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Está longe do mim ver neste trabalho o cunho da perfeição.
Foro desarrasoadu tal pretençoo, mesmo nos paizes mais adiantados, quanto

mais no nosso, onde faltam ainda tantos c tao importantes elementos indispen-

saveis para que d'ante mflo se possa julgar a mais acertada qualquer divisão de

seus districtos. ; #
Na ausência de huma Estatística regular cm quasi todas as Províncias, com

as faltas que so encontram nos mnppas topographicos que cstfio publicados, e

na presença de outros muitos inconvenientes que vos não süo desconhecidos,

tem o Governo feito o que estava em seu poder para que semelhante trabalho

se resinta o menos possível de defeitos capitães.
O tempo e a execução apontarão aquclles que seja precizo remediar. O que

vos aGanço 6 que o Governo não se poupou a esforços para dotar as Provin-

cias de huma divisüo conforme ás sabias vistas da Lei, c observada a imparcia-

lidade que devia ser, como foi, a primeira condiçüo de hum trabalho d'esta ordem.

Tendo faltecido o Senador pela Província da Bahia, Visconde da Pedra Branca,

ordenou o Governo, em 31 Maio do anno findo, que se procedesse á eleiçüo

para preencher-se esta vaga.
Como, porém, em rasão de ter sido a dita Província logo depois invadida

pela epidemia da cholera-morbus, fosse então impraticável este acto, tornou-se

indispensável o seu adiamento. %
Passado pouco tempo, oceorreo outra vaga em conseqüência do fallecimento

do Visconde de Caraveilas, Senador pela mesma Província. ;;
.Expedindo o Govèrn:o> por esta oceasião, ordem para fazer-se a respectiva elei-

çào, determinou que ambas se verificassem no mesmo dia e em lista sextupla.

No dia 6 de Fevereiro realisou-se a eleição por esse modo..

Teve também logar na Província da Parahyba, no dia 10 do mesmo mez,
á eleição para prê^efier-se a vaga proveniente do fallecimento do Senador Manoel
de Carvalho Paes de Andrade. * ';

i Ainda outra vaga houve no Senado, por motivo do fallecimento do Visconde de
Sepetiba, Senador pela Província das Alagoas.

Com quanto fosse ordenada, em Outubro, a eleição para o preenchimento desta
vaga, não tem sido possível realisal-a, em rasão do estado calamitoso daquella
Província. ,' ,£££ >:>.... CSM^fmm o té i% m&iMmt m^&zmil

:.

Effectuou-se também na Provmcia da Bahia, no dia 14 de Fevereiro, a eleição
de hum Deputado pela vaga que na respectiva Câmara deixou o actual Ministro
e Secretario d'Estado dos Negócios da Marinha.

:.. Em toda& çstas eleições a ordem publica não sofireo, em geral, alteração;
a liberdade 4e voto foi mantida e respeitada em toda a sua plenitude.

Algumas decisões deo o Governo sp^e dpwda^t oceo^ida? ainda 3R« ^c^<^
da Lei Reguláijientar das eleições. «i v i í: ^;
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Aclmreis onncxos os Avisos expedidos sobre este objecto. Versaram, ha maio-
ria dos casos, sobre pontos já decididos e explicados por Avisos anteriores.

Conselho distado. I. .7

-f * .

Nada se me oííerecc acerescentar ao que a respeito d'esta Instituição tenho
tido a honra de expor nos relatórios anteriores.
i A sua reforma, no sentido em que a esbocei no do anno passado, cada dia
se torna mais necessária. Sobre tudo é urgente que autoriseis o Governo para
a creação de huma Secretaria especial, por onde se processem ou copiem os
papeis commettidos ao exame das Secções; onde se extroctem, se registrem e
se archivem as consultas e os documentos em que se basearem; e por onde, em
fim, corra todo o expediente. >

Já tive oceasião de dizer-vos que essa repartição exige mui pecjteno pessoal,*
e que sem grande despeza pôde ser levada a effeito.

Não é possível que, sem grave inconveniente do serviço publico, continue
o expediente do Conselho d'Estado, dividido por todas as Secretarias, sem nexo
entre si, e sem que por tanto se possa, nem manter a precisa uniformidade
nos trabalhos e as tradições tão necessárias á regularidade do serviço, nem
dar-se aos negócios a celeridade que reclamam. rí

Depois de vossa ultima reunião foram nomeados Conselheiros, d^staijo ex*
traordinarios os Conselheiros Euzebio de Queiroz Çoutinho Mcfttozo Câmara, João
Paulo dos Santos Barreto e Miguel de Souza Mello e Alvira.

Reitero o que disse cm meu ultimo Relatório acerca dos valiosos serviços
que esta Instituição tem prestado e continua a prestar ao Paiz, apezar dos de-
feitos apontados em sua organisação,

Este resultado é principalmente devido á illüstraçãõ, lealdade e dedicação que
distinguem os dignos Membros do Conselho d'Estado.

ft
Secretaria distado.

* r'*í>.';T-''-;'.'<*¦'¦ 
'íi

* i Não tendo ainda o Ctoveraq podida reaMsar a reforma d'esta Repartição,
habilitando-a porá satisfazer eabalmente a todos os seus encargos,. em tantos e
tão variados ramos de serviço, cuja extensão e importância crescem de dia em
dia com o progressivo desenvolvimento do Paiz, continua ella a luetar com as
grandes difficuldades que provêm de suadefeituosa e acanhada orgapisação, da
insuíficiencia do seu pessoal e até do edifício que oecupa.

; A* custa, porém, de muitos esforços, e em conseqüência da medidas pareiaes
que teem sido tomadas sobre o modo pratico do serviço, o seu estado nãa tem
peoradòy antes a alguns respeitou melhorado; e, w n&9 é possível qj# ej& todos
os trabalhos haja sempre a celeridade §j!||i^^ feitos
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com mais alguma regularidade, e com a ordem compatível com os poucos meios c

forças de que se pôde dispor.
Assim, sendo o archivo o parle do serviço que mais urgentes melhoramento,

exigia, está se tratando de reorganisal-o , dando-se mais çonvenente 
arraj e

classifi ação aos papeis; e por que a falta de uma sala propno muito ocultasse

7w*m serviço, mandei ultimamente fazer um pequeno acrescentamento no

edifício a fim de ser ahi estabelecido.
ks extraordinárias e avultadas despezas que tcem pesado sobre os cofres pu-

Micos impostas pela indeclinável necessidade de se soccorrer a população da Corte

c de tantas Províncias flagelladas pela cbolera-morbus, foram um novo embaraço

para a realisaçüo da projectada reforma d'csta e das outras repartições pertencentes
ao Ministério a meu cargo.

Sob a pressão de tão graves sacrifícios, cujo termo se não podia prever, nSo

se animou o Governo a aggravar a posição do Thesouro, aproveitando a automação

I que para tal fim lhe concedestes.

Palácios das Presidências.
Foram autorisadas pelo Governo despezas para aceio, ornato e mobília dos

edifícios em que residem os Presidentes nas Províncias de São Pedro, Santa Catha-

rina, Sergipe, Magoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Goyaz, e para reparos m-

dispensáveis no deMatto Grosso.
Foi também, por autorisaçao sua, levada a efleito a compra de huma casa para

residência do Presidente da Província do Piauhy, pela quantia de 12.000«» rs.

Segundo as informações officiaes que me foram dadas, tem este edifício as proporções
convenientes para tal fim, e o seu preço foi rasoavel.

Câmaras Municipaes.
Nada se me offerece a acerescentar ao que referi em meu Relatório de 1854

acerca da necessidade, que todos os dias se vai sentindo, de melhorar-se a Insti-

tuição Municipal. Qualquer coisa que hoje dissesse a tal respeito fora apenas a re-

petição do que expu.-. e do que meus antecessores por vezes fizeram ver no seio
da Representação Nacional; fora reproduzir aquillo que hoje está na consciência

publica.
De feito não ha quem entre nós desconheça que, taes quaes existem as nossas

Municipalidades, impossivel é que preencham o fim de sua missão de maneira
satisfáctoria, por maiores que sejam os esforços e patriotismo dos membros bestas
Corporações. ,cv- .

Medidas, por tanto, bem pensadas e que, dentro da esphera constitucional, per-
mittam separar ó exeeutivo do deliberativo das Câmaras,—que tornem mais efilcaz e
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mais immediata a acção do Governo edos seus Delegados, no que concerne princi-
palmente á parte puramente administrativa, —que constantemente prendam, por
huma cadeia não interrompida, os interesses das localidades ao grande centro da
administração,—que, cm flm, lhes augmentem os meios de renda,—tornam-se cada
dia mais urgentes, e é de crer que não escapem ás vistas previdentes do Poder Legis-
(ativo. N'este empenho o Governo o auxiliará em tudo quanto d'ellc depender.

E* tempo de alguma coisa fazer-se neste ramo. Como estão as municipalidades,
nüo 6 possível que por mais tempo continuem sem perda do prestigio e da força moral,
de que tanto carece huma das mais bellas instituições do Governo Representativo.

Arciúvo Publico.
Os trabalhos de simples classificação e arranjo dos papeis e documentos já exis-

tentes nesta repartição, ou recebidos durante o ultimo anno, foram os únicos que
continuaram a occupal-a, sem que estejam ainda concluídos.

Mais lhe nâo permitte a sua actual organisação.
Para elevar-se á altura e importância a que deve attingir he-lhe indispensável,

como já tenho ponderado, uma reforma assentada em bases correspondentes aos fins
para que são instituídos estabelecimentos semelhantes.

Até então o nosso archivo publico não poderá ser mais do que é: um deposito
incompleto dos documentos officiaes que as diversas repartições costumam reraetter-
lhe , sem meios e proporções, nem para enriquecer-se de todos os que deve possuir,
nem para confeccionar sobre taes elementos os trabalhos destinados a esclarecer e
fixar os factos e princípios da historia social, política e administrativa do paiz.

Esta reforma, que entra no plano geral da reorganisação das repartições de-
pendentes deste ministério, tem sido demorada pela razão que ha pouco expuz.

Estabelecimentos de Caridade na Corte.

;':'

Os Estabelecimentos de Caridade de que passo a tratar, acham-se sob a admi-
nistração da Santa Casa da Misericórdia desta Cidade.

,,-•1'

-

Mtospitítl.

Durante o anno ultimo teve em tratamento 7.95A enfermos, havendo passado
do antecedente 570.

Sahtom curados 5.775, falleceram 1.561, eno fim do wez deDezembro res-

tavam 618.
Este movimento apresenta, sobre o anno antecedente, o excesso #e 639 enfermos. íMfSfifií&Mi-í .-'¦':..¦•'•¦.¦ !.¦:.'¦:: :í;:.'*--"
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Nas trcs enfermarias fundadas em virtude do §3.° do artigo l.°do Decreto n."

583, de 5 de Setembro de 1850, foram tratados no decurso do anno 1.437 enfer-

raos, tendo passado do anterior 128.
Tiveram alta 933, falleceram 4Y2, c ficaram ainda em tratamento 32.

Durante o anno compromissal do 1.° de Julho de 1854 a 30 de Junho de 1855

teve o referido Hospital a seguinte receita e despeza:

Receita ordinária
Despeza <*

263.192.>5í8
213.997*414

Saldo ...  49.195)134

Receita extrordinaría  1.45.663*302
Despeza «  96.581*773

Saldo...  49.081*529

Tendo sido, pela importância destes saldos, a qual foi elevada a 105.508)256
com a reunião do de 7.231 #593, que passara do anno anterior, amortisada em
104.000^000 a divida passiva do Estabelecimento, ficaram elles redusidos ásomma
de 1.506*256,

As obras deste Hospital teem continuado na proporção dos seus recursos. Se

por alguma circumstancia não forem estorvadas, espera-se que no mez de Julho

próximo esteja prompta mais huma enfermaria.

. . ..'¦ ,-
¦
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Casa dos K.rposlos

O numero de crianças que tiveram entrada, no decurso do anno findo, foi de
556. Addicionando-se a este numero o de 38 que passaram do anno anterior, e
o de 73 que, tendo-se creado fora do Estabelecimento, voltaram para elle, vô-se
que o movimento total foi de 667.

Destas sahiram, no mesmo período, 424; tendo sido 412 para serem creadas,
8 que seus pais reclamaram, htjma para o Hospital e huma para a Companhia doa
menores do Arsenal de guerra.

Falleceram, .". .. 203
Ficaram portanto existindo no Estabelecimento ......... 40

Em 1854 o numero de expostos recebidos foi de 588 que, com 68 do atino án-
terior, sommavam. .. ..... 656

Destes falleceram....¦¦..-.;V..,è.b;^í.;..;......... 435
Em 1853 o numero de crianças que entraram no Estabelecimento foi de 630 y

e o dos óbitos de 515.

¦¦ :.;.*;•¦¦
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Houve pois, no anuo passado, hum numero de follecimentos por certo inferior ao
dos Ires últimos unnos; e, posto que nao se possa deixar de confessar que ainda hccx-
cessivo, deve comtudo reconhecer-se que para elle concorreo, em grande parte, o
facto de se encontrarem na roda muitos crianças já em péssimo estado de saúde.

Basta attender-sc a que, das 560 que entraram neste anno, 155 achavam-se
enfermas, muitas gravemente, e algumas já moribundas.

Este objecto continua a oecupar especialmente a attenção da zeloza adminis-
tração da Sanía Caeaí? que não poupa esforços para diminuir tão grave mal.
Assim, reconhecendo flue a mortalidade íie menor entre as crianças que são entre-
gues aos cuidados de amas particulares, pois que apenas 70 falleceram, contadas
não só sobre as /il2 que, no decurso do anno, por este meio se deram acrear; mas
ainda sobre as que o tinham já sido em annos anteriores, tem a mesma Administração
assentado em estender ao maior numero possível de crianças este modo de as fazer
criar; e pató o.èojijggttir não tem.recuado diante de sacrifícios pecuniários, ele-
vando ^salArio dado áquellas amas.

-'' y
11X "'ti ¦ •

Heceita e Deapesa no anno de 1854—55.

. ^

Receita ordinária, incluindo o saldo ultimo  68.569^492
•/Despéza » »• •«••••. * * (* ...... >.., • •

**- •>

;?.:¦-.¦» ~;s*Wi

* salcio..;. . ... ••.....
¦ V •-. ¦-'¦

42.245*060

26.324í432

•r. .. .. .•¦¦•
Receita extraordinária
Despeza » tf.

777*740
10.943*983

*:. 
i

**É , j 
¦¦¦'¦

Déficit ..7. .r ~10.166^243

le saldo foi applicado ao pagamento deste déficit;"da somma restante foi
depositada na Banco Rural Hypothecario à quantia de IA. 689^431, e Cassou paxá
o aurio corrente a de-l.A88#758.\.. :rl : >^

¦ ¦*-

ftècolhímenfo tias Ornhus.
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No fim do anno passado existiam-neste Estabelecimento 70 orphãs. 0 seu nu-
mero foi fixadp em 80^)èio Decreto u.° 1575, de 10 de Março do mesmo ahno,
Alem dellas contavam-se 10, aggregada^/ 50 expostas e 22 pensionistas, sendo 15
destas do^Recolhimento de Santa Thereza. * , > ^

Gaáaram-se, durante o anno, 3 bfphãs, 1 aggregada e 2 expostas,, e fállèceram
3 expostas; Foram dotadas 1 orphS ei exposta pelo respectivo cofre.

í,'' u:
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Hccoita * Brêf** no «»»Hi de 185 1-55.

,. , ... 28 775^576
Keccita extraordinária........•• •••••••••

1Wim»mi •**'Despeza

Saldo ....»• 4.396*335

Receita ordinária..
Despeza »

•. • • •»•.... ...... ....«•

i. • • . i..

12.161*920
21.068*610

Déficit •• 8.906)690

...? •' '-. ¦ *. •-*..¦ ..•'- ;-¦¦¦ ¦¦ 
. 
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¦ '.¦¦,.¦';

Me déficit tendo-se redusido, pelo encontro do dito saldo , a 4.510*355,
tete aencu, wuuv „ .«. ronseauencia de se he addicionar

em rsÍ manifestou a cholera-morbus, tomou-se então a medida de transferir as

excellentes prédios nas Larangeiras, os quaes foram alugados para tal fim.

Recolhimento ele Santa Theresa.

Desde a sua fundação até o mez findo, tem tido este Recolhimento a receita

geral de 146.496*268, efeito a despeza geral de 149.264*667, havendo por

tanto hura déficit de 2,768*392.
Da despeza geral cabe:

Ao custeio do Asylo provisório e á sustentação das meninas ^ 
^^

desvalidas.. .,v. •;.... • • • ; \" ' '

A> obra do novo Recolhimento • •  wu.iyww»
*

O numero de 17 meninas que existiam neste Estabelecimento foi, durante o

ultimo anno, reduzido a 12, por terem passado 2 para o Recolhimento dás orphãs

da Santa Casa da Misericórdia, e fallecido 3. Actualmente existem 15, que re-

sidem ainda como pensionistas no dito Recolhimento da Santa Casa.

