, salva, n
ultim& bypotbese do m. 3~.

vlf.
Ficam- porólif dependentes da appl'úvuçlto do P'oder Leghllat.ivo os

Ilrri.

:10 e 6') do }ll'eilellte

eonti'àctCl •

Palaeio do Rio de Janeh'o, em 7 de Mhlo de lS6à.-- P,Uro de .tkallfara B"tllPgal'lv.
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Aliso ao Presidente da CODlpanhia de Nal'pga(ào

Rio de Jane;ro. ll/iniste,'io

(1(J~

bltprIIJt~.liaria.

JVp.!lorius ,lo· .4y,.i(:ulltu'a, COIllIlIt'/"';()" OImv, PIII,li"Olf, '!/11 :H ,Ic

.VQt'clllh1'O

I.lt~

J863.

Convindo tornar Ulais rapidas 8S comlU\luicaçoes entre estlt capital e os pOI'tO:5, em qu~ tocaUl
os vapores da companhia a seu cllrgo: e attendendo ao q na por Vm. me foi representado: fica
autorisado a fazer que provisoriamente um dos referidos vapOl'es, (que podeI'á ser o Gua1Ymy. em
quanto nllo e:5tiverem conclui dos os' reparos do Imperall'i:, Hem pudel' ser achado ouh'o em melhores circumstancias ) siga de;;ta capital até P8ranaguá e pontos intel'medios, regl'essando
d'aquelleporto, e outro siga desta COrte até Paranaguá em direitur8 e, d'aU tocando em S, Francisco,
chegue a Santa Catharino. regressando por ambos aquelles lugares: sem que pOl'ém desta altera~1lO
resulte á Companhia, direito a nenhuma outra vantagem mais, ou pecunial'ia, ou de qualquer outra
natureza, além das que lbe estIlO asseguradas por seu contl'acto ; sendo applicadas sem distincl:1lO 6
por inteh'o a qualquer dos vapores as multas, em que incorrerem pelas iufracções do referido contracto, que ficl!. em tudo o mais em seu inteiro rigor, e sómente alterado na parte aqui expressamente declarada, entendendo-se ig'ualmente que por e:5ta autorisaçllo uRo renuncia o governo
Imperial, antes novamente confirma, as clausulas com que fOl'am expedidos os avisos de 29 de
Agosto ultimo, 3 do passado e 4 do corrente. Cada um dos vapores dará d118!i viagens em cada
mez, sendo as do segundo nos clias actunlmente fixados, e as do primeiro nos dias 'l"e forem designados- Deus Guarde a Vm,- Prdl'o tleil,.,,·Il.('l.I',L IM(e!J(u·iü.- SI'. Pl'e~i(lentfl dn COIUJI'lIlhi»
dfl Nnveg'fição a Vapor Intel'mediftl'iR.
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Beerel..

D. ~.090

,Ie ~ de Maio de t86;;.
•

PrUI'U!!', por 're,

OIlíWS

(I

(;OItIt'af10

l'elebmdu (;11m l' (:umpnllllitJ

pO'l' mpot Prlh"f; f,~'a flf,.'e e (I po)'to fIe S. JlIaJ"el/~e ('s('ala,~

110

1~$piá,I)-S(JIt~U PUI'U fi 1tUfCg(lt.~i(l

profÍl/r;u do EIC/úrilo-Sfllllo.

Hei 1'01' hem pI'Ol'OgHl' por mais tres /lllDOS CO UI todas as suas clausulas e condi~Oes o contracto
{'elebrado com a Companhia Espirito Santo para a navegaçllo por vapor entre os portos desta CÔl't..
e de S, Matheus, na provincia do Espirito-Santo, com escala pelos de Itapemirim e Victoria, desig'nando o govemo o dia, em que deve ser a sahida desta Côrte, de modo que nem a Companhia seja
obrigada a mais de uma viagem, e nem deixe de haver uma em cada mez,
Pedro de Alcantara Bellegarde, do meu conselho, ministro e secretario de estado dOi-! negoc'j(l,;
dA Rg'rkultul'll, commercio, e ohras publicaR, assim o tenha entendido e fa~R executai',
Palllcio do Rio dt' .TaneirCl, em 4 de Maio de J86:1, qnadt'ages:,:imo segundo da Indepeudeu('i ..

e dh Imperio,
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Decreto D. 3,089 de 4 de Maio de 1863.

('oI/fede (lOS 'vapores cle 1why (~ IJroy(/, qllc narcywll pafll Santos, as rantayens de 2Ja quclcs.

Hei por bem approvar as conilit:oes, com que aOi) vapores de Ivahy e Braga, que navegam
811t1'e o porto desta capital, e o da cidade de Santos, na Provincia de S. Paulo, silo concedidas as
vantagens de paquetes, e que com este baixam assignadas por Pedro de Alcantara Bellegarde, do
meu conselho, ministro e secretario de estado dos negocios da agricultura, commercio, e obras
publicas, que assim o tenha entendido, e fa~a executar.
Palacio do Rio ue Janeiro, em 4 de Maio de 1863, quad1'agessimo segundo da Independencia
Il do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Impersdol'.- Pedro de Alcantal'(t Brllrgol'tll'.

('oDdl~~i5(,,19

a ....e se loerelo", o ele«.oreto D. 3,088 ele" de lIalo de

.883.

I.

Os negociantes Ivaby e Braga nesta cÔ11e obrigam-s6 8 mauter uma linha de vapores entre o
llorto desta capital e a cidade de Santos, dando seis viagens redondas em cada mez, sendo os dias e
h01'8S

de sabida fixados em uma tabella approvada pelo governo.