As obras do novo edifício continuaram, despendendo-se com ellas, no decurso

do anno ultimo, a somma de 43.404#485. -
'<" 

Não se concluio porém, como se pretendia, a parte destinada para acomoda-

çio â& 30 meninas pelo menos. ^
Resolveo a mesa applicar antes os meios de que dispunha á consírucção do

vestibulo e do corpo central da Capella; não só por que assim convinha para segu-

rança da obra já feita, e a fim de dispensar-se aentrada e escada provisórias, como

porque a conclusão d*àquella parte do edificio não seria de utilidade iminediata

sem a edificação dos itoros necessários para a resguardarem, a qual não podia ser
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levada a efleito, já por ser grande o seu custo, calculado em quazi C.OOOrf, a fora
a cantaria c gradil de ferro para a frente do edifício, já pelo receio de se fazerem
obras em terrenos de cujo domínio não tem ainda o Asylo de Santa Theresa titulo
algum que lh'o assegure.

Das 6 Loterias concedidas cm favor deste pio Estabelecimento, teem sido cx-
trahidas 5, e a que resta está prestes a sel-o.

Sendo o produeto desta Loteria o ultimo recurso de que se pôde dispor para
continuação das obras, o qual, deduzida a importância do saldo que ha a favor do
Thcsoureiro c das contas de materiacs que ainda não foram pagas, ficará reduzido,

quando muito, a 5.000,?, torna-se necessário que auxilieis o mesmo Estabcle-
cimento com a concessão de novas Loterias; não só para acabar-se o que for indis-

pcnsavel, a fim de que apartejáedificada possa servir a seu pio destino, como para se
formar e augmentar o patrimônio do Estabelecimento, assegurando-se quanto for

possível a subsistência e educação das orphãs desvalidas.

Hospício tle Pedro IW.

No decurso do anno findo entraram para o Estabelecimento 231 alienados. Do
anterior tinham passado 260.

No mesmo período tiveram alta 130 e falleceram 131. Existiam no Hospício,
no fim do mez de Dezembro ultimo, 239, e actualmente 2/i9.

O numero dos fallecimentos foi mais avultado do que nos annos passados. Este
acto proveio do augmento extraordinário de 67, causado pela cholera-morbus.

SBeeeéta c MPeipezn no anuo de 4 854—5o.

Receita ordinária  33.153^937
Despeza  62.276.)93l

Déficit  29.122*994

Receita extraordinária.......  113.831^200 gjp
Despeza .. ..^... ..J........... '50.917^169

Saldo.  62.914^031
;; 
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Foi applicado este saldo ao pagamento não só do referido déficit, mas também

da somma de 12.000^000 ao Recolhimento, por conta do empréstimo que para com

este contrahio o Hospício; e, finalmente, do supprimento que tinha sido feito pelo
Thesoureiro até 30 de Junho de 1854.

Cabe observar que o produpto da receita extraordinária, a qual hè inteira-

mente eventual e dependente do Governo Imperial, deveria, se as circumstancias o

permittissem, ser exclusivamente empregado em apólices da Divida Publica, desti-

nadas á formação de hum patrimônio para o Estabelecimento,
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O trabalho dos alienados, durante o anno, produto a importância de 3. lMfMa

Acham-se concluídas as obras do edifleio principal, faltando a.ndn ai-

gm. importantes melhoramentos internos, diversas ofllcinas para . tri«H»£

Lados e as obras necessárias aüm de dar-se sah.da d.recta par ornaasgu

das montanhas adjacentes, as quaes, esgotando-se com pequena declmdade pelo no

Berquó, depositam-se na chácara e nas ruas próximas ao Uosp.co, prcjud.cando

a sua salubridade. ."''*/''¦ 1.
Está adiantada a construceão da casa destinada para o serv.ço da lavagem da

roupa do Estabelecimento; e começou-se o aterro de huma das ruas por onde se

deve dar esgoto ás águas das referidas montanhas. ;

.

tiohpilai do» Eénsavo*.

Süo tratados neste Estabelecimento, segundo as ultimas informações, 62 en-

fermos. _ otmf u.
Durante o anno findo entraram 15; do anterior tinham passado 67; sahiram

com alta 2; falleceram 18; e evadiram-se 2.
Mo tem havido alteração no seu patrimônio. O hospital continua a ser

subsidiado pelos Cofres públicos com a somma de 2.000$ annuaes.
¦ 

.

Empreza funerária*

A receita procedente das enfermarias sustentadas pela Santa Casa da Misericórdia
e dos Cemitérios Públicos importou, no anno de 1854—55, em,.. 241.8i2íi007

Eadespezaem.... "..v •••  J66^806
Déficit............ 24.239*799

Foi supprido este déficit por meio de hum empréstimo de 26. OOOíOOO, contrahido
com o Banco Rural Hypothecario, a juro de 7 por cento, restando o saldo de 1.760*201

que passou para a conta-nova.
As medidas tomadas no anno passado, afim de pôr-se termo ao déficit progres-

sivo, resultante das excessivas despezas com que a Empreza funerária tem onerado a
Santa Casa da Misericórdia, não poderam ainda ter applicação, á excepção unicamente
da que se refere á elevação da taxa das sepulturas e dos caixões e vehiculos de con-
ducção de cadáveres, autorisada pelo Decreto n.° 1557, de 17 de Fevereiro do
anno findo.

Tornou-se, porém, insuííiciente esta mesma medida, por que as despezas extraor-
dinarias que peçorreram, em razÇp do avultado njjmero de fallecimentos de pessoas
indigentes^-''ytètimasv.-"¦ dftf Nepidemia;/; itó-;- .cJbolera.- morjbys>: ¦ a cujos cadáveres se deo
conducçãq e sepultura gratuita v não entraram nos cálculos em que, com atten-
ção somente ás circumstancias ordinárias, se baseou adita elevação de preços.
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(lt)
Nüo se utilisou a Santa Casa da faculdade que lhe foi dada pelo Decreto N>

1567, de %\ deFevereiru do referido anno, para fundar a sua divida de 451.000$,
proveniente desta empresa, emittindo Apólices de juro de 6 porcento, com a amor
tisação que parecesse conveniente; por que a alta do juro não permittio a reali-
sação desta medida, c, o que foi ainda pcor, a obrigou a sujeitar-se ao juro de 8
por cento, sendo de 7 o que pagava.

Outrosim, não se utilisou da dispensa, que também lhe foi concedida pelo De-
creto de 10 de Março do anno citado, de manter duas das Enfermarias publicas a
que se obrigara; por isso que, correndo-lhe o dever de prestar soecorros a população
flagellada pela cholera morbus, não podia em semelhante conjunetura aproveitar-
se de tal favor. Assim pois, em vez de reduzir a huma as duas Enfermarias que
já sustentava, fundou outras em diflerentes pontos.

Quando tratei do Hospital, fiz menção do movimento destas Enfermarias.
Nos cemitérios públicos foram sepultados, no decurso do ultimo anno, 10.994

cadáveres, sendo de nacionaes livres 3.764, de estrangeiros 2.092, e de escravos
4.444. Nao foi conhecida a naturalidade de 694, como demonstra o mappa an-
nexo.

Nestes cemitérios teem sido sepultados, deste 5 de Dezembro de 1851 até o fim
de Dezembro ultimo, 36.809 cadáveres.

No cemitério dosinglezes sepultaram-se, durante o anno passado, 13 cadáveres.
No da Ordem Terceira de São Francisco de Paula 173.

Estabelecimentos de Caridade nas Províncias.

¦ ¦¦ 
'¦ 

.¦;'"'

¦ 
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¦
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Dei-vos abreviada noticia, no meu ultimo Relatório, dos Estabelecimentos desta
natureza que existiam nas differentes Províncias, e do seu estado e recursos, segundo
as informações que pude obter.

Não tendo havido nelles alteração notável, apenas de alguns tratarei.
O Collegio de Nossa Senhora do Amparo, na Capital da Província do Pará, para

cuja sustentação concorrem os Cofres públicos com a quantia de 2.000# annuaes,
conserva-se em estado regular.

No ultimo anno a sua receita foi de 17.467*649, e a despeza de 11.218*720.
Houve pois o saldo de 6.248*929.

Contém o numero de 95 meninas, sendo 55 desvalidas e 40 pensionistas.
O Asylo de Santa Théresa fundado, no principio do anno passado, na Capital, da

Província do Maranhão, pelo Governo Provincial, tem p numero de 40 meninas,
que he o fixado no respectivo Regulamento. Aprendem primeiras letras e tra-
balhos de custara.

. ;-.Na Capital da Província de Santa Catharina f e junto ao Hospital de Caridade
que ali existe j está em construcção huma casa para Hospital especial de morpheticos.

Espera-se que dentro de 6 mezes se ache concluída, e em estado 4e receber
nfermos. ,^: y * *.
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Na Província do Rio de Janeiro, alem de vários estabelecimentos de caridad

de que já tendes noticia pelos Relatórios anteriores, teve maior desenvolvimento e

durante o anno passado, o Asylo de Sanla Leopoldina, inaugurado no Capital, em

1854 >ob a protccçflo de SS. MM. Impcriacs.

Correios. ¦¦¦¦¦"

O melboramcnto do serviço dos Correios teta continuado a oecupar a attenção

do Governo, como o exige a importância deste objecto.

Já nos meus anteriores Relatórios, já por diversas oceasiões em que me tenho

pronunciado como Ministro perante a Representação Nacional, fiz menção das

grandes difilculdades e das principaes camas, ante as quaes se quebram forçosamente

as esperanças de podermos nesta matéria, ainda por muito tempo, igualar-nos aos

paizes mais adiantados. Ponderei então que alguns melhoramentos importantes,

que seriam desde já possíveis, dependem de sacrificios pecuniários Uo elevados,

que excederiam os meios ordinários para os quaes está o Governo autorizado.

Em taes circumstancias, que tanto estreitam a esphera de sua acção, tem-se o

Governo limitado a tomar medidas que a experiência aconselhava a bem da regula-

ridade e fiscalisação do serviço, corrigindo defeitos e cortando abuzos que o emba-

raçavam e viciavam, e a extender differentes linhas de Correios a pontos que

estavam privados deste meio de communicação.

Passo a referir os principaes actos que tiveram logar, neste sentido, durante o

anno findo.
Pelo Decreto n.° 1.682, de 28 de Novembro de 1855, foram alteradas algumas

disposições do Regulamento annexo ao de n.» 399, de 21 de Dezembro de 18/.4, na

parte relativa ás listas nominaes que deviam sempre acompanhar as malas.

Esta medida, estabelecida para prevenir extravios, demandava grande consumo de

tempo e inevitável demora na entrega das cartas e expedição das listas, já pelo trabalho

de sua organisaçao, já pelo das conferências que devem ser feitas na oceasião do rece-

bimento.
Entretanto a pratica demonstrou que, podendo tal providencia ser útil nas

linhas terrestres, porque nestas são fáceis os abusos pelo modo como tem logar

a conducçáo das malas, era completamente inútil nas marítimas, nas quaes se não

dá.a mesma circumstancia.
O Governo estatuto, por isso, no citado Decreto n.° 1.682, que as referidas listas

nominaes fossem substituídas por simples facturas, contendo as declarações exigidas

no mesmo Decreto, em todas as malas remettidas por mar, de humas para outras

Administrações, comprehendendo-se a da Província do Amazonas, e as Agencias das

Cidades de Santos e Rio Grande do Sul.
Ficou subsistindo a disposição do Regulamento, somente quanto ás malas expe-

didas por terra.
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(ta)
Exigia-se o dobro do porte das cartas que chegavam ao Correio nas duas

horas anteriores áquella em que as malas se deviam fechar. Era isso hum esti-
mulo para não ser demorado pelo publico o serviço das listas nominaes que tinham
de acompanhar as ditas malas. Ora como taes listas foram substituídas pelas
simples facluras, nas malas expedidas por mar, pôde-sc também reduzir aquelle
praso, visto que o trabalho no Correio ficou diminuído.

0 Regulamento interno do Correio da Corte, annevo ao Decreto n.° 639, de
27 de Setembro de 1819, foi igualmente alterado cm algumas disposições pelo den.*
1.694, de 24 de Dezembro do anno passado, dando-se melhor ordem ao serviço.

Alem disto, não havendo disposição alguma para o caso de ficar abandonada
huma Agencia, por vaga ou qualquer outro motivo, incumbio o Governo aos
Juizes Municipaes nas Villas, e aos de Paz nos outros (ogares, de procederem im-
mediatamente á arrecadação e inventario dos objectos existentes na Agenda, e em
geral de assistirem a estes actos sempre que passar o logar de huma a outra pessoa,
•a fim de poder-se verificar a respectiva responsabilidade.

Attcndendo o Governo ao progressivo augmento que tem tido o serviço do
Correio da Corte, e á insufliciencia do pessoal para acudir convenientemente ás
suas exigências, autorizou a admissão de mais dez addidos na respectiva Administração,
para servirem de escripturarios.

Para demonstração daquella necessidade basta comparar-se o movimento de papeis
que ha actualmente nesta Repartição, cora o que houve noannodel84/i, no qual
foi fixado o numero de seus empregados.

Então era esse movimento de 760.000, No ultimo anno subio a i.903.543.
Durante o anno passado foram estabelecidas;

Na Província do Rio de Janeiro mais 10 Agencias de Correio e 3 linhas novas;
Na da Bahia 4 Agencias e 1 linha;
Na de Sergipe 1 Agencia e 1 linha;
Na das Alagoas 2 Agencias; _
Na do Ceará 1 linha;
Na do Maranhão 1 linha;
Na do Amazonas 1 linha;
Na de Goyaz 1 Agencia;
Na de Minas Geraes 2 Agencias;
Na de São Paulo 1 Agencia e 1 linha.

Ha actualmente em todo o Império, alem das Administrações da Corte e da
Capitães das Províncias, 417 Agencias.

Trata o Governo seriamente de melhorar as communicações entre esta Corte e
a Província de Minas Geraes.

Na actualidade temos 5 viagens por mez, em 4'/, dias para os correios de cartas,
e em 8 para os de jornaes. Depois de varias diligencias a que procedeu o Director
Geral, resolvi mandar annunciar a arrematação desse serviço com as seguintes con-
diçõés: que as viagens subiriam a duas por semana, tanto para as malas de cartas
como para as de jornaes, e que o numero de dias de cada viagem para as pri-
meiras não passaria de 4 e para as segundas de 6.
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O movimento geral das cartas c mais papeis expedidos pelas diflerentes Admi-

nislraçõcs, no anno lindo, foi de 3.643.155, superior em 312.334 ao do anterior

No mesmo periodo a receita verificada nas diversas Administrações suíno a

236.192*971, tendo sido orçada em 182.986)967. >

Exccdco & do anterior em 17.593*367.
A despeza verificada importou cm 265.410*536, sendo o respectivo credito

de 278 092*527. "A do exercício anterior foi de menos 25.921*33/..

Resulta num déficit de 20.217*506, menor do que o do anno antecedente,

que foi de 33.571*587. . 
'

Ainda nao pdde ter logar a transferencia da Repartição desta Corte, do msulii-

ciente edificio em que está para outro, porque nüo tem sido possível encontral-o

com as proporções necessárias e em localidade conveniente. Entretanto não se pode

desconhecer que lie esse hum dos maiores obstáculos que se oppõem a huma se-

vera e efficaz Gscalisação por parte da Repartição central.

Paquetes a vapor.

;"''¦¦¦ ¦ 
¦*„'

. A Companhia Brasileira de Paquetes a vapor tem continuado a fazer o serviço

das linhas de seu privilegio, regulando-se ainda pelas disposições do antigo contrato,

por estar pendente do Senado, como saneis > o que celebrou com ella o Governo no

anno passado, e que já mereceo a vossa approvação.
Tem» não obstante, melhorado consideravelmente não só o serviço, como

também o seu material. : J; :
W prova disto a rapidez: com que hoje se fazem as viagens redondas de toda a

linha,, comparada com as de tempo ainda não remoto.

A navegação entre o porto do Rio de Janeiro e o da Cidade da Victoria tem

sido mantida pela Companhia de Mucury, nos termos do respectivo contrato

Cuido deestendel-a até o Porto deCaraveltas, a fim de ficar ligada toda alinha

de navegação costeira, desde esta Cèrte até aProvincia do Ceará, por ser aquelle porto
o extremo ao sul da Bahia até onde chega a empreza de Antônio Pedroso de Albu-

querque % denominada — Santa Cruz.