11.
Os emprezarios terlo em efrecU vo serviço dons ou mais vapores, dos quaes um Ilunca &eri
inferior a duzentlls e cincoenta toneUadas, e os mais a quinhentas; aquelle com capacidade para
vinte quatro, e estt';3 para ses8ema pS858geiros de ré pelo menos.

m.
As viagens serAo feitas com marcha nunca inferiol' ao media de nove milhas, menos em caso
dI'! forca maior.
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Os preços das passagens e fl'etes nlo poderão exceder 80S actuaes, salvo com previa approvaçilo
elo governo.

V.
O govel'llo podel'á enviar gl'8tuitamente por estes vapores até seis tonelladas de carga em cada
mez deste porto para o de Santos, e outras tantas de Santos até esta côrte por uma só vez, ou destribuidamente, como mais lhe convier, nunca porém podendo passar a carga de um mez para o
~guinte.
•
VI.

Similhantemente podel'á dispOr gratuitamente, quer desta Cõrte para Santos, quer de Santos
para a Côrte, de seis passagens á ré, e seis á prôa, de uma só vez, ou destribuidamente, como
acima.
VII.

Os vapores empregados nesta navegaçfto gosal'ilo de todos os privilegios e franquias concedidas aos paquetes, especialmente aos da Companhia Brasileira, sendo-lhes prestadas nas estaçoe8
fi~cae:,; todas as facilidades para que suas viagens nunca sejam retardadas.
VIII.

Por cada seis horas de demora llas sahidas os vapores sotfrerl\o uma multa de cincoenta mil réis.
IX.

Os vapores, que fOl'em empregados nesta navega~Ao, serão previamente approvados pelo
governo, e nlo podemo sahir do porto desta capital, passados os primeiros cinco dias de cada mez,
sem que tenham sido examinados e declarados habilitlldos pela respectiva commissu.o do arsenal.

x.
Se acontecer que pOl' alguma circumstancia nlo possam os empresarios dispor de mais de um
vapor, avisando ao governo, ulo serio obrigados a mais de tres viagens redondas em cada mez,
bl"()Sltndo o mesmo governo em todo o caso por inteiro dos (avora:] estipulados nos arts. 1)0 e 60,
qne tRmbem 1110 poderá exceder, ainda quando seja maiol' o numero de \"apol'es ou viagens.

XI.

E.,te contrato durará por cinco annos.
})1l1acio do Rio de JClleiro em 4 de }Jaio de 1863. - I)nlro .{" Mt'alltara BtU'yard"

Digitized

byGoogle

Senhor.

o abaixo assignado,

procurador de R. S. Webb, cidadllo norte-americano, vem reverente
apresentar á approvaçllo do governo de Vossa Magestade Imperial uma proposta para o estabelecimento de uma carreira regular de vapores entre os Estados-Unidos e o imperio do Brasil. As incalculaveis vantagens que de um tal meio de communicaçao resultariam para este imperio,
fazem com que o abaixo a...qgignado ouse esperar que o governo de Vossa Magestade Imperial na sua
alta sabedoria nAo deixará de prestar a merecida consideraçao ao plano desta nova empreza.
SilO, Imperial Senhol', tIO importantes e extraordinarios os interesses que hoje unem as duas
Americas, que uma carreira de vapores, que estabeleça viagens regulares entre as duas nações,
é uma necessidade palpitante e indispensavel, e ainda mais, uma como garantia á estabilidade das relações commerciaes, e de amizade, que existem entre alIas.
Portanto, o abaixo assignado, confiado na sabedoria e alta intelligencia do governo de
Vossa Magestade Imperial, junta a mencionada proposta para o estabelecimento de uma carreira
de vapol'es entre os Estados-Unidos e o Brasil, e aguarda reverente a resoluçllo do governo
.le Vossa Magestade.

Rio de Janeiro.

E. R . • .
J. W.

WBBB.
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Programma da concessão de uma linha de vapores entre o Rio de Janeiro
e ftova 108 .pelogoverno de Sua lagestade ollllJlerador do Brasil ao Sr.
:hltm -s. WeMt,'da eNrde de Nova York,eellforme as emendas feitas
@li

~l4e

811111t1't ft t aGi.

ARTIGO PRIMEIRO.

Concede-se a Robert s. Webb, ou ao seu representante e aos seus socios ou agentes, o
direito de estabelecer e de fazer o serviço de uma linha de vapores transatlanticos, entre o Brasil e
os Estados-Unidos, sob as condiçOes e com os privilegios e remuneraçAo estipulados na presente
concess&o, a saber: O dito concessionario, seus socios ou agentes, organisarAo e farllO o serviço
de uma linha mensal de vapores, entre o Rio de Janeiro e Nova York, com escalas pela Bahia, Pernambuoo e Pará,Do Brasil, bem C&mo em aquellas ilhas das Indias Oceidentaes e em qUalqlle\' dos
portos, nAo podendo ser mais de um 80 none do cabo Florida, nos Bstados-Unidos, que o concessiGaario e seus socios ou agentes jmgarAo mais convenientes. Isto é, que ma vapor de nRO
meDOS de 2,000 toneladas de carga, medida de carpinteiro, deverá sahir cada mez do Rio de
Janeiro e de Nova York, por cada viagem redonda do Rio de Janeiro a Nova YO'rk e regresso parft
o Rio de Janeiro, tocando o vapor nas mencionadas escalas, o governo do Brasil consente em
pagar ao mesmo concessionario e seus socios ou ·Mg!entes, no fim de cada viagem rE:donda, pela
chegada de um dos vapores mensaes de Nova York, a quantia de f 6,000 durante os primeiros
cmooRnnos: a de f 5,000 de cada viagem redonda, nos termos declarados, durante os cinco
81JJleMI seguirites; e a de f, 4,000 durante o terceiro periodo de cinco minos, época em que
cessará a conoessl1o, ficando por conseguinte entendido que é feita pelo tempo de quinze annos,
quecomcçarlo-acontar do dia em que o primeiro vapor da linha proposta sahir do Rio de
Janeiro, devendo os p1lgsmentos sempre sel' feitos em letl'8S sobre Londres 8 d~ dias d~,
vista, ou no Rio de Janeiro ao cambio do dia.
ARTIGO SEGUNDO.

Qs mencionados vapor6stransportarFio as mallls que nelles fOrem carregadas, livres de despezas,
e todos os objectos postaes trazidos ao Brasil sel1lO entregues aos agentes do governo do Bi'IrBU
devidamente nomeados e· postos á sua disposiçãO, e do mesmo modo todos os objectos posta.
tomados no Brasil ou para os Estados-Unidos serAo entregues ROS agentes do governodesteB estados
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-~devidamente nomeados, comtanto que este governo faça um contracto correspondente com o
concessionario, seus socios ou agentes. Competirá aos dous governos regular a taxa dos portes,
bem como o direito de mandar embarcar, livre de despezas em cada um dos vapores, um agente
das malas para tomar conta deUas, ao qual ser9.o proporcionadas para este fim as necessarias
accommodaçoes.
ARTIGO TERCEIRO.

Na exph'llçao de dous annos, ou quando na ophúllo do cOl1cessionario, do seu representante,
socios ou herdeiros, o augmento das transacçoes entre os dous paizes justificar uma tal medida,
terlo alles o direito de fazer o serviço de uma segunda viagem redonda em cada mev., com as
mesmas condiçoes estabelecidas para a viagem mensal, sendo, porém, que a remuneraç9.0 desta
segunda viagem no mez será sómente de ;f 5,000 em cada viagem redonda, pagavel como fica
declarado, e o governo de Sua Magestade o Imperador do Brasil, bem como o dos Estados-Unidos,
terllo em todo o tempo o direito de ordenar conjunctamente, que se executem estas viagens
addicionaes, conforme julgarem que silo exigidas pelos interesses commerciaes, pagando no
concessionario, seus socios ou herdeiros, a subvençllo de que trata o artigo primeiro.
ARTIGO QUARTO.

o tempo empregado para effectual' a viagem do Rio de Janeiro para a Nova York, e a
de Nova York para o Rio de Janeiro, nD.o excederá de 25 dia.~ de 24 horas cada um, salvos
sempre os casos fortuitos e de força maior.
ARTIGO QUINTO.

o concessionario ou o seu representante e socios ou agentes, tel'10 o direito de importar
no Brasil, livres de direito,1110 sómente o carvlo é outros fornecimentos e provisOes necessarias ao consumo de seus vapores, como tambem as provisoes e qualquer fornecimento
para uso e consumo dos seus passageiros e empregados. E os seus vapores ficarllO isentos
de todas as despezas do porto e da alfandega nos portos do Brasil.
ARTIGO SBXTO.

o governo do Brasil reserva-se o direito de designar qualquer outro porto ou portos do
imperio, entre o Rio de Janeiro e o Pará, em que deveria tocar os vapores de que trata
esta. concesslo, comtanto que haja agua su1H.ciente no porto ou portos designados para que
os vapores possam neUes entrar com toda a segurança, e que o governo do Brasil conceda
uma retribuiçao razoavel e liberal para este serviço extraordinario. Ao concessionario, seus
sacios ou agentes, seráabonado o tempo perdido na' execuça.o desta requisiçao .
.\RTIGO SETlMO.

o c011cessionalio ou seu representante e socios ou agentes terlo em todo o tempo o
direito de constituirem-se em companhia, debaixo de qualquer titulo que julguem assumir, e
com aquelle capital e numero de a.cçoes que lhes pareçam conveIÚentes, e a responsabilidade
das partes nesta companhia será limitada á importancia das acções que p08:iuirem.
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No caso em que o concessiOllllrio, seu representante, socios ou agentes, nlo possam continuar o lierviço da linha de vapores de que se trata, em consequencia de alguma guerra
em que se ache empenhado o Brasil ou os Estados-Unidos; ou se qualquer outra gueua
tomar impraticavel 11 execu~ dOIi deveres que lhes impoe a presente concessAo, nestes casos
as suas disposições e estipulaçoes serao consideradas como suspensas, só mente pelo tempo
que durar o impedimento enio abrogadas, e serao renovadas e levadas a e1feito logo que
seja possivel, sem 'llle esta SUSpP.llsao dê lugar a dedncçAo alguma no período da concessAo.
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Cepia alBexa ae alise dirigido ae ministerio da agricultura,
e obras pu.Ucas. em 19 de Ne,embro de t863.