Esta Empreza,. em ambas as linhas que contratou, ao norte da Bahia até Ma-
ceio» e ao Sul até Caravellas, tem feito o serviço com a possível regularidade,
apezar da quadra epidêmica por que passamos.

O^ Emprezario, aüegando graves prejuízos,insiste em pedir que lhe seja
augméntada a jrespectiva subvenção.

A decisão de seus requerimentos pende do Senado,, onde está a Resolução da
Gamara dos Srs- Deputados, que autorisa tal augmento.

A Companhia Pernambucana ia dar começo á linha de navegação a que se

¦ '¦ ' ri,, • * "'.. -- :

",- , .' '' '

¦.."*-;-•?:¦ ¦



Jft

¦ '. ¦:¦¦¦¦. ..¦/.,.: -.¦//

obrigou, da Cidade de Maceió até a da Fortaleza, com o vapor — Marquez (FOlinda —
que chegara a 30 de Novembro do anno findo.

Infelizmente, regressando este vapor do porto do Maranhão, onde tinha ido fazer
alguns reparos, perdeo-so no dia 9 de Março, na costa da Província de Pernambuco,
nas proximidades da Cidade de Goyana, salvando-se a tripolação e alguma carga.

Este revés, logo no principio da realisação da Empreza, não desanimará
porém a Companhia, não só porque o Vapor estava seguro, como pelo esperançoso
futuro que a mesma Empreza promette. i ;.

Os portos onde devem desde já tocar os seus vapores, são ; Maceió, Tamandaré,
Recife, Itapepissuma, Parahyba, Rio Grande do Norte, Aracaty e Fortaleza; e mais
tarde Camaragibc, Barra Grande, Porto de Pedras, Porto de Galinhas r Goyana,
Mamanguape e Assú, logo que forem convenientemente sondados,, e estabelecidas
as boias necessárias.

Para este fim foram já expedidas, pelo Ministério da Marinha, as ordens precisas;

A navegação da linha desta Corte até a Província de Santa Catharina, pelos portos
de Santos e Paranaguá, foi ultimamente melhorada, por contrato que o Governo
celebrou com o cidadão José Rodrigues Ferreira, em virtude da autorisação conce-
dida na Lei n.° 807 > de 27 de Setembro de 1854. . ¦

Pelas estipulaçôes do novo contrato devem os vapores desta linha tocar, na
ida e volta, nos portos de Igúape,. São Sebastião eÜbatuba, compensando o Governo
este accrescima de serviço com mais.3;000#- mensaes por duas viagens redondas; í

Os motivos que levaram o Governo aaugmentar o anno passado a subvenção ases
linhas de navegação costeira a vapor entre Pernambuco e outros portos—o que mereceo
a approvação dos Srs.-Deputados, no projectode resolução quepende do Senado, e pelo
qual foi o Governo autorisado para igualmente augmentar adalfohia,— pediam que o
mesmo se fizesse a respeito da linha de Santa Catharina, elevando-se a subvenção mar-
cada no Decreto n.° 1.066, de 13deNovembro de 1852..
, Davam-se em seu favor as mesmas senão mais procedentes circumstaneias „
attento o numero de milhas a percorrer,, a ausência de auxilios provinciaes, e ai

Qualidade dos portos. ^
Augmentando a sua subvenção a mais três contos de reis por mez, tornou o

Governo este aeto dependente da approvação do Poder Legislativo. •
A fim de que tenhais pleno conhecimento de todas as condições que se expres-

saram ao respectivo contrato, encontral-o-heis annexo a este Relatório.
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Amazonas.

A Companhia que tomou a empreza da navegação deste rio tem, até o pr©-
sente*cumprido as condizes do seuconfeato, .
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As viagens, nas quatro linhas estabelecidas, tdm seguido com regularidade
O vapor Monarcha fez a undecima viagem da quarta linha; partindo, porém, o

mesmo vapor da Cidade da Barra, em 12 de Fevereiro ultimo, com destino ao porto
de Santa Izabel, apenas alcançou a freguezia de Moreira, no dia 16, não po-
dendo continuar a viagem por falta d'agua.

As vantagens da navegação a vapor, neste rio, todos os dias se tornam mais
palpáveis."

A renda publica quasi que duplicou na respectiva Província, depois que co-
meçou tal navegação, tendo sido no ultimo semestre de 650.107íj>717 réis, não
obstante o flagello da epidemia que ali reinou.

O transito de passageiros tem igualmente augmentado, por um modo em verdade
admirável.

Basta notar-se que, tendo sido em 1853 de 691 indivíduos, e em 1854 de
1.342, elevou-se cm 1855 a 2.711.

O rendimento dos fretes tem crescido quasi na mesma escala.
Cada vez me convenço mais da necessidade de proceder-se a huma exploração

scientifica, e digna de confiança, nos diversos aííluentes deste rio.
Está para este fim o Governo em ajustes com o Presidente da Companhia, sobre

bases que inspiram segurança, no intuito de evitar grande augmento de despeza.
Pretendo preencher esta necessidade empregando a quantia marcada para

a linha que for menos urgente das já contratadas, visto como nada pôde tanto e
tão eflicazmente concorrer para o desenvolvimento da navegação do Amazonas,
do que huma exploração bem feita de seus mais importantes aííluentes.

Logo que os ajustes estejam terminados serão trazidos ao vosso conhecimento,
ou para que fiqueis delles inteirados, ou para ministrardes os meios de que possa
o Governo carecer, se assim o entenderdes em vossa sabedoria.

Até o presente não tem o Governo julgado prudente approvar definitivamente
a tabeliã dos preços de passagens e fretes.

Quiz dar o tempo necessário á experiência, a qual, posto que nos habilite
agora para decidir este ponto com melhor conhecimento de causa, ainda assim
exige que não o façamos senão com a cláusula de renovação, findos certos períodos
que devem ser curtos o mais possivel.'Entretanto vigoram, sem inconveniente notável, as tabellas que foram organi-
sadas provisoriamente pelo Gerente da Companhia, de accordo com os Presidentes
do Pará e Amazonas, e do Governador do litoral do Loreto, ás quaes me referi
em meu ultimo Relatório.

ti':.

Mios da JProvincia do WWaranhão.

Aguarda o Governo as informações que deve dar o Engenheiro incumbido,
pela Presidência da Província, de estudar os melhoramentos de que carece
o Rio Mearim, a fim de tornar-se navegável por vapores desde a sua foz, na
Barra da Corda, para resolver sobre este objecto como for mais conveniente.

'..- ¦ '' »,... -:-/V?i •'¦¦'. ,¦*¦¦'./ ^'•'''¦¦",;"',;~'^'.'.:¦".'¦';¦ ¦.:"'' , 
'¦''/¦¦;'•:¦ 

.";> '*; 'J'A ""'¦'"' :' ...-'-' 
' 

A.', ¦',¦'¦¦¦"

¦¦'¦ ¦'/¦'':' • ''¦'¦ '¦". 
.'.'". I '*:¦.'"¦ -'¦''""¦' ¦'*.-¦ ,"¦¦¦''¦'¦¦'''.''•¦ s '.''¦-,-,'' '. 

A:-~- ' ¦•¦'"A.' '¦'. ' '¦ ''.'.'¦¦¦¦¦', . ¦ „'; "'¦;.* '¦ ¦¦¦.'¦ '¦,.'/. .'¦.'';'': '*'''¦¦'¦¦ ¦•¦',¦ - , 
' 

)¦: '¦'.''..' . -¦'¦'-¦' ¦ 
A' ' ¦ *¦• ''¦¦ :-'i''ò-:'¦'• '¦

¦..-¦¦¦¦,'¦• - '¦ ¦ ' ¦ ¦.. '¦¦ 
." ¦ ¦ '-¦'.¦-.»'¦- ¦'¦•ti '...:¦¦¦ ¦ ' *. -,' .;•¦ ¦•' V-! • ¦í * * , , ¦'"'';¦

'¦'¦'¦. '."'' . . . i; ¦..¦ ' 'A y'V' "'"¦¦.'¦ "¦' '¦¦' ''" ''¦...*' -¦¦¦'; . '¦¦¦•¦'.' ' '•'' :" '''','¦'' 
•

,"'.'¦ 

¦ 

, 

¦'' 
'¦;'.;-,' 

:,- 

''¦',.>:'.¦¦;',-. ; 

¦ ..¦¦.¦¦¦..¦ 
 .... 

-¦.... ¦_;:

¦'"'¦' ¦ *''¦'¦ *¦""¦¦ "¦•-¦¦ 
'¦' >:'. "'"''.'. .';'*'¦'' 

- ¦. . ¦¦:¦¦ .¦V>."..i.V.S



(li)
Levada a efleilo tal navegação, diminuirão consideravelmente os trabalhos que

tem de executar a Companhia União c Industria; porque bastará que a estrado, que
cila deve levar de Barbaccna á Barra do rio das Velhas, chegue somente a Sabará,

redusindo-sc assim a extensão de 90 léguas c hum quarto, em que se calcula

aquelia distancia, a 12 ou 14 apenas, quche a extensão existente entre Barbaccna

c Sabará; e a despeza que seria de 6.963.000$, segundo a opinião do Engenheiro

Halfeld, a 2.000:000$ cm que aquelle outro Engenheiro avalia os trabalhos, limi-*

(ando-se a estrada aos pontos de Barbaccna e Sabará.
Para sua conclusão, segundo os cálculos do Engenheiro que dirige esta obra,

restava ainda por fazer-se, naquella data, a escavação de 171.637 metros cúbicos,

CHJa despeza foi orçada em 130.000,*; c eram necessários cerca de 17mezcs,

sendo cITcctivamcnte empregados no trabalho 450 operários, como se obrigaram

os arrematantes das obras.
No corrente exercício foram estas obras auxiliadas pelo Governo com a somma

de 24.000,*-

Mo de São JFiwnctsco.

Ainda não recebeo o Governo as plantas e orçamentos em que, ha muito

tempo, trabalha o Engenheiro Fernando Halfeld.
Sei que a demora não he proveniente de culpa sua, mas sim devida a motivos

justificáveis, sobre tudo ás minuciosidades que exigem taes trabalhos, e ao esmero

c perfeição que o mesmo Engenheiro tem querido dar-lhes, e que são por certo

convenientes.
Tcl-os-hia talvez já terminado, se ultimamente não houvesse sido reclamada

com urgência a sua presença na Capital da Província de Minas, pelo respectivo Pre-

sidente.
Esta nova Commissão, porém, deve estar finda; e espero que, dedicando-se o

dito Engenheiro á conclusão de taes trabalhos, com o esforço que promette, vos

possam ser apresentados ainda no correr desta sessão.

Modas Velhas.

Foi ultimamente feita, por ordem do Presidente da Província de Minas Geraes,

huma nova e mais minuciosa exploração deste rio, pelo Engenheiro E. de Ia Marti-
• \niere.

Junto achareis o seu relatório, contendo a descripção dos trabalhos, orçamentos

e cálculos geodesicos; faltam ainda os mappas que está traçando.
Informa este Engenheiro que se não encontram no rio cachoeiras propriamente

ditas, mas somente bancos dearòa e de cascalho, e rochedos á flor d'agua, que fa-

cilmente podem ser destruídos
A' vista destes resultados, desapparecendo as duvidas sobre a possibilidade de

se estabelecer a navegação por vapor neste importante rio, desde Sabará, he de es-

perar que não tarde a formar-se alguma Companhia para realisal-a.
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O mesmo Engenheiro he já de parecer que (ai navegação será possível cm

qualquer estação, pralicando-se no rio trabalhos, cuja despeza orça cm cerca de
90:000*; sendo hum dos mais importantes a abertura de hum canal no logar de-
nominado — Lage.. *

Teem continuado com actividade os trabalhos do Ornai do Arapapahy.
Até Outubro do anno findo a despeza total cffeituada com esta obra, desde o

seu principio, que teve logar cm Fevereiro de 1848, importava cm 355.548.^377,
estando feila a escavação de 369.244 metros cúbicos.

Rio Grande, nu M*rovtncta de Minas Goties.

Tendo o Presidente da Província mandado explorar este rio, pelo Engenheiro J.
B. du Vernay, desde o ponto denominado Ribeirão Vermelho, próximo á Villa de
Lavras, até a Cachoeira da Bocaina r communicou este Engenheiro que em toda a
teferida extensão (40 léguas) nenhuma dilTiculdade encontrou para a livre nave-
gaç£o, apezar de a ter percorrido em tempo de rigorosa secca.

Entende elle que o único trabalho que ha a fãzer-se he o de limpar o rio das
madeiras que cahem das margens, sendo desde já inteiramente franca a sua nave-
gaçlo na extensão de 3.0 léguas e 812 braças.

Aguardo, para formar hum juizo seguro a este respeito, os mappas e mais
minuciosas informações que o referido Engenheiro deve apresentar.

Consta que alguns cidadãos da Província de Minas, animados por tão favo-
raveis resultados, estão dispostos aemprehender esta navegação, cuja importância
be reconhecida.

Kios Gequitinhonha e Pardo.

Teem proseguido regularmente, não só o serviço de policia estabelecido no
baixo Gequitinhonha, já no tocante ás embarcações que por ali navegam, já parase prevenirem actos de hostilidades da parte dos selvagens que povoam suas mar-
gens; mas também os trabalhos necessários a fim de facilitar-se o transito fluvial.

Foi aberta huma estrada que acompanha a margem direita do Gequitinhonha
desde a povoaçao do Salto, em Minas Geraes, até Belmonte, na extensüo de cercade 30 legoas.

Esta estrada he o proseguimento da antiga, que «ommunica a mesma po-voação do Salto com a Cidade de Minas Novas, tendo em seu desenvolvimento
mais de 80 léguas: <

Fez-se também hum ramal que, partindo da Villa de Canavieiras, se dirige
pela margem esquerda do rio Salsa e do canal Poassú., e vaUntroncar-se na re-
ferida estrada, com. a extensão; de cerca de 8 léguas.

He ainda conveniente a abertura de outra estrada por huma das margens do rio
Pardo, ao menos até a ultima povoaçao do baixo rio daquelle nome.

Tanto a estrada como o ramal referidos precisam ainda de diversos melhora-
centos/como são pontes / estivas, &c.
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Tem-se continuado a desobstruir e limpar o canal Poassú, c a quebrar as

pedras que difflcultam a navegação do Gcquitinhonha.
Para os mencionados trabalhos autorisou o Governo, no corrente exercido, a

despeza de 20.000$.

Mtío MMucury.

A Companhia que se incumbio da navegação deste Rio, e de abrir por elfe
fáceis communicações entre o norte da Província de Minas c o littoral, tem pro-
gredido por modo que lhe afiança o mais lisongeiro porvir, c que honra a activi-
dade do seu Director. •

As estradas que para este fim se projectaram, ainda não estão acabadas, porque
circumstancias inseparáveis de trabalhos desta natureza tcem embaraçado a sua

rapidez. ** ' t
Entretanto já se conseguio conduzir até a Cidade de Minas Novas cargas*

de commercio, transportadas desta Corte pelo Mucury.
A Companhia proseguc, com diligencia, nos trabalhos acima? referidos, ao

mesmo tempo que não se descuida de dar o maior impulso aos melhoramentos

daquclle logar, já continuando a auxiliar a Colônia Militar que o Governo mandou

fundar no Urucú, já promovendo a colonisação européa, já finalmente preparando-
e facilitando a cathequcse dos índios, que em grande numero habitam as mattas.

vreinhas.

Rio ã*arnahyba*

¦ Sinto não poder ainda communicar-vos que está realisada * navegação deste rio.

üe accordo com o Decreto de 22 de Julho de 1854, o Governo julgou conve-

niente unir esta navegação á da linha costeira, que vai do Ceará até Maranhão.

As difficuldades que teem embaraçado a organisação da respectiva Companhia são

a«ausa de não se haver até o presente effectuado a navegação do mesmo rio.

Entretanto não perco de vista este objecto, ao qual ligo a importância que merece-.

5%

Mio Waccaeahy.

Não parecendo prudente ao Presidente da Província de São Pedro que, somente-

i vista dos exames a que se procedeo neste rio, e a que me referi no meo anterior

Relatório, se proseguisse nos trabalhos encetados para o seu descortinamento e limpeza,

sendo que nem podia ainda fundar, só em taes exames, hum juizo seguro sobre a

navegabilidade do rio, nem calcular, ao menos aproximadamente, a importância das

despezas, suspendeo os ditos trabalhos até que se façam novas explorações em regra,

por pessoas que offereçam em suas informações a segurança proveniente das hak-

litações especiaes.
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0 Governo acaba de rccommendar ao Presidente este objeclo, c o tem na con-

sideração que merece.
O Governo tem por vezes pensado na conveniência, que diversas razões acon-

selham, de unir-se por meio de hum canal este rio ao Ybicuhy. Sabcis que o Vacca-
cohy hc confluente do Jacuhy, que vem desaguar no Viamão, c que o Ybicuy
deságua no Urugay.

Sua juneção, portanto, por meio daquellc canal, trará "comsigo vantagens de
fácil comprehcnsão. No intuito de estudar a matéria, acabo de rccommendar ao
Presidente da Província de São Pedro que mande proceder ás explorações necessárias.

Canaes tia lmrovincla tio Espirito Santo.

As obras dos Canaes de Una, no Município de Serra, e de Itaunas, no da
Barra de São Mathcos, teem sido embaraçadas, já por falta de trabalhadores cm
numero sulTlcicnte, já por outras circumslancias.

As do 1.° acham-se todavia adiantadas, c calcula-se que a sua conclusão poderá
ter logar no espaço de três mezes, com o trabalho cffectivo de 30 operários

O 2.° já está feito na extensão de 377 braças, faltando somente para sua
conclusão abrir-se 130 braças.

Tem corrido as respectivas despezas pelos cofres geraes e, no actual exercício,
determinou o Governo para ellas a somma de 2.500$ réis, reclamada pelo Presi-
dente d'aquella Província.

Navegação entre a Corte c a Cltlatle tle Nlclherou.

Por Decreto n.° 1737, de 19 de Março ultimo, que encontrareis nos annexos,
com as respectivas condições, foi alterado em algumas partes o de n.° 1011, de 12 de
Julho de 1852, celebrado com a Companhia que tem o privilegio desta navegação.

Estás alterações tiveram por fim, como vereis, melhorar o serviço, estabe-
lecendo mais efficazes meios de fiscalisação, e ofiferecendo maior commodidade e
segurança aos passageiros.

Em compensação foi permittido á Companhia elevar a 120 réis o preço das
passagens nos dias úteis, o qual era de 100 réis,conservando-se o mesmo que es-
tava estabelecido para os Domingos, Dias Santos e de Festa Nacional.

Concluirei este artigo communicando-vos que por Decreto N.° 1728,de 20 de
Fevereiro deste annoj foi autorisada a incorporação e approvaram-se os Estatutos de
huma Companhia denominada —- União — formada na Cidade de Pelotas, na íro.
vinciaide São Pedro, a qual tem por fim estabelecer nos rios dessa Província a na-
vègação por vapor.

O seu capital he de 150.000$000:
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Obras Publicas.
A Commissão de Engenheiros continua a prestar os serviços de que he cncar-

regada, e que cabem na csphcra de funcções que lhe foi traçada pelo seu regulamento.
Posto que era tacs funcções se comprehendam importantes encargos, e que esta

Instituição pudesse ser hum valiosissimo auxiliar do Ministério do Império, todavia
a sua organisação, como por vezes tenho notado, não o permitte, apezar do reco-
nhecido zelo e illustração de seu Chefe, o Marechal do Exercito Antônio EIzeario

de Miranda c Brito, e da boa vontade c intclligencia de seus membros.
Para este fim íòra preciso que, prendendo-se ao systema geral do serviço das

obras publicas, convenientemente estabelecido, e oecupando ahi o logar que lhe

deve competir, não só pudesse coadjuvar a administração, na parte scientifica dos

trabalhos, mas também constituísse eíTcctivamente o centro de sua direcção e fis-

calisação. <¦
A realisação desta idéa, porém, como vos fiz ver o anno passado, está depen-

dente da reforma das Repartições sujeitas a este Ministério, e acha-se, como ella,

addiada para oceasiáo opportuna.

§*«

Obras Publicas no Município da Cérte.

A Inspecção Geral das Obras Publicas do Município da Corte tem também pro-
seguido no desempenho das funcções a seu cargo.

Já vos tenho por vezes declarado que considero de urgente necessidade a reor-

ganisação desta Repartição, para melhor ordem e maior aproveitamento do serviço

a seu cargo. ;
Neste ponto refiro-me ao que acabo de dizer acerca da Commissão de Engenheiros.

Devo entretanto informar-vos que ó seu Chefe cumpre seus deveres com intel-

licencia, e emprega todos os esforços afim de neutralisar os embaraços e difficuldades

comquelucta por falta de hum systema mais regular e melhor concebido.

Passarei agora a relatar-vos as principaes obras que tiveram logar no anno pro-
ximo findo.

Abastecimento d'agua potável.

Teem progredido, quanto ha sido possível, os trabalhos relativos a este objecto,

hum dos de maior transcendência para esta Capital, e hum d'aquelles que me tem

merecido a mais especial solicitude.
Continuou-se a construcção da forte e. extensa muralha á margem do rio Ma-

racanã, a qual tem por fim sustentar os terrenos adjacentes ás caixas de recep$§
das águas da Tijuca, e às duas linhas de tubos do encanamento que parte dçllas.

•

¦¦ '¦'¦"¦/ 
¦"¦¦¦¦ ¦'. ' 

¦..:'.--' '.



Adiantaram-se os trabalhos doaqucducto dobrado, quecommunica com as ditas

caixas o assudc onde estão os registros reguladores; fazendo-se, alem disto, nas

mesmas caixas alguns melhoramentos importantes.

Deu-se impulso á construção das casas destinadas para os guardas do enca-

namento, c flzeram-se diffcrcntes obras com o fim, não só de se resguardarem

os tubos que passam pela estrada da Tijuca, como de facilitar o transito publico.
Pelo que pertence ás caixas de distribuição no Barro Vermelho, que se ligam

áquellas da Tijuca por meio de tubos de ferro, cuja extensão total he de 3.670

braças, proseguio-se na construcção, não só das muralhas que devem fechar o

terreno em que estão assentadas, e evitar o seu desmoronamento pelo lado do

mangue; mas também de outras obras accessorias ás mesmas caixas.

Continuaram os trabalhos necessários para o acabamento das caixas do Carioca,

è construcção de casas destinadas, em differentes districtos, para residência dos

guardas do respectivo encanamento.
Ao longo deste mesmo encanamento, e com o fim desegural-o e sustentar

a estrada por onde passa, proseguiu-se no levantamento das muralhas começadas

em 1854.
Todas estas obras são consideradas indispensáveis para o complemento d'aquelle

<*rande e importante aquedueto, no qual se fizeram também differentes reparos e

muitos melhoramentos.
Goncluio-se a muralha, principiada no dito anno, no logar denominado—Dous

Irmãos—para segurança do encanamento ali existente.
Em certos pontos deste fizeram-se mais algumas pequenas caixas com torneiras,

para fornecerem água aos viandantes e ás habitações visinhas.

Nas Paineiras, alem dé concertos no aquedueto, construíram-se, em differentes
logares, muralhas para segurança do mesmo aquedueto. e dos caminhos que lhe ficara

próximos; fez-se huma ponte, etiveram logar outras obras de menos importância.
Tendo sido concluídas as caixas1 de depósito ^distribuição, nas Larangeiras,

tornou-se necessária a construcção dèhum assude, no leito do rio deste, nonoie, para
fornecer água ás ditas caixas por meio de hum aquedueto com graijde registro.

O novo encanamento de ferro deste logar já começou; a prestar serviço ao

publico.; ¦'*•* .. •-"¦'•";.\ "*" '

O antigo encanamento do Maracanã foi reparado em toda,a sua longa extensão.
<-•;¦

Deo-se principio, e está a concluir-se, hum novo encanamento das caixas do

Barro Vermelho ao Campo d'Àcclamação, como supplementar ao que já existe, de-
vendo ambos reunir-Se neste ponto por meio; de huma caixa de ferro, v E' de neces-
sidade este novo encanamento a fim de augmentar a massa daguas no referido ponto,
donde partem diversos encanamentos parciaes para cujo fornecimento torna-se insuf-
ficieiíte a água que ali existe. .:«- -; 

/',;..*,#. '. ~
Prolongou-se por diversas ruas dos subúrbios o encanamento da Cidade, no

intuito de realisar-se o grande beneficio de proporcionar igualmente á população
de todos os bairros sujeitos á décima e a impostos ^rbáriós, a maior facilidade em
se abastecerem d'agua os seus habitantes. • - ¦• 1 J *'•'<'",.. A
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Foram construídos mais dois chafarizes, sendo hum na rua do Souto c outro na

Praia de D. Manoel; e fizeram-se diversos reparos nos das Marrecas c Cães da

Gloria, e bem assim na fonte do Cosme Velho, denominada — Bica da Rainha.—

Contam-se hoje em diferentes pontos da Cidade e dos subúrbios 324 torneiras,

e 213 bicas nos chafarizes. S '"

O numero de pennas d'agua concedidas a particulares sobe a 1.061.
:?.<¦

- No tocante aos trabalhos (lorestaes não se tem descuidado o Governo de fazer

conservar as mattas e plantar arvoredo, nos logares em que estão as nascentes das

águas e os grandes encanamentos.
Assim, foram durante o anno Bndo plantados mais 2.466 pés de differentcs ar-

vores de madeira de lei, e limparam-se 242 quadras comprehendendo 30.600 braças

quadradas de terreno.
Nos diversos caminhos plantaram-se e reformaram-se cercas para resguardarem

as florestas, e fizeram-se melhoramentos tendentes a facilitar a communicação de

humas para outras.
Convencido da indeclinável e urgente necessidade de se affastar da proximidade

dos mananciaes e aqueduetos a propriedade particular, que tão prejudicial tem sido
á conservação e pureza das águas; e attendendo ás reclamações, a bem da saúde

publica e da conservação e aceio da água potável, por vezes feitas pelo Inspector

Geral das Obras Publicas e pelo Presidente da Junta Central de Hygiene, tratei
de não demorar por mais tempo a acquisição de alguns terrenos, e de dar todo o

impulso aos meios necessários para a compra de outros. í -

A tolerância com que se havia consentido que se extendessem até essas para-^
gens os estabelecimentos particulares, começava já a produzir perniciosos efifeitos
na actuaíidade; e, no futuro, se não se tratasse de remedial-a quanto antes, seria
de funestas conseqüências para -a sorte da população, da^Cidade, coaretando-lhe o

gozo de hum dos mais apreciáveis bens que a natureza prodigamente lhe ofiferece.
Grande parte das magestosas florestas, protecloras desses mananciaes , havia

já desapparecido, para dar logar a pequenas plantações, ou para servir áindustria
do lenhador. ' c.7'/Vv: ¦-'*'• 4' '"

Alem deste grande mal, as fabricas e moinhos estabelecidos junto aos cursos
d'agua, e mesmo a simples visinhança de habitantes, viciavam-nos em prejuízo da
jalubridade publica. 7

Tudo isto levou o Governo a tratar de semelhante objecto com a maior instância.
Assim he que comprou, depois de mandar proceder á competente avaliação,

e fez incorporar ao domínio nacional, as seguintes propriedades:

Perto das nascentes do Carioca:
Os terrenos que pertenciam a Agostinho José Ignacio da Costa Figuei-

redo ê aos herdeiros de Silvestre Pires Chaves, por............ 20.000^000
na Tijuca:

A Fazenda do Bicodo Papagaio por......;................. 1.30.000^000
Hum terreno de Bernardo José dei Figueiredo por. .\. .\ .V-.. 7.V7 7 3.60Õií000

¦
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• • • . . « • •iíum de Luiz Rodrigues de Castro Vianna por.
Huni de José Alves Corrêa por ...,
Hum de Antônio Fortes de Bustamante e Sá c Irmãos por
llum de Francisco Pedro por
Hum de D. Joanna Maria d'01iveira Alves de Negreiros por
Hum de José Antônio de Araújo por
Hum de Joaquim Antônio Gomes por
Hum de Antônio Joaquim de Almeida por....

• # • • •

• •

............... ...#•

........* •••....

7.500*000
4.000*000

10.000*000
5.000*000

10.000^000
550,)000
800*000

2.000.)000

Somma 93.450>000
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Estão avaliados os terrenos de Antônio Peixoto do Valle na quantia de
21.000*000 reis, de João da Costa Freitas na de 25.000*000 réis, sitos na monta-
nha do Carioca, e outro na Cova da Onça, na Tijuca; mas ainda se não effectuou
a compra.

Estão já ajustados os terrenos de João Rudge, no Andarahy Grande, nos quaes
existem as caixas, aqueducto e assude deste mesmo nome, comprehendendo a parle
do rio que decorre desde as nascentes até as referidas caixas; e finalmente os que
partem com D. Thereza.

Todos aquelles terrenos da Tijuca, exceptuados os três — de Costa Figueiredo e
herdeiros de Pires Chaves, — de Bernardo José de Figueiredo,— e de Castro Vianna,
tinham sido avaliados no anno de 1851, em 70.253*200 réis.

Effectaada pois a sua compra, como o foi, pela somma de 64.350*000 réis,
houve adífferença para menos de 7.903*000 réis. Comprehendem huma extensão
de mais de 445,000 braças quadradas. E' nelles que se forma, pela juncção de
diversos córregos que descem da montanha, o rio Maracanã, cujas águas são rece-
bidas pelas caixas da Tijuca para com ellas abastecerem-se muitos encanamentos da
Cidade... „¦¦ ^., :,aa iú-xà

A prompta acquisição destes terrenos foi hum grande beneficio, como acima
disse, para a população d'esta Cidade; e, agora accrescentarei, de muita vantagem
para a Fazenda Publica.

Mais tarde diíficilmente se evitariam os males que, pela posse delles em
mão de particulares, já se começavam a sentir; e o Thesouro tel-os-ia de pagar por
preço muito mais elevado, talvez mesmo exorbitante, alem de despender não pe-
quena somma em replantar e cultivar as mattas que, acudindo-se a tempo, foi ainda
possível salvar.

Diversas obras.

Deu-se principio aos trabalhos que teem por fim melhorar o curso do Rio Ma-
racanã, fazendorse-lhe novo leito na planície de Andarahy Pequeno, e praticando-se
em diferentes pontos os convenientes cortes para se corrigirem as tortuosidades
que, embaraçando a prompta e rápida corrente das águas, dão causa a trasboiv
dameutos» que por vezes tiveram íogar em occasiões de enchentes;

':¦¦..'¦ . " ' 
¦ 

'.-

'¦%'-¦¦ - ~A$-:-\ :'A--\



Foi contratada, no anno passado, c já está concluída a abertura de uma rua

que, partindo da de D. Luiza, finda no aqueducto da Carioca, tendo de extensão

350 braças, c apresentando o declive de 1:15, e 1:10.

Esta rua deve ligar-se a outra que está projcctada desde aquelle ponto até sahir

na de Matacavallos, junto á de Silva Manoel, c com a qual ficará aberta ao transito

de carros uma parte do morro de Santa Thereza, que por esta facilidade de com

municaçòes, por sua posição e amenidade de clima, já está muito povoado, e tende

a tornar-se cm breve tempo um dos mais freqüentados arrabaldes desta Cidade.

Ficaram concluídas as duas pontes começadas no anno anterior, sendo uma de

alvenaria sobre o rio das Larangeiras, communicando a rua deste nome com a que
novamente se abrio, denominada—de Santa Thereza; e outra de cantaria sobre o

córrego Soberbo, que atravessa a estrada do Andarahy Pequeno, na subida da Serra

da Tijuca.
Alem destas pontes construiram-se as seguintes:

Uma de cantaria e alvenaria na rua de Santa Isabel, no Andarahy Pequeno,

sobre o novo leito do Rio Maracanã.
Outra de alvenaria e madeira, a pouca distancia desta.

Outra de alvenaria e ferro, na estrada do Engenho Novo, sobre o Rio deste

mesmo nome, no logar denominado — Três Vendas.

Acha-se finalmente quasi a concluir-se outra ponte de alvenaria e ferro sobre

o rio — Cachoeira — na estrada da Tijuca, alem do alto da Boa Vista.

Todas estas pontes eram da mais palpitante necessidade-

Basta para isto attender-se a qut, com qualquer enchentemais forte, os respectivos

rios negavam passagem. .

Com quanto eu ordenasse que no edifício que serve de Paço da Câmara dos Se-

nhores Deputados, se procedesse, durante o intervallo das sessões, aos concertos de

que necessita, apenas se pôde por ora tratar do preparo dos materiaes.

Primeiramente, a difficuldade de se encontrar uma casa para onde fosse con-

venientemente transferida desde logo a Typographia Nacional, que oecupa a parte

térrea do dito edifício; depois, a falta sensível de operários e a paralisação do

trabalho, durante a calamitosa quadra epidêmica porque passou esta Corte, desde

que se encerrou a ultima sessão legislativa; e por fim, melhoradas as creurnstan-

cias apontadas, o curto espaço que restava de intervallo para uma obra mais im-

portante, foram causas de se não levar a effeito tal concerto.