•

COUllDefCIO

8ecçlo central n. 11. Legação imperial do Brasil nos F.stados-UnidoR Washington em ., de
Outubro de 1863.
Illm. e Exm. Sr.-O Dr. Benles, medico acreditado e homem de reconhecida probidade,
apresentou-5e-me, achando-me eu em Nova-York, munido de respeitavel recommendaçao para
conversar comigo sobre o estabelecimento de uma linha de vapores entre Nova-York e o PIU'á,
tocando em S. Thomaz, e para saber até que ponto o go\'erno do Brasil esta\'a disposto a proteger
uma tal empreza.
Sem occu1tar minha \lpiniil.o de que a conilidet'avlL muito vantajosa ás nossa:; relações commerriaes, pois nos libertaria da esperie de tnteUa da Grn. Bretanha, em que está o nosso commercio
com os Estados-Unidos p:Jr nilo haver correspondellciu entre os dons paize;;, senno dispendioso e
tardio circuito de Southamptoll ou Bordéos, declarei-lhe nRo obstante que o governo imperial
esta'\'Il dispvsto a conceder ti. companhia que com snfficientes garantias estabelecesse navega~no
por vapor, regular e permanente, entre os Estados-(jnidos e o Brasil, as llleSDlas vantagens, e
nada mais, que concedia aos inglezes de Southampton e francezes ele Bordéos, e que se limitavam
li isen!;A<> de certos direitos de porto, e á compensa~ão pelo transporte mediante ajuste internacional.
Replicou-me elle que tõelltiria que persistissemos nessa politica, porque, afim de esten,let'
a sua linha de S. Thomaz ao ParlL seria necessllrio Obtel' do Brasil uma modica subvençao.
Declarou-me que :>U8S llego('iu~ões com o govel'no de Venezllela pura que os vapores fossem duas
vezes por mez t\ Laguayru, tocando em S. Thomaz,já estavam sanccionadas, havendo-se aquelle
go.el'UO obrigado a pagar nnuunlmente POl' esse serviço uma subvenção de 50,000 dollara em
moeda de ouro.
Reiterei-lhe o que lhe havia dito, acct'escentando que de Washington para onde devia eu
partir et11 pouco" dias, lhe mandarin infot'mações precisas sohre as ,'ulltagem! de que gOD\'"um
actualmellte 110 Brasil os vapores illglezes e ft'sllcezes.
01>1'. Beales disse-me entilo que eUe desejava apresentar uma proposta ao uosso gOl'erno,
pedindo uma modica sub\'ençno; e pergutou-me minha opiniflo particular, 1.° sobre o numero
de viagens com que con\'inhn que começasse a empreza; 2. 0 i'obre o montante da subvenção.
Redargui-Ihe qut' segundo minhas illstl'UCçÜes nilo podia prometter-Ihe subvenÇi.o alguma;
ponderei-lhe o quanto t'ra difllcil ao governo impel'ial conseguir dftR camaras taeii subyençOes,
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quando havia em cuda pro"ineia tantas outras Clllpl'eZnS que C01l1 ul'g'encia as reclamavam,
e conclui dizendo que, apezar de tudo. eu nno duvidaria submetter á V, Ex. a sua pretençao
sem de maneira alguma responder pelo bom exito della, se a subvenç9.o exigida me parece~e
evidentemente modica, e pouco mais ou menos, na mesma proporçfl.o da paga por Venezuela,
isto é, de pouco mais de 2,000 do11ars por viagem redonda.
De 'Yashins-ton escrevi-lhe a carta inclusa. por copia sou 11. 1. Recebi depois delle a que
vai copiada sob n. 2, e a ella respondi pela de 11. 3. Ad"el-til'ei que M, Cornelins Garrison,
que com o Dl'. Bonlas as;ignou fi proposta, é um l}n,; pl'incipncs proprietarios dos barcos de
vapor de Nova-York.
Devo francamente declarar u V. Ex. que se a companhia de que é agente o Dl', Beales
se contentar com umu sub\"ençfl.o annual de 2;j ou 30,00:) dollars (;)0 ou 60 contos) durante
um numero limitudo de annos, obrigando-se com sufflcientes g'lll'antias fi le"ar fi mala, uma
vez por mez ao Pará. (e melhor será. ao ~Iarunhao), eu não lle:-iital'iu em l'ecommendar tal
proposta á. cousideraçfl.o do governo imperial, podendo-se lle:;se caso negociar logo umu
convençfl.O postal com o g'overno federal, que nos l1ssegurlls:-le, mediante a coul'unçn de portes
de cartas, um tal qual reembolso do subsidio,
Rogo a V. Ex. se sirva habilitar-me para dl1r uma re;;po;;ta ao Dl'. Beules e nll. Garrisoll.
Entretanto, preparei o incluso artigo para o Di!uiQ Ofli.cioll, d~ que V, Ex. disporá, como
julgar conveniente, e que, se o governo imperial estiver disposto a animar n empreza desses
cavalheiros, po'derá. servil' para ir preparando n opiniãO publica em seu fU\·Ol'.
Dib'1le-Se V, Ex. aceitar os protestos do meu profundo rC5pcito e alta consi,leraçao.-.Vigw:l
,t/aMa Lisboa.-Ao Sr. marquez de Abrantes.

.

Tradueeilo •
N. l.-Washington, 24 de Agosto de 1863,-Ao SI', Dr, Bealei-l.-Caro Senhol'....!.-Uefirindo-me
á. conversaç9.O que tivemos em New-York, e cumprindo a pl'OmCi!;;U que vos tiz, cumpre-me
declarar-vos que o governo imperial do Brasil nfl.o furá. objecçno pura garanth' a uma linha de
paquetes a vapor regular e permanentemente estabelecida entre o Brasil e os Estndos-Unidos,
os mesmos favores que foram garantidos á. companhia de Southamptoll para conduzir as malas
do Brasil para Europa; porém n intervenção do governo Rmel'icano será requisitada, visto
que o Brasil nao póde assegurar van,o-ens para a correspondencia, sem ter certeza de que elia
será retirada da repartiçao do correio,
Isto fui eu autorisado a declarar a algumas pessoas que em Dezembro de ]8:)9 prejectaram
estabelecer uma linha de "apores entre New-York e o Rio de Janeiro, e estou certo que as
mesmas concessoes serao feitas á linha que, segundo me infol'lllue:>, está para ser estabelecida
até o Pará, tocando em S. Thomaz.
Para. habilitar-vos a julgar dos favores garantidos á. companhia de Southamptoll, enviei-vos
pelo Adam's Express (como consta do recibo incluso) o relatorio apresentado Úi4 camaras
brasileiras pelo ministro dos negocios estrangeiros em 1851, onde a paginlli! 23 e seguintes
encontra-se o respectivo ajuste. Peço-vos que me devolvaes o dito relatorio depois de haver
tirado 8S copias que julgardes convenientes,
Com quanto seja este o unico acoro~oanlento que me t'ollsidero autorisado ti. dar ao
vosso projecto, comtudo nl10 me negarei a tomar na de,"ida cOIl~idel'll!:9.o qualquer mudjficrt~ao
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-3aceitavel, que o:;; cavalheiros, em cujo nume tratae:5, propuzel'em, e de submetter a proposta
ao meu governo, sem de modo algum garantir a aceitaçllo da mesma. Tenho a honra de
ser, caro senhor, vosso obediente servo.-Miguel JIal'ia Lisboa.
N. 2.-New-York, 29 de Setembro de 1863.-..\.' S. Ex. o Sr. Miguel Maria Lisboa, ministro
plenipotenciario de Sua Magestade o Imperador do Brasil, junto ao governo dos Estados
Unidos da America. - SenhOI'.-08 abaixos asignados, tendo cuidadosamente considerado o
objecto, e estando convencidos da importancia e necessidade de uma communicaçno por meio
de vapores entre o Brasil e os Estudos-Unidos, e estando completamente conyencidos dos
grandes beneficios que a todos os respeitos resultariam do estabelecimento de uma linha de
paquetes a vapor entre os dous paizes, pedem permhisa.o para propõr á V. Ex. um contracto
afim de conseguir o dito objecto com 8S seguintes condi~ues, para as quaes solicitam vossa
attença.o favoravel:
1. a-Os presentes proponentes e seus socios estabelecerão uma linha de primeira ordem
de vapores que navegarAo mensalmente entre os portos de New-York, Pará e Rio de Janeiro
ou outros quaesquer portos do imperio que forem considerados vantajosos.
2. a-Que os ditos vapores deverao ser de tonelagem de
, bem e amplamente providos
para passageiros.
3. I -Que os mesmos privilegios e condiçoes' garantidas á linha britn.nnicn de vapores
serllo concedidos em todo o sentido aos presentes contractante:'!.
4. a-Que, visto que os negocios e as tl'ansacçOes commerciaes tem sido ha muito tempo
encaminhadas entre o Brasil e a Europa, com exclusao quasi total de correspondencia directa
com os Estados-Unidos, e que por conseguinte a dita linha terá de começar em circumstancias
desvantajosas, por isso o governo brasileiro garantirá aos mencionados contractantes 11m
subsidio annual de
para o e;;tabelecimento da dita linha de paquetes a vapor.
5. '-Que o contracto e os privilegios garantidos pelo governo do Bra~il aos presentes
contractantes serllo exclusivos para os Estados-Unidos, durante o periodo de dez annos 8 contar
da inauguraçAo da linha.
6. I -Que os contractantes terAo a liberdade de fazer os seus vapores navegar com bandeira
americana, brasileira, ou qualquer outra, quando assim o julgarem vantajoso ou necessario.
Os abaixos assignados [tem a honra de ser vossos obedientes servos. -I. C. Beaks. M. C. Garrison.

N. 3.-Washington, 5 de Outubro de 1863.-Aos Srs. Dr. Beales e C. Garrison em
New-York.---8enhores.-Recebi vossa carta de 29 do mez ultimo, contendo uma proposta para
o estabelecimento de uma linha de vapores entre New-York e o Brasil, a qual sem demora
submetterei á consideraçAo do imperial governo brasileiro.
Procedendo assim, devo comtudo reiterar-vos que, comquanto esteja inteiramente convencido
das vantagens de semelhante linha, nao estou autorisado a offerecer-vos qualquer outro
acoroçoamento para e11a, que nAo seja o que declarei na minha carta ao Dl'. Beales de 24
de Agosto.
A difHculdade do vosso projecto consiste na garantia do subsidio. Se as circumstancia::;
especiaes deste negocio e as actuaes condiçoes de nossas finanças induzirem o meu governo
a desviar-se da regra estabelecida em 18:>9, alguns pontos menos importantes (o uso da bandeira,
por exemplo) podem ser, na minha opiniAo, ajustados satisfactoria e conciliatoriamente. Tenho
Il honra de ser, senhores, vosso obediente servo.-.Hi[juel Maria Lisboa.
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tompanbia Brasileira de Puquetes a ,tapor.