Espero que se realise no próximo intervallo desta á seguinte sessão.

A irrigação das ruas da Cidade e de parte dos subúrbios continua a ser feita

ainda, por deficiência das rendas municipaes, pela Bepartição das Obras Publicas; a

se bem que, pelo receio da despeza que exige o seu melhoramento radical, se con-

serve esl serviço ainda longe da perfeição, tem elle com tudo sido de reconhecida

vantagem á saúde e commodidade publica.

¦ 
.¦ ¦••¦•. -:

A Companhia de bombeiros subsiste sem notável alteração em sua organisação.
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O Governo, pelo Ministério da Justiça, trata de regularisar mais convenientemente
este serviço.

Alem das obras que tenho referido, e de diversos trabalhos miúdos e de menor
importância, que omitto, foram feitos pela Inspecção Geral das Obras Publicas re-
paros em alguns edifícios e estabelecimentos Nacionaes, e construídos cemitérios em
dilTerentcs localidades do Município. Faço menção destes trabalhos em outras partes
do Relatório.

Acham-se inteiramente concluídos os trabalhos começados cm 1854 para me-
lhoramcnto da importante estrada que se dirige desta Cidade até a Tavuna, li-
gando-se á que segue desse ponto até o Parahyba, e d'ahi ao Rio Preto, grande parle
da qual foi construída para carros por conta dos Cofres Provinciaes do Rio de Janeiro.

Os trabalhos feitos naquella estrada consistiram: cm dar-se-llie maior largura,
e mais conveniente direcção e alinhamento cm diflerentes pontos; nos cortes
de alguns morros, cuja subida era íngreme; na construcção de fortes muralhas
para sustentarem os aterros necessários, e de pontilhões sobre pegões de pedra e cal,
de vallas lateraes, sargetas e boeiros; e, finalmente, na solidificação e abaulamento dó
terreno, que em algumas partes foi empedrado pelo systema de Mac-Adam.

Ficou a mesma estrada com a declividade, nos pontos de menos fácil subida,
de 1:15, 1:20, e 1:25, e nos outros de 1:40, 1:50, e 1:80.

A sua extensão é de 10.000 braças.

A fim de se habilitar praticamente para contractar a importante obra da cons-trucção de um canal no mangue da Cidade Nova, obra projectada de ha muito (empo,e cuja planta e orçamento estão organisados, resolveo o Governo admittir, comoensato, a proposta que lhe apresentou o Presidente da Companhia da Uluminação
agaz, para se encarregar de levar a effeito tal construcção, na extensão de 50 braças,
correndo as áespezas pelos cofres públicos.

Foi incumbido da inspecção e fiscalisação destes trabalhos, por parte do mesmoGoverno, o Engenheiro hydraulico C. Neate.

Tendo o Governo, no andamento do processo de desapropriação de parte domorro de Santo Antônio, pertencente ao Conselheiro José Maria Velho da Silva eJoaquim Ribeiro de Avellar, chegado a um accordo amigável com estes proprietário,pehvpreço de 300.000,,, pelo qual tinha sido avaliado, mandou realL/a c^do dito morro. F
E como já anteriormente houvesse o Estado adquirido as porções de terreno queos mesmos proprietários tinham vendido Y diversas pessoas, todo o referido morropertence aos Próprios Nacionaes. ro
Desembaraçado desta qnestão, espera o Governo, para dar todo o impulso quedelle depende a obra do desmoronamento do mesmo morro, que o autoriseis com omems necessários para proceder á desapropriação do Castello, e tratar de promoverpela forma mais econômica, a grande idéa do desmoronamento de ambos
A necessidade desta importantíssima obra e as immensas vantagens que de sua



rculisaçAo devem provirá saúde publica, a commodidade dos habitantes, e ao embcl-
lesaraento desta grande Capital tem sido por tantas vezes demonstradas, que não
rançarei vossa paciência, repetindo agora o que se tem dito.

£ Este projccto 6 um que mais teem amadurecido pelo tempo e pela reflexão.
Diversos estudos tem sido feitos por pessoas competentes, c, se não se lhes

quizer dar o cunho da perfeição, não se poderá negar pelo menos que são suííi-
cientes para servirem de base aos cálculos de qualquer emprehendédor.

O que convém 6 não demorar a sua realisação.
Mais tarde ella ha de ter logar, por que é uma das necessidades que estão na

consciência publica; mas então terá de custar sommas muito mais avultadas, e lutará
com difliculdadcs de ordem muito mais elevada.

Peço-vos que penseis sobre isto, c que resolvais o que vos parecer mais acertado,
lembrando-vos que as edificações não devem continuar mais naquclle morro, que o
Governo não pode fazcl-as sustar sem violência á propriedade, e que pois está com-

pletamentc desarmado para evitar futuros embaraços, que podem prejudicar este in-
teressantissimo melhoramento da Capital do Império.

Acha-se incorporada a Companhia que tem por fim abrir e alargar a actual rua
do Cano.

Os seus estatutos foram approvados pelo Decreto N.° 1.620, de 20 de Junho
do anno passado.

A' vista da representação da respectiva Directoria, foi alterado, por Decreto N.°
1.741, de 26 de Março ultimo, o art. 25 do Regulamento annexo ao Decreto N.° 1.653,
de 24 de Fevereiro de 1855, na parte relativa á quantia do deposito que deve ser feito

pela Companhia, noThesouro, para pagamento das multas a que é obrigada; ficando a

quantia do dito deposito, que devia ser de 50 contos, reduzid.a a 12 contos de réis.
Pendem ainda as respectivas plantas da approvação do Governo, que teve de

mandar ouvir a Commissão de Engenheiros, e de consultar sobre a preferencia que
deve dar ás plantas apresentadas, por fôrma que, tanto quanto for possível, concilie
a belleza da nova rua com a autorisaçâo concedida na Lei respectiva e com os re-
cursos da Companhia.

Dentro em pouco estará resolvida esta questão, e devo crer que logo depois
começarão os trabalhos, que devem ser precursores de outros do mesmo gênero ten-
dentes a melhorar e aformosear esta Cidade.

Por Decreto N.° 1.733, de 12 de Março do corrente anno, foi concedido ao Con-
selheiro Cândido Baptista de Oliveira e a Luiz Plínio de Oliveira privilegio, por 20
annos, e faculdade de incorporarem uma companhia que se proponha a estabelecer
um serviço de transportes de passageiros e conducçãode gêneros, em carros puxados
sobre trilhos de ferro por animaes, partindo a linha do largo da Mãi-do Bispo e
lindando no logar denominado — Boa Vista—no caminho que conduz á Gavia.

Este serviço deverá estar em effectividade no praso de dois annos até a estação
central nas visinhanças do Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas, e no
de seis até o ponto de sua terminação.
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Igual privilegio foi concedido por Decreto N.° 1.742, de 29 do referido meze anno,

á Companhia que organisar o doutor Thomaz Cochrane, para estabelecer pelo mesmo

modo outro serviço de transporte de passageiros c de cargas, partindo a respectiva

linha do largo do Rocio, c findando no alto da Boa Vista, na Tijuca.
Toda esta linha deve estar concluída c prestando serviço no prazo de dous annos.

Encontrarcis annexas as condições que acompanham os ditos Decretos.
Ahi vereis que por estes contratos nem um ônus pecuniário tem de recahir sobre

o Governo, e que estão acaulcladas diversas hypotheses favoráveis ao mesmo Governo,
c a caducidade dos privilégios no caso de não organisação da primeira Companhia
dentro de um anno, e da segunda dentro de seis mezes.

Facilitando extraordinariamente as ditas linhas as communicações para dois dos
melhores subúrbios da Capital do Império, quer se encarem como simples logarcs de
recreio, quer se attenda ás suas condições de salubridade, a realisação de taes empre-
sas não pode deixar de ser considerada de muita vantagem para a população desta
cidade.

Era nestas vistas que o Governo, como vos noticiei nos últimos Relatórios,
tinha projectado mandar abrir na dita serra da Tijuca huma nova estrada que
se prestasse ao transito de carros.

O alto preço por que foi orçada fez adiar a suaexecução para melhores tempos.
Hoje cessa a sua necessidade, desde que se leve avante a segunda empreza,

no que haverá não pequena economia dos cofres públicos.
Sendo de evidente utilidade que as duas referidas linhas se completem, por meio

de outra semelhante, que as ligue em seos pontos extremos, foi esta idéa previnida
nas condições que baixaram com os referidos Decretos; e, no intuito de reconhecer-sc
a sua praticabilidade, mandei proceder ás convenientes explorações e exames.

O engenheiro incumbido destes trabalhos chegou felizmente a hum resultado
satisfactorio, reconhecendo a possibilidade de huma estrada para carros, com condições
aproveitáveis, entre os referidos pontos extremos.

Asua extensão total he calculada em cerca de duas legoas, e já está prompto para
transito decavalleiros hum caminho, que tem 2.000 braças, apresentando a declivi-
dadedel:16, 1:25, e 1:30. *

Todos estes declives podem e devem ser melhorados pelas duas companhias de que
tenho tratado, quando tiverem de realisar a communicação de ambas as linhas.

Tem o Governo continuado a contractar o calçamento das mas da cidade por
parallelipipedos admittindo, apenas em algumas em que não offerece inconvenientes,
o systema de Mac-Adam.

As respectivas despezas tem corrido por conta do credito especial autorisado

pelo Decreto n.° 719, de 28 de Setembro de 1853, e do donativo feito pelos accio-
snistàs do Banco Nacional.

Além das ruas Direitas, de S. Pedro e da Lapa, que na oceasião em que vos apre-
entei o meu ultimo Relatório se estavam concluindo, acham-se calçadas por paralleli-
pipedos as seguintes:

A continuação da rua da Lapa, até o chafariz do cães da Gloria, e da Direita
¦ 

¦ ¦
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até a da Assembléa; c as ruas da Ajuda, S.José, Assembléa, Rosário, Carioca, ronca-

dores, Quitanda e Ourives.
Estão em fibra, ainda pelo mesmo systema, as ruas do Sabão, ea da Alfândega,

desde a da Quitanda até a Direita, a continuação da da Lapa pelo largo do mesmo

nome até a rua do Passeio, e esta até a esquina da de Luiz de Vasconcellos.
Vão agora ser contratadas as das Mangueiras c dos Arcos; e, se a quantia restante

no Thcsouro ainda chegar, a rua do Parto e seu prolongamento na largura de 30

palmos até encontrar a da Carioca.
Sinto que os meios que o Governo tem á sua disposição me não permiítam

levar avante o calçamento, pelo mesmo systema, de outras ruas das mais freqüentadas

do centro da cidade c, com especialidadáde, da rua do Conde até encontrar as de

São Christovam e Engenho Velho.
A Câmara Municipal, apezar dos seus esforços, não o poderá conseguir pela di-

íiciencia de sua renda já tão sobrecarregada; e a verba votada para obras do mu-

nicipio não se presta, por sua exiguidade, a huma obra de tanto custo.

Pelo systema aperfeiçoado de Mac-Adam concluio-se o melhoramento da rua

do Catete em toda a sua extensão, a até a ponte do mesmo nome, ligando-se este calça-

mento com o de parallelipipedos, que linda no ponto já referido do chafariz do

cães da Gloria. •
Está já contratada e começada a extensão que vai desde a rua da Ajuda, pelo

largo da Mãe do Bispo, até a esquina da do Passeio com o largo da Ajuda, e do

canto deste largo á rua de Santa Luzia, até o largo da Misericórdia.
Depois do calçamento das duas primeiras ruas — Direita e São Pedro — que foi

contratado á razão de 80.V por braça quadrada, o das outras o tem sido pelos preços
de 4#y, sendo empregada a pedra do Paiz, e de 55.)' e ultimamente de 50$,

sendo a pedra ingleza.
O calçamento pelo systema aperfeiçoado de Mac-Adam tem sido feito pelo preço

de 10?) por braça quadrada.
O calçamento por parallelipipedos, em todas as referidas ruas em que está

concluído, comprehende o espaço de 5.512,05 braças quadradas, e nas outras em

que está em andamento o de 2.188; e o que tem sido feito pelo systema de

Mac-Adam, o de 5.841,29 braças quadradas o concluído, e o de 2 302 o em

andamento.
A despeza total subirá á somma de 668.951^791.
Pôde pois contar-se apenas com a somma de 131.048*209 como restante da

que tinha o Governo á sua disposição para calçamento das ruas da cidade

Este saldo porem está ainda captivo das despezas de conservação das ruas ter-

minadas. ;

Quanto-ás obras que correram pela Illustrissima Câmara Municipal, tiveram o

andamento compatível com as suas rendas; e apesar da falta de meios com que luta

esta corporação com tantos encargos sobre si, todavia pelos esforços e zelo do seus

Membros tem ella conseguido alguns melhoramentos dignos de menção.
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Em diflerenles ruas apromptnram-se 7.178 braças quadradas de calçamento

pelo syslema ordinário, e 2.993 de empedramento pelo de Mac-Adam.
Foi aberta huma rua, na Freguczia de Gloria; cmelhorada e concertada a estrada

na serra do Mathcus, na Freguczia de Jacarepaguá.
Continuou-se o desmoronamento do morro do Senado, e rebaixou-se parle da

rua da Bella Vista, no Engenho Velho.
Foram construídas duas pontes sobre os rios SíioGonçaloe Várzea Grande, na Frc-

guezia de Jacnrepaguá, c dois pontilhõcs na da Lagoa, sendo outros reparados
Concertaram-se algumas vallas.
Proseguio-sc na construção do cães c muralha da praia do Botafogo, junto ao

morro da Viuva. Acha-se prompta quasi metade da obra projectada.
Foram feitos alguns reparos no caes da praia dos Mineiros, da Ilha das Cobras

e do Beco do Império.
Canalisou-se o rio Brocó, desde a rua do mesmo nome até o pontilhão.
Continuaram as obras da praça da Harmonia. Os trabalhos da sua conslrucção

estão em mais da metade.
Foram construídas diversas muralhas na Ponta do Boticário, no rio das Laran-

geiras, e na praia do Flamengo; e concerlou-se a da praia do Botafogo.
No novo matadouro foram também conslrudas algumas muralhas c algumas

oulras obras
Continuou-se a plantação de arvores em ruas c praças.

Sentia esta Capital a necessidade de huma praça de mercado para os lados da
Gloria e Catete, e bem assim de hum caes de embarque c desembarque.

A' Illm.a Câmara Municipal não tinha escapado essa falta.
Ha tempos cuidava nos meios de remedial-a.
Desacoroçoava-a porém o alto custo dos trabalhos indispensáveis, orçados em

cerca de 500 contos de réis.
Felizmente prestou-se o Dr. Ignacio Vieira de Barros Cajueiro a tomar a si por

empresa a realisação desta obra, ofiferecendo-se á Illm a Câmara para organisar huma
Companhia que, sem sacrifícios pecuniários do Cofre municipal, e apenas mediante
alguns favores, executasse este projecto.

Para semelhante fim celebrou hum contracto com aquella corporação, o qual
mereceo a approvação do Governo pelo Ministério a meu cargo, e dentro de poucos
dias incorporou huma Companhia com o fundo capital de 500 contos de réis.

Os Estatutos dessa Companhia foram já approvados pelo Decreto N.° 1736 de
19 de Março ultimo.

Em virtude daquelle contracto obrigou-se o empresário a construir hum caes
junto ao largo da Gloria, e huma casa de mercado na conformidade dos planos
que apresentou, e que foram approvados pelas autoridades competentes na matéria,
consultadas a tal respeito.

Já começaram as ditas obras pela canalisação de hum braço do rio Catete, e
todas devem ficar concluídas noprazo de2annosemeio, sob as multas do contracto.
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Em compensação a Gamara Municipal cederá ao empresário, por aforamenlo

perpetuo, os terrenos de marinha existentes no logar.

Ficará assim pois satisfeita dentro de pouco tempo mais huma das necessi-
dades deste Município.

Esta obra ao passo que ha de concoirer para augmentar acommodidade publica,
servirá para o embelesamento de hum dos bairros mais importantes, e para o
melhoramento de suas condições sanitárias.

A pessoa que se acha á festa das obras, como empresário e como gerente
da Companhia, goza de reconhecido credito por sua probidade e precedentes, e

por conseguinte inspira a confiança que hc tão necessária em empresas semelhantes.

Tornando-se cada vez mais sensível a falta de arvores cm muitas das praças de
dentro da Cidade e na maior parle das estradas c largos de fora delia, acaba também
este objecto de merecer a particular attenção do Governo e dalllma. Câmara Municipal.