Rio de Jaueiro, 20 de Novembro de 1863.
Illm. e Exm. Sr.-Conveucido de que me corre o dever de hal'monisar os intere$ses geraes
do paiz com os da companhia que dirijo, ouso chamar a atten~l\6 de V. Ex. para as considerações
que passo a expender, e bem assim para a proposta de nova~ao de contracto que tenho a honra
de passar ás mnos de V. Ex.
E' incontrover"o, Exm. Sr., que ao imllel'io convém estabelecer relações directas e promptas
tom os pnizes a que já se acha ligado por interesses commel'ciae3,
Os paquetes inglezes e francezes pel'feit.amente satisfazem nossas pl'edsões, cm rela~ao á
Hlll'úpa.
Ninguem ignora que entre o Brllsil e os l<:-stados-Unidos 1m grandes rela~oes commerciaes,
de cujo descnvolvimento e pl'ogres..;o em grande parte depende o augmento da rique1.!l do paiz.
lfl'ge, pois, ampliar nossas rela~úes com os Jt:-;tados-Unidos.
Uma das princillaes fontes de nossa riqueza, o c:lfé, encontra. grande e prompto consumo
lias praças da America do Norte: mas da f<llta de noticias trilllsmittidas com I'apidez e de commu·
uicnções certas e em épocas sllbilla~, podem re,;;nltlll', como elfectivamente resultam, grandes
prejuizos 80 ('ommercio e lavourtl nllcionae;;, prejuizos que v9.o influir na renda publica.
ParR evitar es~e mal, cujas cúnsequellci:ls silo de graude monta, me pal'ece, n110 digo necessario, mas illdispensavel, estabelecer UUlll linha de paquetes que, partindo desta cOrte e tocando
em alg'lIlU de nossos portos, os de maior importancia commercial, se estenda até Nova York.
São il1conte~tnveis as vantag'ens que desta linha resultarilo para o imperio. Tudo aconselha e
impõe a immediatil. realisaçao desta idéa.
Nilo desconheço que, uma vez aventada elhl, nilo faltarD.o compauhias, quer naciouaes,
<jue!' estrongeiras, que da melhol' vontade queiram tomal' a si o encargo da formaçllo e execução
da linha.
Admittida a necessidade de paqllete.~ desta cOrte á Nova York, rest!t '-entilllr uma qllestilo
da mais alta importancia.
Quem dece fazer este seniçlJ '! iYIl(:itJnrtl's Oll eSIt'flngeil'Os ?
Pedindo a V. Ex. o. necessaria venia, passo a apresentai' algumas considerações, que, tenho
11 mais robusta e profunda convÍCçilo, nito terl\o esc:\pado ao reconhecido zelo, perspicacia, iuteI·
ligellcia e patriotismo de V, :Ex..
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-2No animo de todos os brasileiros está infiltl'sUO o pensamento, de que 11i1.0 póde o impcrio
prescindir de uma linha de vapores que una e ligue suas diversas provincias.
Esta linha, que é a que dirijo, 11 despeito de t)das as contrariedades, tem satisfeito seus
encal'gos ao contento de todos; mus, em razilo do estabelecimento das linhas ingleza e franceza,
"endo-se eUa ameaçada de morte, te ,'e de recorrer ao governo imperial, o qual, reconhecendo
sua indispensabilidade, nugmentou-Ihe a subvenção. E, cumpre notar, as linhas estrangeiras,
que levaram a companhia brasileira a este estado, só tooom em tres portos do imperio, Pernambuco, Bahia e corte. Se eUas, nesta.,; circumstlmria.'i, h'ouxeram a neces:;idade de augrnento
de subvençao, o que nilo acontecerá se tocarem nos 1108.';08 mais importantes j)OI'tos commerciaes,
fi partir do Pará '1
E nem se diga, para justificar e protegel' uma liuha americana que, é voz geral, pretende
estabelecer-se, para o que pede subvellçao e favores do governo iIllI)erial, que é muito natural
declarar-se extincta a companhia brasileira. Consider~oes politicas e administrativas energicame~te protestam contra semelhante pensamento.
E' claro que a séde de uma companhia estraligeil'a será no paiz em que fór creada, vindo
a nossos portos unicamento os navios que fizerem as viagens, como os inglezes e mmcezes
actualmente, os fJllaes não l'ecebem dos cofres publicos subvençao alguma.
Ora, seudo assim, poderá. o governo imperial, dada uma emergencia qualquer, lançar mao
dos navios do WllU companhia estrang'eira e empregaI-os no servi~o pllblioo?
As necessidade~ e exigencias desse serviço reclamam muitas vezes que o,; paquetes se demorem nos porto~ do imperio horas e ás vezes dias: uma companhia estrangeira, que nll.o póde
!Ser guiada por outro pensamento que não seja o interesse pI'iv!ulo, se sugeitnrtí. a essas condi~oes? Certo que uilo.
Ainda mais.
A um paiz como o Brasil, que podemos dizel-o com org'ul1l0 e ufania, marcha nas senda.~
do progresso e civilisaÇAo, convém entreg'al' a estrangeil'os todas as suas linhas de navegação
fi vapor?
A um paiz que encen'a em si os reCUI'SOil e meios neceSdal'Íos para o estabelecimento
da linha de que me occupo, convém dar capitnes á c5trangeil'os, em lugsl' de conservaI-os
em si, e assim augmentar sua riqueza '1
O estabelecimento de uma linha estrangeira. que, tocando em nossos principaes portos,
inclusive o Pal'á, nll.o arl'ninará em pal'te a companhia brllsileira, que tantos sacrificios tem
(~ustado, quel' ao estado, quer aos particulares?
Se estabelecer-se essa companhia, nAo terá talvez fi bl'a,;ileira de elltl'al' em uma liquidaçAO
for~.ada?

Caso se verifique esta hypothesc, nAo soffi'erá gl'andemente o paiz, visto como o goveruo
imperial nao terá a necessaria acçR.O sobl'e a companhia estrangeira?
Agol'a mesmo, no confticto queti\'emos com a Inglaterra, o governo, pI'ecisando transportar
tropas para Santa Cathal'inae esta corte, lançou mi\o dos }Jnquetes da companhia brasileira:
fal-o-hia com a mesma facilidade e promptidao, se a companhia fosse estrangeil'a? Certo que nlo,
(luer porque a sua séde uRo· seria neste porto, quer porque, ni\o sendo levaua pelo patriotismo,
só a isso se prestaria por preços fabulosos.
Demonstrado á. ultima evidencia, como cI'eio tel-o t'ait.o:
}.o_.\ necessidade ele estabelecer navega~A.o a vapor entre esta CÔl'te e os I~staelos-Ullidos;
2. 0 -Que esse serviço deye ser. feito por nacionaes.
Nutro a lisong'eira esperança de que merecerá a nppl'ova~l1o de V. Ex. a seguinte
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l.
A ,~l)lllptlnhill ol'llsileil'll ele paquete,; n. VllpOl' obrig'u-se It :;tl:itentar uma liuha qut', pm'tiudo
VlOlzeli pOl' mel'. desta ,~c)rtt'. vii. em uma das villg'ell:'l, a que fOr designada llelo governo,
I~té ~ova York, toc~untlo na Rabin, Pf>l'llllmbueo, Mal'lillhAO, Pará, Barbadas, S, ThollU'r.,
Chlll'If>,.;·l'llwn e :'\0\'11. 1'orJ.;, lo' nu III1t.l'Il fi todos 1)'; porto,; mil (file Ildlutlmp.nte toc~R,
d'Ul~

11.

Pelo

1I1l~,plleTlt.1I

cle st'I'viço, 11 g'OVt'I'110 :mh\'elll'iolUlI'li. Il ,'ompanhia

,~1)1lI

1IIltis r)l):OOO~)O()

11 1I'lllslU\:4,

m,
I) govel'no illlpel'ill/, pol' Uleio dc~ sell:i Ifg'l:.'utes dip/olllatkoíi e c:ollsulal'e!'!, obtel-á plfl'lI "
c'oUl)lauhia tl ueeesslll'ilt pl'()tec'~Ao 110'; portos e'it1'liug'eil'os em que tocal'em seUli ptlquete,;,
O Ilhaixo tlssigulldo está {ll'ompto li ffJrlle(~el' tlHlos os e,whH'l~dnlentos, e hem Ilssim clis'~lIt.il'
t' Illllll."~l· os tel'lllns d,. 11l't'St'1I t.H proposta,

111m, e KXlU, :;1', t~oIlSt\Jheil'() Pc\dru cle .\kllutlu'/l Bellt>.g'/lrdt', ministl'll
dos l1ego,~ios dllllg'I'Ít:1l1tlll'lI, l'mulJlf'I'do e ohrai; pllhlic:as,
'

~ sel'l'etal'io
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INDICE
das maCerlas eoosCaoCes dos quaCre aooexos do relatorlo do IDlolllterlo
da a~rleultura, eODlDlerelo e ohras pohllea., apreselltado á asselDhléa .eral le31slaClnl oa prlDlelra se.salo da deelDlo se.uodo
le.lslatura.

PRIIEIRA

DIRE~TORU.

AIDTEXO-A.
Ofticio do presidente da provincia do Ceará de 3 de Outubro de 1863, cobrindo as informaçoe:;
prestadas pelo Dr. Thomaz Pompêo de Souza Brasil ácerca do estado de ditrerentes ramos da
industria na mesma provincia.
Contracto celebrado entre o imperial instituto fluminense de agricultura e o professor GlasI,
de Vienna d'Austria, para a fllndaçao de uma fazenda modelo e de uma eschola agricola na provincia do Rio de Janeiro.
Relatorio apresentado pela directoria do imperial instituto fluminense de agricultura ao
lninistro e secretario de estado dos negocios da agricnltura, commercio e obras publicas, em data
de 15 de Dezembro de 1863.
Decreto n. 3,190 de 27 de Novembro de 1863, approvaudo o regulamento interno do imperial
institnto fluminense de agricultura. .
Decreto n. 3,166 de 26 de Outubro de 1863 sobre a autorisaçilo concedida a Antonio Luiz
Pimentel e Jollo Baptista Gonçalves da Silva Campos para minerarem ouro, por meio de
uma companhia, nas margens do rio Peixe e seus a1D.uentes, na provincia de S. Paulo~
Relaçllo das companhias, cuja incorporaçllO foi autorisada e cujos estatutos foram alterados
ou reformados no decurso do anno de 1863.
Decreto n. 3,189 de 25 de Novembro de_ 1863, prescrevendo o modelo pará o balanço das
operaçoes das companhias de seguro mutuo, e fixando o prazo de um anno para sua publiCaÇa0.

Ofticio do consul geral do Brasil em Montevidéo de 15 de Outubro de 1863 sobre o movimento commercial entre o imperio e a republica do Uruguay no anno financeiro de 1862-63.
otBcio do mesmo consul de 14 de Ontubro do referido anno sobre o movimento commercial
entre os dous estados no primeiro trimestre do anno financeiro de 1863-64.

'-
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-!lOftlcio do engenheiro Joilo Martins da Silva Coutinho, de 8 de Abril de 1863, sobre os genero~
producçll.o da provincia do Amazonas, e das republicas de Venezuela e Perú.
Oftlcio do mesmo engenheiro, de igual data, cobrindo os mappas dos nascimentos, casamentos
obitos da provincia do Amazonas nos annos de 1861 e 1862, e os quadros da populaçAo e
exportaÇII.o da mesma provincia em 1862.
Relaçll.o das consultas proferidas pelo conselho de estado sobl'e os negocios relativos ao
ministerio da agricultura, commercio e ?bras publicas, e submettidos á resoluçilO imperial no
decurso do anno de 1863.
•
Quadro comparativo das som mas concedidas ao ministerio dos negocios da agriculturll,
l:ommercio e obras publicas para os exercicios de 181j2-63 e 1863-64, com a designaçll.o da:!
Uift'erenças, em relacll.o a este, da despeza conhecida no primeiro, e das quantias que se fazem
necessarias e que nio foram previstas para o segundo dos mencionados exercicios.

SE"U~Di

DIBleTalA.