Para reriiédial-a acordaram entre si acceitar a proposta que para este fim apre-
sentou um dos brasileiros que mais se tem dedicado á cultura em um dos arrabaldes
lia Corte, introdusindo e fazendo aclimatar muitas plantas e arvores de outras Pro-
vindas, c de diversos Paizes.

Foi com eíTeito acceita pelo Ministério que dirijo a dita proposta, e autorisada
a Illustrissima Câmara para celebrar o contrato, mediante a somma annual de três
contos de réis por parte da mesma Câmara, e de um pelo Ministério do Império.

Por este contrato ficará obrigado o proponente a tratar do arvoredo já existente,

e a plantar todos os annos o numero de arvores que lhe for marcado não excedendo

a 500, c a entregal-as já desenvolvida^ no fim de um anno.

A Câmara Municipal desta Corte reconhecendo quanto convinha que o Brasil não

ficasse por mais tempo privado de uni monumento que atestasse a sua gratidão para
com o Immortal Fundador do Império, o Inclyto Autor de sua independência e li-

herdade, entendeo que devia tratar de quanto antes realisar o elevado pensamento,

já manifestado em 1825, de se fazer erigir em uma das praças desta Corte uma estatua

eqüestre de Sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro I.

Era uma grande divida verdadeiramente nacional que cumpria satisfazer.

Para levar avante este pensamento passou no dia 7 de Setembro de 1854 a

nomear huma commissão de 9 cidadãos distinetos aos quaes incumbio a realisação

da sua idea, e abrio huma subscripção geral na Corte e Província do Rio de Ja-

neiro, convidando para assignal-a a todas as classes da sociedade.

A commissão composla do Conselheiro d'Estado Eusebio de Queiroz Coutinho

Mattoso Câmara, seo Presidente, e dos Viscondes do Rio Bonito, edoBomfim, do

Senador João Antônio de Miranda, do Director da Academia das Bellas Artes Manoel

de Araújo Porto Alegre, do cidadão Joaquim Norberto de Sousa e Silva, e dos ve-

readbres Roberto Jorge Haddock Lobo, e João Affonso Lima Nogueira, entrou logo

em exercício, e depois de proceder a hum concurso emais diligencias contractou,

por intermédio do Ministro Brasileiro em Pariz, com o celebre estatuario Luiz

Rochet o monumento a que me refiro. ....¦ 
¦ ¦¦.. 

¦ 
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No prazo de 3 annos, que findam em 12 de Outubro de 1859, devem estar

promptos monumento e obras accessorias, sendo esse o dia marcado para a inau-

guração da estatua equestre, que terá de importar em cerca de duzentos e qua-
rcnta contos de réis.

O producto da subscripção até agora recolhido orça já por duzentos contos de réis.

Foram já construídos os alicerces do monumento na praça da Constituição

escolhida para este fim.

Terminarei este artigo communicando-vos, que entre as medidas de que o

Governo lançou mão para prevenir ou attenuar os progressos da epidemia reinante

merecem especial menção a da construcção dos cemitérios cm todas Freguczias

de fora da Corte.
As providencias então, com que foram prohibidos dentro dacidade os enter-

ramentos nas Igrejas não se tinham podido extender a aquellas Freguezias.
Faltavam Cemitérios em todas estas, ou os que haviam não eram construídos

com as devidas condições hygienicas.
Os recursos da municipalidade não permittiam, que fossem feitos a hum tempo,

e com a urgência exigida pelas circumstancias.
Ú Tomou por isso o Governo a si a realisaçâo desta grande necessidade publica, e

còm mais ou menos solidez, conforme a oceasião o pedia, contractou, e mandou con-

struir hum na Freguezia da Guaratiba, outro na de Inhaúma, outro na de Jaca-

repaguá, e outro na de Irajá.
Mandou também reservar e cercar para o mesmo fim hum terreno na Ilha

do Governador.
Comprou alem disto huma grande chácara murada, com huma casa, e tendo

as condicções appropriadas, na Ilha de Paquetá.
Alguns desses cemitérios já estão acabados, outros em construcção; e dentro

de poucos mezes espero que não haja em todo o Município huma só Freguezia

sem hum cemitério conveniente, e completamente murado.
Depois que esta medida foi tomada achou-se o Governo habilitado para ap-

provar huma Postura da Illustrissima CamaraMunicipalprohibindoosenterramentos
dentro das Igrejas de fora da cidade, como instantemente o exigiam a salubri-
dade publica, e a civilisação do paiz.

§»¦

OBRAS PUBLICAS NAS PROVÍNCIAS.

¦'. V" 
'¦ ¦'¦Amazonas.

O Governo mandou applicar ás obras publicas mais urgentes a somma de 8:000$)
no corrente exercício.

Na Capital está em construcção huma ponte de madeira sobre o Igarapé da
Olaria, e deu-se principio a hum cemitério publico.

;¦'/-.¦¦¦¦¦ 

';' 
.¦ ," 

' •-¦.'¦¦¦

¦¦"..;.'';''¦"',¦ ''¦' ':.-;^: ¦' ;¦'¦•'.'.' 
','¦¦!"' '¦ • ""'''' '';':k:':' .'¦,-¦ '}'.':¦' ¦*'¦¦. :'¦'':'¦• 

"'.-.:-*¦; - -, '¦'.¦":f-Vi '"-¦ '¦' "..'.'¦'¦¦ * '¦' :-' '-''¦'• :'"¦¦.:¦¦'"';>"' ¦ ¦'", ":'---'.-" i•' ¦ ''' ,",'~"':•¦',¦* ~, ''}'"i-': l / 
'.'¦' ¦:-'- -' ':'•¦' : --'•'¦" -':-'¦'¦'¦ ¦.*" J'-'- ,'./¦-*' ¦?''- •¦¦' ¦' -_'¦'¦"¦ ;. ,""',-.¦ ¦'":¦'-.¦"¦'¦..' ' -.-. '' ¦ ¦ ¦ ¦¦ --' . ¦ ¦ :.-,'À<:?;-'' '¦'-'.".¦' '¦ V.'.'- -;-' •' ' ¦' .\:.- : ,/-'• V: _'?¦¦;¦ •''¦ '-'



( 33)

JParií.

Teem proseguido os trabalhos relativos á abertura da estrada projectada entre a
Capital e a Villa de Bragança, e que se deverá completar proiongando-se pela Tu-
ryassá á Cidade de Caxias no Maranhão.

He calculada a sua extensão, entre os dois pontos referidos em 1.° logar, em

cerca de 45.000 braças.
Acha-se já prompta quasi até meio, tendo sido necessário construir pontes

sobre differentes igarapés que a atravessam.
Esta estrada prestará grande utilidade ás relações commerciaes, facilitando

as communicações entre pontos importantes de ambas aquellas Províncias.
No corrente exercício coube á Província do Pará, para auxilio desta e outras

obras de igual utilidade, a somma de 10:000$ pelos cofres geraes.

aithao.

'' 
¦ ¦¦ ¦

. 
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No artigo — Navegação interna — tratei da obra da abertura do Canal do Ara-

papahy, que tem sido auxiliada pelos cofres geraes. -v;v:-77.^--—,.;
A estrada da barra da Corda á Pedreira, que teve principio no anno findo,

está já aberta na extensão de 12 léguas. .; ^^^ v ^ c v
Falta, para sua conclusão, vencer-se adistancia de 7 léguas.
Esta estrada ligará o Alto-Mearim ao Itapicuru, prolongando-se até o porto

do Gabarra, nos campos de Anajutuba.
Abrio-se outra, do logar denominado— Prata— á margem do Gurupy, com a

extensão de 4 léguas.
Contratou-se a limpeza e abertura de mais duas, sendo huma dos Campos de

Cantanhede aos de Anajatuba, e outra daquelle mesmo ponto á Pedreira, no Alto-

Mearim.-' ..-":> ^{7V 7v.pj7%,
Continuam os trabalhos da que se está abrindo, da Cidade de Caxias á Capital

do Piauhy. ¦• ; ¦¦¦ : r/r-\'':ir-~i 0$&mú
Tendo-se organisado huma companhia com o fim de abastecer de água po-

tavel a Capital, forão os seus estatutos approvados por Decreto n.° 1.755 de 2Ç
de Abril do corrente anno.

Piauhy*

*

vív .-¦'.'¦'',.•'¦ ¦¦'"*¦:'¦; '.¦
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Foi dada por concluída, pelo respectivo contratador, a obra do furo dolgua-
rassú, feita por conta dos cofres çg^^S^^I^S^fefií miMêè^ÊMÉm^SÊ

Nãp tendo sido, porém, julgada perfeita por huma commissão que a exa-
minou, espera-se o resultado de novos exames pararse resolver a tal respeito.
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Teve algum adiantamento a construcção da matriz da Capital, que tem sido

auxiliada pelos cofres gcraes.
Neste exercício poz-sc á disposição do Presidente da Província a quantia de

5:000* para a compra do Palácio da Presidência, aièm da quantia de 14:000$

para Obras Publicas em geral.

Ceara.

Para ser applicada ás Obras Publicas nesta Província, aulorisou o Governo,

no corrente exercício, a despeza de 12:000$.

Ainda se não acha concluída a ponte do desembarque na Capital, cm 
"razão

de terem tido algumas interrupções os respectivos trabalhos, nos quacs se prosegue.
A obra da Cadêa da mesma Capital tem progredido.
A construcção do edificio está feita em mais de duas terças partes.

Quanto ás estradas — além das explorações a que mandou proceder a Presi-

dencia, a fim de se determinar a mais conveniente direcção que deverá ter a estrada

regular que se projecta entre a Capital e a Cidade do Crato, cujo resultado o Go-

verno aguarda para auxiliar a sua construcção , — trabalha-se na abertura de hum

ramal, que tem de ligar a villa de Baturité á Cidade do Icó, e no grande aterro

da estrada de Soure para onde, á requisição da mesma Presidência, remetteo o

Governo huma ponte de ferro.
Subsistindo ainda a razão que expuz no meu anterior Relatório, não tem

rido possível dar-se principio aos trabalhos relativos aos exames e explorações a

que cumpre proceder-se, no intento de levar-se a effeito a abertura de hum canal

navegável que communique as águas do Rio de S. Francisco com as do Jagua-

ribe, atravessando esta Província até a Cidade de Aracaty, obrada mais subida

importância, como então ponderei.
Todavia o Governo não deu de mão a este grande projecto, antes con-

tinúa na intenção de fazel-o estudar e de habilitar-se, pela maneira mais com-^

pleta que for possível, para offerecer á vossa illustrada consideração o que parecer
mais acertado a fim de que seja realisado.

Neste propósito, não obstante ter já sido nomeado hum Engenheiro para
aquella Província, tenciono incumbir os exames e organisação da planta e do or-

çamento desta obra ao Engenheiro Fernando Halfeld, logo que elle concluir os
«eus trabalhos relativos ao Rio de S. Francisco.

Mo Grande do Norte.

. Acha-se quasi inteiramente concluída a obra do aterro do Salgado, e já o estaria,

se o arrematante da parte que resta não tivesse interrompido os trabalhos, apresen-

talado reclamações que nãoforam attendidas pela Presidência dá Província.
Vai dar-se principio á construcção de hum cemitério publico na Capital.
Foram auxiliadas estas obras, neste exercício, por conta da despeza geral.

¦
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M*aB*ahiba.

Teem continuado as obras das cadèas da Capital c de Mamanguape.
Pouco falta para a sua conclusão.
Deo o Governo, para auxiliar as obras publicas nesta Província, a quantia de

8:000*000; além da de 4:000$ para construcção de hum Lasarcto.

m
Pernambuco*

Pouco falta para conclnir-se o Lazareto da Capital.
Esta obra tem sido feita á custa dos cofres geraes, importando até o presente

as suas despezas na quantia de 39:546©. Sendo orçadas as que são ainda neces-
sarias em 5:000$), mandei pôr esta somma á disposição do Presidente da Província.

Tornando-se urgente a construcção de hum novo matadouro na mesma Capital,
visto como o existente prejudicava a salubridade publica, pela sua situação no centro
da Cidade, autorisei aquella obra por conta dos cofres geraes.

Deo-se-lhe principio immediatamente, e acha-se já acabada e servindo a parte
destinada para matança do gado.

Ponderando o Presidente da Província a conveniência de contratar-se hum En-

genheiro de reconhecidas habilitações e pratica, para ser encarregado da direcção
e inspecção de todas as obras publicas, quer geraes, quer provinciaes, autorisei

para applicar ao pagamento de seus vencimentos, por conta deste Ministério, a
somma de 4:000$)

Foi concluída a ponte provisória do Recife, bem como os aterros das entradas
e 220 palmos correntes do cáes e rampa do largo de Palácio.

Para esta obra foi posta pelo Governo á disposição do Presidente a quantia
de 30:000#, no exercício de 1853—54; e a de 60:000$, no passado.

A sua despeza, até princípios de Fevereiro ultimo, importou em 70:290^)460.
Aguardo somente a chegada á aquella Província do Engenheiro a que me referi

para expedir as ordens necessárias, afim de começar-se logo a construcção da Ponte

Nova do Recife dando-se o impulso, que merece e exige uma obra de tamanha impor-

tancia e de tam reconhecida vantagem publica.

Sergipe.

Para construcção de huma casa destinada á residência do Presidente, mandou

Governo pôr á disposição deste a quantia de 6:244$592.

Alagoas.
¦ ¦

¦

> ...

Concluio-se huma parte do edificio destinado para hospital de caridade V e nella

já se recolhem e tratam enfermos desvalidos.
Teem continuado as obras da matriz da Capital.
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Acha-se quasi inteiramente acabado o cemitério publico da mesma Capital, fal -

Undo-lhc apenas trabalhos accessorios.
Foram auxiliadas essas obras, no corrente exercício, por conta da despeza geral.

Bahia.

Teem continuado os trabalhos relativos á segurança da montanha da Capital em

differcntes pontos, restando ainda Aiuito por fazer-se.
Até o ultimo exercício tinha o Governo mandado applicar a esta obra a somma

de 370:977$. No actual concedeo mais a quantia de 20:000$.
.y No artigo—Navegação interna—trato dos trabalhos que respeitam ao melho-
ramento da navegação dos rios Gequitinhonha e Pardo, para os quaes autorisou o
Governo, no actual exercício, a despeza de 20:000$.

Espirito Santo.

Proseguiram os trabalhos da estrada de Santa Thereza, destinada a facilitar

aos habitantes de Marianna, Itabira, Conceição e outros pontos da Província de Minas

Geraes a communicação com o littoral; e das informações recebidas consta que pouco
falta para sua conclusão.

No actual exercício mandou o Governo applicar a esta obra a quantia de

4.000.$,; :
Do estado das obras dos canaes de Una e Itaúnas tratei no artigo Navegação in^-

Mo de Janeiro.

Por Decreto N.° 1.735, de 19 de Março deste an$o, foi o Presidente da Pro-
vincia autorisado pelo Governo, em virtude da disposição do deN.° 839, de 12 de
Setembro do anno passado, para garantir por parte do mesmo Governo á Compa-
nhia—União e Industria—o juro de dous por cento addicional ao que fora con-
cedido pela Lei Provincial N.* 51, de 25 de Outubro de 1854, para construcção e eus-
teio de huma estrada de carros, a .qual, partindo de Petropolis, deve dirigir-se á
margem direita do rio Parahyba, defronte da Villa do mesmo nome

Segundo as condições do respectivo contrato, celebrado pelo mesmo Presidente
com;.o Directprda referida companhia, deverá esta estrada tocar no logar deno-
minado — Três Barras — y \ e offerecer em qualquer estação commodo e seguro
transito, sendo o systema de sua construcção o mesmo que tem já adoptado a
Companhia.

A sua largura será de 32 palmos, e a máxima declividade longitudinal não
excederá o limite de 1.25, ou 4 por cento, salvo casos justificados, mas nunca
em distancias.maiores, çte 10j0 graças. O leito será calçado pelo systemst de Mac-
Adam, ou por outro que for mais adaptado aos fins da estrada. 0 raio das curvas
nunca será menor de 15 braças. \, ¦

¦

¦ ¦



(»»)

Sendo dividida cm duas Secções, deverá a 1.» de Petropolis ao logar, ou fa-

zenda denominada —de Pedra do Rio —ser inteiramente concluída e aberta ao

transito publico no prazo de dois annos; e a 2.*, deste ponto até a Villa da Para-

hyba, no de quatro.
Em toda a linha será mantido hum serviço regular de diligencias para passa-

geiros.
, E' garantido á Companhia privilegio por 20 annos, e o direito de estabelecer

barreiras para cobrança de huma taxa sobre os carros e carruagens particulares,
animaes, c quacsqucr vehiculos de transporte.

A garantia do juro é somente pelo capital que não exceder de 3.000:000$.
Logo que o fundo de reserva igualar ao capital garantido, cessará a garantia

do juro, e bem assim a propriedade da estrada c dos seus accessorios, pas-
sando cila a ser do domínio publico.

Alem d'esta estrada, outras duas appropriadas á rodagem de carros se prepara,
na Província do Rio de Janeiro, c trata-se de dar começo a huma terceira. Asduaspri-
meiras são as estradas dcMangaratiba, e a do Presidente Pedreira, a terceira éa deCan-
tagallo.

A primeira tem de servir mais immediatamente para a importação dos pro-
duetos dos municípios de S. João do Príncipe, Rio Claro, Barra Mansa, Pirahy eRe-
zende, da Província do Rio de Janeiro; do Bananal e Arèas da Província de S. Paulo,

e de alguns do Sul da Província de Minas Geraes.
Está sendo construída por huma companhia organisada pelo Desembargador

Joaquim José Pacheco, com o fundo capital de 2.500 contos, em virtude de con-

cessão da Presidência da Província.
Ha cerca de hum anno começaram os Engenheiros da Companhia os primeiros

estudos, e, segundo as informações que me foram presentes, a 1 .a Secção que va

do porto de Mangaratiba a S. João do Príncipe deve ser aberta ao transito de carros

em Setembro ou Outubro do corrente anno. Nesta obra empregam-se actualmente

1,300 operários.
A 2.a começada no anno de 1850 por conta dos cofres Provinciaes presta-se já

ao serviço de carros até a margem do Rio Parahiba, e Villa de Vassouras, e posto que
não se ache ainda inteiramente concluida, e careça de ser alargada e aperfeiçoada

em muitos pontos, já he de grande proveito á lavoura daquelle lado da Província.

O respectivo Presidente trata de activar as obras necessárias para melhora-la

efficazmente, para o que , alem de marcar huma consignação mensal avulfàda, ex-

pedio ultimamente ordem de proceder-se ao empedramento da serra, afim de evitar,

na estação das águas, os inconvenientes a que, em semelhantes oceasiões, fica sugeita.

No ponto em que a estrada atravessa o Rio Parahiba está em construcção huma

grande parte por empreza.
Esta estrada deve, segundo o seu plano e direcção, prolongar-se da margem

daquelle Rio até o Rio Preto, limitrophe da Província de Minas Geraes, passando

pelas Freguezias das Ipiábas, e Rio Bonito, até onde acham-se feitos os estudos nè-

cessarios, e aberta huma picada, da qual já se aproveitam tropas é cavalleiros.

' - -;5r<
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A's vantagens, que já tem esta estrada, reunc-se a de ser no futuro hum dos
mais férteis ramaes da estrada de ferro de D. Pedro II.

A 3.» Estrada já se acha contratada com emprezarios que merecem fé, c que

pretendem organisar huma Companhia para a sua construcção c custeio.
Tem de partir do Porto das Caixas ou de suas proximidades c de terminar na

Villa do Cantagallo c será de valiosissima utilidade para o commercio e para a la-
voura dos municípios de Itaborahy, Friburgo, c Cantagallo, na Província do Rio
de Janeiro, c para o de alguns da Província de Minas Gcraes, que confinam com
o ultimo município ou lhe estão próximos.

O fundo Capital desta empreza he de 3.600 contos, ca Província do Rio de Ja-
neiro, alem da cessão da respectiva barreira, garante-lhe o mínimo do juro de 7

por cento.
V V

Projecta-se ainda na mesma Província a abertura de huma estrada desde a
Barra do Rio Itabapoanna até a do Ribeirão de Santo Eduardo

Realisado tal projecto, já esta estrada será de muita vantagem; sua utilidade

porem subirá de ponto desde que se consiga no futuro prolonga-la até o Carangolla
e Abre Campo em Minas Geraes.

Na Província do Rio de Janeiro alem do Canal de Campos a Macahé, do qual
tendes noticia e que he obra de grande vulto, está se abrindo outro também muito
importante no município de Campos.

E* o canal do Nogueira, com o qual tem a Província despendido 196 .000$
Informações competentes apresentam este, canal como hum dos mais perfeitos,

deste gênero, e dellas consta que toda a linha ficará concluída dentro de hum anno
pouco mais ou menos.

São Pauto.

¦ ¦

-'•'¦ 
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Está-se procedendo aos convenientes exames na estrada da Constituição para
Matto Grosso.

O Governo aguarda o seu resultado a fim de expedir as providencias que forem
mais acertadas para o seu melhoramento.

Foram ordenados novos trabalhos de exploração na estrada da fabrica de ferro
de Ipanema ao Ypiranga.

Algumas outras estradas da Província foram reparadas e melhoradas durante
o ultimo anno.

A quantia consignada no actual exercício para obras publicas desta Província
foi de 10:000 #.
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M*araná*

Na estrada da Graciosa fizeram-se dois importantes melhoramentos: o atalho
que vai da Borda do Campo ao Taquary, e o desvio do morro do Bixo.

Foi-lhe dada por cm quanto a largura necessária para o transito de cavalleiros,
e acha-se traçada a direclriz do projeclo.

Toda esta estrada tem de ser feita por maneira que se preste cm todas as es-
taçòcs á rodagem de seges c carros.

Conslruio-se sobre o Bio das Pedras huma cxcelLnte ponte de 85 palmos de
comprimento c 20 de largura.

O Governo mandou explorar a serra próxima ás terras concedidas a SS. AA.
os Sereníssimos Príncipe c Princeza de Joinville, afim de descobrir-se a mais conve-
niente direcção para huma estrada de carro que ligue a colônia D. Franciscaá estrada
geral que corta a Provincia.

Esta estrada interessará ás três Províncias do Paraná, Santa Catharina c São
Pedro.

Para obras publicas da mesma Provincia foi concedida pelo Governo, no corrente
exercício, a quantia de 17:000*.

Santa €atharina.

Continuaram os trabalhos das estradas das Três Barras á Coritiba, de Lages, do
Littoral, e da que segue da Provincia de São Pedro á do Paraná, passando por Lages.

Na l.a fizeram-se durante o ultimo anno228 braças de calçamento.
A 2.a foi aberta e limpa, na extensão de 4 léguas e meia, tendo 30 palmos de

largura, e de mais duas mil braças no morro de Itajahi.
Na parle da Várzea Grande para a Colônia de Santa Isabel, foram calçadas mais

de 300 braças; e em diíferentes pontos fizeram-se reparos. -
Esta estrada tem de extensão cerca de 34 léguas.
A do littoral foi reparada em grande parte, bem como a do Morro dos Cavallos;

e construíram-se diversas pontes.
Na4.a finalmente foram feitos diíferentes trabalhos, sendo os principaes na serra

do Espigão e no Passo dos Lageanos, e duas pontes.
Abrio-se huma picada dos Campos Novos aos Coritibanos, dando-se melhor di-

recção ao antigo caminho.
Concluio-se a picada do — Tijucas á estrada de Lages, tendo pouco mais ou menos

20 léguas.
Melhorou-se o caminho que das Trez Barras vai ter á Colônia de D. Francísca,

e trabalha-se no que desta Colônia se dirige aos Pinheiros, passando pela Freguezia
de Paraty.

Reconstruio-se a ponte da estrada do Cubatão, com 110 palmos de comprimento,
e fez-se outra na praia de Fora.

Proseguio a obra do canal da Independência.
O Governo autorisou para obras publicas desta Provincia a despeza de 30:000$

no actual exercício.
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São Pedro.

Estfio cm construcçao, correndo as despezas pelos cofres geraes, duns pontes

na estrada geral de Santo Antônio da Patrulha sobre os passos do Ferreiro c do

Meio. ...
No corrente exercido poz o Governo á disposição do Presidente a quantia de

20:00051) para obras publicas c explorações de minas carboniferas.

Minas Gèraest

No meu anterior relatório declarei-vos que, tendo o Presidente da Província en-

carregado hum engenheiro de proceder aos exames e observações necessárias a fim

de verificar-se qual o melhor rumo que conviria dar-se á estrada projectada, no in-

tuito de abrir fáceis communicações entre o littoral e os Municípios de Mananna,

Itabira,Conceição e outros, partindo a dita estrada do 1.» destes pontos, e devendo

encontrar-se com a de Santa Thereza , que está quasi concluída, na Província do

Espirito Santo, apresentara aquclle engenheiro os seus trabalhos, que se acham

annexos ao mesmo relatório.
Parecendo que a direcção e plano por elle apresentados satisfazem ao fim pie-

tendido, mandei applicar aos primeiros trabalhos da estrada a quantia de 6:600&.

Já está aberta na extensão de perto de três léguas, com a metade da largura que

O Presidente da Província, afim de se completarem os estudos sobre o mais

conveniente alinhamento da Joanezia ao Cuiethé, e deste ponto á Natividade, in-

cumbio outro engenheiro dos trabalhos necessários, que em parte já estão feitos.

Entre as obras que se executam para melhoramento de diversas estradas, me-

recém especial menção as do Falcão, e do Ouro Branco a Queluz e Barbacena

Sendo ellas concluídas segundo os planos ultimamente adoptados, Gcarâo liga-

das por huma estrada de carros a Capital e as importantes povoações que lhe estão

próximas, á estrada doParahybuna, que a Companhia--União e Industria - trata

de melhorar até a Cidade de Barbacena, ,vencendo-se por aquelle modo as diffi-

culdades das alcantiladas serras do Ouro Branco e Ititaia; e, ainda mais, depois de

realisada pela mesma Companhia a estrada do Parahybuna ao Parahyba, e deste

ponto a Petropolis, ter-se-ha huma via completa para transito de carros, desde a

Cidade (Io Ouro Preto até Petropolis.
Acham-se em construcçao differentes pontes, e outras em reparos.

Gíoyw

Para: ser applicada ás obras de: estradas, do,presidio de Santa Leopoldo
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e relativas ao melhoramento da navegação fluvial, concedeo o Governo, no presente
exercício a somma de 20:000$).

Acham-se em construcção três estradas começadas no anno passado.
Huma dirigindo-se da Capital á Villa do Pilar, pela qual ficará reduzida a 22

léguas a distancia entre estes dois pontos, que era de 26 a 28 pelas ruins picadas

que haviam.
Outra para carros, partindo também da Capital, e seguindo pela serra Dourada

até a ponte do Rio Urubu. Para sua conclusão faltam apenas 642 braças.
Na linha desta estrada foram reedificadas a dita ponte do Urubu, a do ri-

beirão dos Bugres, c a do Rio Bacalháo, e construídas outra com 50 palmos de

comprimento sobre o ribeirão das Arèas, c mais duas pequenas sobre os córregos

do Bocaina c do Urubu.
A terceira estrada cm construcção dirige-se da mesma Capital á Frcguczia de

Campinas, na linha da de S. Paulo.
Trata-se finalmente de construir outra para a Villa de Jaraguá, na linha da

de Minas.

Estradas de Ferro,
Estrada de J». Mmedro MM.

Começarei hoje este artigo informando-vos com a maior satisfação que a Com-

panhia que o Governo tratava o anno passado de incorporar, foi com efFeito orga-

nisada, e que, mediante a actividade e intelligencia de sua Directoria, tem ella

marchado com a conveniente regularidade. ' j .
Essa Directoria entrou no exercício de suas funeções a 25 de Agosto daquelle

annp. ,
Efleetuou-se a subscripção para as aeções, com tal promptidãa e em tão larga

escala, que foi mister insano trabalho, muita dedicação e esforço da parte dos

dignos Cidadãos a quem o Governo incumbio a tarefa de promover a fundação da

Companhia, para fazerem as reducções que eram indispensáveis no numero dos pe-

didos, a fim de não excederem a somma de doze mil contos de réis, que fôrma o

capital exigido nas Instrucçoes do Governo e respectivos Estatutos.

Os Estatutos tiveram, depois da vossa ultima reunião, o additamento que encon-

trareis nos annexos, no intuito de crear hum fundo de reserva.

Era huma necessidade que não podia deixar de ser attendida e qiie o foi por

aquelle acto, emviítude de representação da Directoria, coroas vistas de flrmar melhor o

futuro da Companhia.
Tendo o Governo transferido á mesma Companhia õ contracto celebrado em

Londres com Eduardo Price para construcção da 1.* Secçáo da estrada, reatisoti elia

iriímediatamente a entrada para o Thesouro Nacional da quantia de Rs. 444.4440444

correspondente á somma de£ 50.0W qiue o Tbesouio fiiera adiantar em Londres;

¦
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e tem sido soliicita cm providenciar de sorte que, nas épocas exigidas, não faltem,
tanto aqui como naquella Praça, os fundos necessários porá os avulUdos pagamentos

que lhe cumpre fazer. . v* f .*

Os trabalhos da estrada proseguem regularmente.
He de esperar que d'ora em diante continuem por maneira ainda melhor, remo-

vidos como se acham muitos dos embaraços, que cm geral estorvam no seu principio a

empresas desta ordem c outros provenientes de circunstancias especiaes.
Sendo obrigado o Emprezario, como sabeis, a concluir todas as obras que con-

tratou, desde a Corte até Belém, em Agosto de 1857, tem elle ultimamente, se-

gundo as informações que me hão sido presentes, dado tal impulso aos trabalhos,

que nutro bem fundada esperança de que os terminará dentro desse prazo.
Sendo assim, não está longe a época em que se principiará a gozar em mais

larga escala os benefícios resultantes de huma via férrea, que, ao passo que c< n-
correrão para o engrandecimento do paiz, devem attestar o seu adiantamento aos olhos
do mundo.

Desde que estiver concluída esta 1 .a Secção, he de crer que a empresa seja
alimentada por hum trafego que, quando inteiramente não faça cessar, pelo menos
atenue, os sacrifícios do Thesouro, no tocante a garantia do juro.

Os esclarecimentos que tenho obtido de pessoas competentes no exame topogra-
phico das estradas e municípios de Serra acima, nos pontos que são ou podem ser con-
vergentes para o tronco que fôrma a dita Secção, me fazem pensar que toda ou quasi toda
aproducção que actualmente vem ter a diversos logares do interior de nossa bahia
lucrará, huma vez transportada pela via férrea, alem do frete que paga por água
huma extensão de 2 a 5 léguas que presentemente he obrigada a percorrer ás
costas de animaes; dahi as vantagens incalculáveis que desde logo á nossa lavoura
hão de provir, encontrando na estrada de ferro maior celeridade, mais barateza e
segurança.

A falta que de pastos e boas águas soffrem as tropas que descem a serra, a perda
de animaes delia procedente, as despezas forçadas daquellas 2 a 5 léguas, o frete
do caminho por água, eo desembarque nos trapiches, tudo isto me leva a admitlir a
opinião que acabo de enunciar.

Mantem-me também nella a consideração, de que removidos pela construcção da
!.*• Secção os inconvenientes apontados, póde-se orçar a diminuição dos gastos de
transporte em 300 a 500 réis por arroba, ao passo que só terão de pagar 180 réis
as cargas que se utilisarem de toda alinha, e menos ainda as de huma circulação
parcial. ' - , •/•«* \.,,<v— yM ,

Se agora attender-mos a que se pode calcular em cerca de 5 milhões de
arrobas as cargas que passam pela l.&; Secção; e que pagando, em huma extensão
de 9 legoas, 20 réis por arroba em cada legoa, devem produzir annualmente a
renda bruta de 900 contos, quantia por certo sufliciente para cobrir as despezas de
custeio e deixar hum dividendo superior a 7 por cento, não poderemos deixar de
convir queéfundada aopiniáo que manifestei. >

A continuação da estrada atravez da cordilheira gerai, até chegar aos limites
designados no respectivo contracto, he objecto de sérios estudos*

¦¦
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Doas meios se apresentavam para levantar os planos e traço definitivo: hum
contrato por empreitada, para a qual rcccbco a Companhia duas propostas; ou o
engajamento de Engenheiros hábeis c experientes em trabalhos desta natureza.

De acordo com o parecer do Engenheiro em chefe das obras das Estradas de ferro
C. B. Lane, que sempre sustentou o segundo expediente, adopton o Governo a deli-
beração da Directoria, de preferiI-o, por muito mais seguro.

He indispensável que os trabalhos desta natureza sejam levados a tal gráo de

perfeição que permitiam a orgnnisatffo de orçamentos especificados, sem os qunes
ninguém pode contratar com a devida segurança a construcção de qwahpier obra
importante, e menos ainda a de huma estrada de ferro.

Esta necessidade ainda mais urgentemente se fazia sentir, tratando-se de Ira-
balhos que deviam ser eflectuados em huma semi pouco estudada, e onde o traço
ou estrada tem de encontrar forçosamente dilliculdades, e exigir mais elevada despeza.