AllIlUO-B.
Olticio do engenheiro fiscal da estrada de ferro de D. Pedro 11, de 20 de Ag08tO de 1863, dsndl)
conhecimento do exame que foi encarregado de fazer nos rela.~rios apresentados pelas commiSSOes
de Londres e de Pernambuco, a respeito do capital empregado na constl UcçlO da estrada de ferro
desta provincia, e manifestando seu parecer sobre as questoes suscitadas nos mesmos relatorios.
Officio do superintendente do caminbo de ferro de Pernambuco de 9 de Novembro de 186:J
80bre o relatorio apresentado pelo engenheiro fiscal da estrada de ferro de D. Pedro 11 n respeito do emprego do capital da primeira destas estradas.
Oftlcio do engenheiro fiscal da estrada de ferro de D. Pedro 11, de 21 de Novembro de
1863, contendo a informaçll.o prestada sobre o oftlcio do superintendente do caminho de feiTO
de Pernambuco, de 9 da mencionado mez e aDIlO.
Consulta da sectllo dos negocios do imperio do conselho de estado de 10 de Junho de l~li:J
obre o requerimento, em que o presidente da companhia Unill.o e Industria, lllO$trando a
Impossibilidade em que se achava a mesma companhia de continuar o trafego e pagar seus
(!ompromissos, recorreu ao governo, pedindo-lhe que salvasse aqueUa empreza da ruina que lhe
estava eminente.
Contracto feito pelo governo com o presideute da campaubia Uniao e Illdustria, em data de
2t de Dezembro de 1863, para a trallsferencia ao mesmo governo da estrada daque11e nome e da
colonia de D. Pedro 11.
CO!Jtracto celebrado 110 dia 23 de Março de 1863, entre partes, o capitJlo. do corpo. de engenheiros Joio Ernesto Viriato de Medeiros, em nome uo go\"erno do imperio do Brasil e o bart.o.
do Livramento e William Martineau, para a construc~a.o ue uma ponte de fel"o em subatüuiçlo á
ponte '\'elha do Recife.
Instrucçoes de 28 de Agosto de 1863 para a nomeaça.o e serYi~o dos pl-aticantes das obra~
publicas.
Decreto n. 3,182 ue 16 de Novembro de 1863, appro\"anuo as conuiçoes para a cOllstruCçAOde
uma rua sobre o mar, que communique a do Cortume. em S. Christovll.o, com a praia do Sacco
(lo Alferes.
·Relaçll.o dos contractos celebrauos pela scg'ulldn dÍl'ectoria da secr~tllrin de estado dos negoeios
da agricultura, commercio e obras 1mblicas.
.
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Decreto

11.

3$198 de 16 de

Ue~emhro

de

Dt.~TOIlt

1~63,

appl'o\"ando as instrucções para

ti

nom ea~1W

de agTlmennore23.

Officio do presidente da provincia de S. Pedl·o do :Sul de 6 de Novembro sobre a imJlo:>:õibilidadn, elH qu±:z nstá
b23eal
de
p023
da fazenba
HHciorml nO$; ante)s rie medifilo e demarcaç9.0 de terras, attento o trahalho propl'io daqllel1e .
•,argo.
Aoiso
mil1i;ltl'O
seenl1tario de estado dos neg·ocios da agricultura; cOlllmel'cio e obra~
publicas, de 1-1 be Dezembro de Uf63, sobre retie2:t"da
algons eolonon elo
dl1 Le;jVeldo; provincia
S. Uodro do Snl; partl a Confederação Argentina~
Officio do presidente da provincia de S. Uedro
Sul, de
de J unho de
230bre faltft da
e dvmauuaç9.0 dos prazoo dadGb ao"~ cokmüs estabelecidos no municipio de S. LeQpo1do.
Nota do ministro plenipotenciario da Prussis ele lo
J nlho do 186:;1 230bre o me)mo übje{;tü.
ao lninistro e 25eeretü23io dEZ <lstado dos negocios da agricultura, commercio
Informohllo
t~ obras publicas, em 10 lie Julho de 1863, sohre a nota do ministm pler;ipotünciariü da PruSf,ir.
Plemol"i;23 do minbtto
dE, Urllssi23$ sob23I? as
do nmnicipio de S. Leopoldo.
Parecer sobre esta memoria.
pSlra commisseü
extE·elllfiE· o deminlo publico
legalisar a
I'l·opriedade dos ex-colonos do municipio de S. Leopoldo.
eie:;spoiltfl no üfficie do pre:;idünte da
S. Pedr;; do
de :30 de Jmmho fie
1863.
á nota
JUHho

DecreÍl) il. 3$104 de 29 de Maio de 1863,proviJenciando 0lobre a abertura de malas do cOl"l"eio
por orhem dos presidentes de provincia, quando se acharem au:>entes di±"3j ;~apit$les
pruHinciH:3.
iWESO
31
Agüsto
186d sobre a
do ~;oguüü extrffHiado em &ldministra<:ii.o
lliversa da que o tiver ex.pedido.
~
Aviso
2d de Nünemdro dü
;üx.plirandü a meneh'?& por que dHve Sü23 feito paqüümeHto
!to:.! agente:> que, além da porcentagem, tem gratificação fixa.
TsrPelle" da renda arreeHdadü pela tadminiskf&tD.o
COl"23eio
no:>
:k;
1~40-41 a 1862-63.
Nota dn
meüma
emigmll periüdo
Estatistica dos omcios, cartas e outros papeis sellados, frllllcos e de pOl·te, entrado" e
$,;±hidü&j do z:orreiü
impüdo dHsdü 18441 &lté lP62~
Idem das cartas e mais papeis importados e exportados pela adminjstra~n.o do correio
da eôrte no:; üüercieios
H?v"i8-59 a 1892~9ü3.
"Decreto n. 3,091 de 7 de Maio de 1863, approvando as alteraçoes feitas no:; contract.):,I
.·elHfüradeü COm a (;mnpanbia HrasileHa, ;~üncedendü adhmtamünto
3 mezei'; de
Aviso de 24 de Novembro de 1863. Regula. as viagens do:; vapores da companhia de
uRnegaçüü intüümedEüria"

o

ize<

r\.

J~

~I

-r.Decreto 11. 3,Of,O de 4 dI:' Mllio de 1863. Proroga o contracto celehrado com 8· companhia dt'
navegação Espirito Santo.
Decreto D. 3,089 de 4 de Maio de 1863. Concede aos vapores de Ivshy e Braga, que navegalH
pllra Sautos, aí! vant8e'enl! de paquetes.
Proposta dE' R. S. Webb para o estabelecimento de uma linha dI" vaporeg eutre o Rio de .faDeh·o
e Nova-York.
Idem do Dl'. Beales, para o mesmo fim.
Idem da romplluhill hrllsileirll df' pllqnetes a vapor, ll11rl\ ig-ual sf'niço .
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