Encetar, cm taes erreumstancias, semelhantes trabalhos sem planos definitivos e
muito exactos, eqüivaleria a arriscar a sorte futura da Companhia eompromeltendo
seus mais vitaes interesses.

Nada menos traria do que a necessidade indeclinável de deixar aos executores a
faculdade de alterarem o alinhamento proposto; e não ha quem ignore quanto
semelhante faculdade pode, em hum sem numero de casos, ser funestissima ás Com-

panhias, que assim se obrigam a despezas de hum alcance incalculável, na mór parte
dos casos, em proveito dos contratadores.

Para que se possa porém evitar este mal, exigindo dos contratadores que não
se afastem dos planos adoptados nem huma linha, e prohibindo-lhes todo e qualquer
desvio, força he que as explorações e seu resultado inspirem a mais decidida confiança.

Esta só se pode dar mediante exames feitos debaixo da mais immediata direcçâo
dos interessados.

Custará, hc verdade, este expediente taFvez mais algumas dezenas de contos de
réis; mas será, ainda assim, Imma despeza econômica, porque poupara o sacrifício de
mais avultadas sommas.

N'estas vistas mandou a Companhia contratar Engenheiros, que a esta hora devem
estar em viagem, ou em vésperas de emprehendel-a.

Devo agora communicar-vos que o contracto celebrado em Londres com Eduardo
Price soffreo na s^ai execução duas modificações importantes.

Por aquelle contrato tinha o Empresário a faculdade de admíttir declives até
a taxa de 1:45; taxa que embora admissível nas passagens de grandes serras, seria
em planícies hum verdadeiro cortrasenso, prejudícíaíissímo aos interesses da Com-

panhia que assim ver-se-ia arriscada a maiores despezas.
Tão grave inconveniente não tendo escapado nem á I)irectoria,,nem ao Enge-

nheiro Lane, foi este incumbido pelo Governo de entender-se com Eduardo Price,

que deo huma prova de sua hmfé aceitando a modificação proposta, e obrigando-se
a conservar os declives sempre abaixo de 1 por 100, e ha maior parte da estrada de 1

por 125. i f' ";¦':
Outra faculdade existe ainda no contrato, nimiamente ampla, tal é, a de ai-

terar o alinhamento;
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Nüo ofiercee portou esta, felizmente, maiores inconvenientes, porque os estudos

ultimamente feitos nüo aconselham grandes desvios da linha mais curta, pois «pie

sendo as únicas dilliculdades brejos a aterrar c pequenos montes separados, édo
interesse do próprio Empresário escolher a direcçAo mais breve que for pratlcavol.

Ambas estas faculdades foram devidas á insulíiciencia de estudos do terreno, c

á falta do traço definitivo da estrada.
Isto fez com que o Emprezario julgasse» preciso, quando em Londres contratou

as obras, precaver-se contra qualquer eventualidade de accidentes de terrenos

que nfio conhecia.
A segunda alterarão feita ao contracto consistio cm mudar-se a localidade es-

colhida para a Estação terminal, e a direcçAo do ramal servido por animaes, que
dessa cstaçüo deve ir ter a um ponto do littoral.

0 estudo profundo, que ultimamente se fez dos terrenos, provou que o quar-
teirão entre as ruas de S. Diogo, Príncipe c SanfAnna oflerece a área mais es-

paçosa e a forma mais apropriada para a Estaçílo, embora o frontespicio ficasse mais
vistoso no logar anteriormente projectado, entre as ruas de S. Diogo c S. Pedro.

Reconhecco-se também que a direcçAo do ramal para a Prainha pode melhor sa-
tisfazer, do que o do Yallongo, as necessidades do Commercio.

Não devo concluir este artigo sem declarar-vos que, na ausência de Mr. Price, alguns
abuzosse tinham introduzido naexecuçAo dos trabalhos, contra os quacs tem sempre
reclamado a Directoria da Companhia.

0 Governo mio tem cessado de prestar efficaz apoio a essas reclamações, e folgo de
informar-vos que, na liscalisaçüo das obras, tem até o presente encontrado sempre no
seu Engenheiro em chefe C. B. Lane, um excelente auxiliar, tanto pelo seu zelo e de-
dicaçáo, como por sua intelligencia.

Alguns destes abuzos tem cessado com' a chegada do Empresário Price, e ha
bem fundadas esperanças de queelle cortará d'uma vezquaesquer outros.

Em todo o caso, o Governo está resolvido a continuar a prestar á Companhia a sua
enérgica cooperação para que, a 1 .a Secçáo da estrada de ferro seja construída por
maneira correspondente á somma que com ella se despende.

A estação final da l.a Sccção deve ser, pelo contrato, assentada no ponto mais
conveniente do lugar denominado Belém.

Nâo foi porem esse ponto ainda escolhido pela Directoria á espera da planta geral.

•tnla de Pernambuco.

Noticiei-vos, em meo ultimo Relatório, as esperanças que tinha, naquella época,
de ver em breve organizada definitivamente em Londres a Companhia que tem de
construir e custear esta Estrada.

Hoje cabe-me o prazer de informar-vos que, apezar de alguma demora, que
tornou-se inevitável, realisaram-se as esperanças do Governo, achando-se já contratados
e encetados os trabalhos da via férrea, que tanto deve concorrer para a prosperidade
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c engrandecimento de huma das mais importantes Províncias, e da qual também
muitas vantagens resultarão em geral ao Império.

A inauguração dos trabalhos teve logar em Pernambuco, no dia 7 de Setembro
do anno passado, na Ilha do Nogueira, da capital da Província, sob a dirccçflo de
Gcorge Furness, agente da Companhia e por ella autorisado para aquelle acto.

A 8 de Fevereiro deste anno foram lançadas no mercado as aeções da Companhia,
e tal foi a demanda, que 48.000 se venderam logo em Londres, sendo reservadas

para o Brazil 12.000, das quaes foi portador o concessionário Alfredo de Moruay.
Das 12 000 aeções foram destribuidas em Pernambuco mais de 4.000, e tomadas

nesta Corte todas as restantes.
Os actos que tem sido expedidos para a realisação desta empreza são, além

da Lei de 26 de Junho de 1852 em que se bazeou a concessão, e da de n.° 725
de 3 de Outubro de 1853 que permittio as alterações no primeiro contracto, o
Decreto de 7 de Agosto de 1852, que concedeo o privilegio; o de 13 de Outubro
de 1853 que modificou o antecedente; e outro da mesma data approvando os seus
estatutos, c finalmente as modificações e declarações constantes do Decreto n.°
1.629 de 11 de Agosto de 1855, que elevou a hum máximo provisório o seu ca-

pitai e fez outras declarações indispensáveis para se não retardar, ou antes para
tornar realisavel a construcção desta Estrada de ferro.

Estrada da Bahia.
Foram já apresentados ao Governo Imperial os planos e o orçamento das obras

da estrada. ^
São trabalhos notáveis pela sua clareza e nitidez, feitos pelo acreditado

Engenheiro Inglez Vignolles, e que, depois de examinados pelo Engenheiro Firmo
José de Mello, que, de ordem do Presidente da Bahia, acompanhara todos os
exames e explorações, e se tem dedicado especialmente a este objecto, e depois de
revistos e aceitos pelo Engenheiro Superintendente das obras da estrada de ferro
de D. Pedro 2.°, C. B. Lane, foram, de accordo com o parecer deste, sane-
cionados e approvados pelo Governo Imperial, reservando algumas modificações

propostas para serem decididas em Londres.
O Emprezario, á vista de semelhante resultado, está disposto a dar em breve

começo aos trabalhos, ao passo que em Londres se trata de organisar definitiva-
mente a Companhia, que tem de tomar a seu cargo as despezas de construcção
e custeio da mesma estrada, e cuja Mesa de Directores já está escolhida.

Algumas alterações se fizeram nas condições do Decreto de concessão desta
estrada, sendo a mais importante a que fixoa provizoriamente o seu capital no
máximo, a que me referi no Relatório do anno passado, e além do qual em hy-

pothese alguma he garantido o juro por que se obrigou o Governo.
Ao formar-se a Mesa dos Directores oceorreram algumas duvidas, relativamente

á execução do contrato.
Prudentemente assentou o Ministro do Brasil em Londres que sobre ellas devia

consultar o Governo, antes da incorporação definitiva da Companhia e do le-
vantamento dos respectivos fundos.

,- .
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Recebidas estas duvidas ultimamente, serão resolvidas dentro de poucos dias;

e creio, á vista das informações que tenho presentes, que logo, depois de chegar a
sua solução áquella cidade, terá logar a emissão das acções e teremos em anda-
mento mais huma importante estrada.

MCnlrada de H. Paulo.
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Tendo a Lei n,° 838 de 12 de Setembro do anno passado, autorisado o Go-
verno para contratar a incorporação de huma Companhia que realizasse a cons-
trucção de huma estrada de ferro entre o porto de Santos e a da villa Jundiahy, na
Província de São Paulo, c achando-se concluídos os estudos e explorações indispen-
saveis para dar-se começo a este grande melhoramento, foram presentes ao Governo
os respectivos trabalhos, e bem assim huma proposta assignada pelo Marquez de
Mont'Alegre, pelo Barão de Mauá e pelo Conselheiro JoséAntonio Pimenta Bueno de-
clarando as condições, mediante as quaes tomarião a si a organisação de huma-
Companhia, nos termos da referida Lei.

Tendo já sido ouvida a Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do Im-

perio, sobre esta estrada, e concordando o Governo com os proponentes sobre os

pontos mais importantes, effectuou a concessão sob as condições que mandei an-
nexar a este Relatório. ^ ¦.

Destas condições vereis:
1.° que a estrada de ferro deve partir das vísinhanças da Cidade de Santos, ap~

proximar-se da de S. Paulo, e terminar na villa de Jundiahy.
2.° que os emprezarios se compromettem a organizar a Companhia fora do Paiz:

dentro do praso de dois annos, sob pena de caducidade.
3.° que o Governo mantém á Companhia que se organisar o privilegio por

90 annos, autorisado pela Lei, mas que só se compromette a garantir o juro de
5 por cento, a exemplo do que praticou com a Companhia da estrada de ferro*
de D, Pedro 2.°, pelo praso de 33 annos, reduzindo também todos os outro»
favores aos termos com que foram concedidos áquella Companhia.

4.° que o máximo capital gosando de garantia foi fixado em dois milhões
de £s. ao cambio de 27, apenas provisoriamente, como se procedeo com as es~
tradas de ferro da Bahia... e Pernambuco.

Resta-me informar-vos que esta estrada é uma daquellas que tem diante de si
a perspectiva de um futuro brilhante muito mais próximo.

Não pode duvidar desta verdade quem conhecer as forças da producção de
nove importantes municípios de São Paulo, a qual tem de aproveitar toda a via férrea,
e que ora luta até chegar ao porto de embarque com os maiores embaraços, com
muitas despezas e prejuízos; quem attender á producção de outros municípios que
deve percorrer parte da mesma linha; quem finalmente levar em conta o numero
de cerca de quarenta mil cavalleiros que durante o anno passam pela barreira do
Cubatão, e a quantidade dos gêneros de importação que vão ter áquelles mu-
nicipios e a muitos outros da referida Província, e das de Minas eMatto Grosso-,
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Toda essa producção calculada em hum dos Relatórios da Presidência de São
Paulo cm perto de 2.500,000 arrobas nos tres annos mais próximos, e toda
essa importação orçada em hum milhão de arrobas hão de ser augmentadas com
a linha férrea, para ella hão de convergir directamente ou por.meio de ra-
maes/e o numero de passageiros ha de crescer.

Todos estes elementos reunidos asseguram de ante mão huma renda annua
superior ás despezas do custeio, e hum dividendo satisfatório, acima da garantia
do governo.

A Assembléa Provincial de São Paulo, tão compenetrada está da importância
desta estrada que, além de garantil-a também com o juro addicional de 2 por cento
ao anno, acaba de representar ao Governo, pedindo urgência na concessão do pri-
vilegio c dos mais favores que devem preceder á organisação da Companhia.

¦

Ê<]sti*ada de Mauá.

Acha-se concluído o trilho que faltava, quando vos apresentei o Relatório do
anno passado, para que esta estrada chegasse até a raiz da serra de Petropolis-
Foi por conseguinte augmentada a linha férrea com mais 950 braças de extensão,
sendo necessário construírem-se duas pontes, em que se empregou de preferencia
tijollo fabricado na Olaria da Companhia, considerado igual ao que do mesmo

gênero poderia vir da Europa.
Toda a linha tem-se conservado em bom estado, e o facto de ter resistido ás

grandes enchentes que houve no ultimo anno, huma das quaes foi superior a
todas as que se tem observado desde 1834, muito depõe á favor da solidez das obras
de huma linha férrea singela que, construída sobre hum terreno de péssima qua-
lidade, trabalha comtudo ha mais de dous annos, sem interrupção de hum só dia.

As estações desta estrada são feitas com bastante largueza, contendo espaçosos
edifícios de ferro.
# Alem da grande estação da Prainha, possúe a Companhia huma junto á ponte

de Mauá, outra em Petropolis, outra no principio da Villa Thereza; e ha pouco
terminou-se, na raiz da serra, huma que se compõe de tres grandes armazéns de ferro
vindos de Inglaterra.

Possue a Companhia, alem disto, o numero de locomotivas, de carruagens

para passageiros, e de Wagons para carga e para aterro, sufficiente, ao menos por
alguns annos, para todo o serviço que se obrigou a fazer.

O seu trem marítimo empregado no transporte de passageiros entre esta Corte
e o porto de Mauá está nas mesmas circumstancias

Possue também huma Olaria em ponto grande, que ainda o anno passado pro-
duzio 788.600 tijollos, na qual fabrica-se exellente tijollo de fogo, que pode ser
aqui vencido por metade do preço que custa o que vem de fora do Paiz. ;

He de crer que esta Olaria se torne huma fonte de renda para a Companhia, ao

passo que já attesta o espírito industrial e previdente do pyestante cidadão, o Barão
de Mauá, a cujos esforços e actividade são devidos estes e outros grandes melhora-
mentos introduzidos no nosso Paiz.

¦.;-
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Durante o anno próximo passado transitaram pela linha férrea 31,382 pas-
sageiros, produzindo a renda de 126.796*800, da qual, deduzindo-se a quota

dos carros do serviço da Serra (47.250jf500), coube a Companhia a somma de

79.546*300.
O transporte de cargas produzio, cm igual espaço, a renda bruta de 150.433*700,

da qual pertencem á quota dos carros da serra 69.604*790, e á Companhia 80.828*910,

que, com oprodueto das passagens, dco em resultado a receita geral de 160.375*210.

No custeio da estrada não falharam os cálculos anteriormente feitos, visto

como regularam a pouco menos de 10.000* por mcz, ficando, por conseguinte, de

renda liquida applicavel a dividendo, somente a quantia de pouco mais de 48.000*,

ou cerca de doise meio sobre o capital realisado.
Este resultado, porém, não deve desacoroçoar a Companhia, cuja Directoria

«lustrada e refletida confia no futuro, e, cm minha opinião, confia bem, se —de

hum lado —se realiscrem as esperanças que nutre seu Presidente, de levar os trilhos

de ferro até a cima da serra, aproveitando, como força motriz, para o serviço dos

planos inclinados, as quedas d'agoa que a mesma serra oflerece em vários lo-

gares, como julga exeqüível, a vista das experiências feitas em pequena escala; e —

de outro lado — effectuando-se a construcção da estrada de rodagem de Petropolis

ao Rio Parahyba, ultimamente contratada com o zelozo e activo Presidente da

Companhia—União e Industria — (da qual fallo em outro lugar), e que podero-

samente concorrerá para assegurar á linha de Mauá hum trafego abundante , de

passageiros e cargas.

loslrocçío Publica.

A. política do Governo, como se vè dos antecedentes Relatórios e de diversos
actos seus, não se tem limitado a promover os melhoramentos materiaes do paiz.

Comprehendendo que não é esse o único elemento de civilisação e de progresso, e

que na Sociedade ha também interesses de outra ordem, que reclamam igual attenção,

tomou o Governo a peito a tarefa, já incetada pelos Ministérios precedentes, de me-
lhorar, quanto lhe fosse possível, a instrucção publica, aperfeiçoando-a e diffundin-
do-a de modo mais efficaz, por todas as classes.

Para conseguir este resultado tem elle empregado todos os esforços a seu ai-
cance, já reformando os estabelecimentos de instrucção superior, já dando nova di-
recção a alguns ramos do ensino profissional, já finalmente procurando tornar mais
útil e real a educação primaria e secundaria no município da Corte, e adaptando aos
cursos de preparatórios annexos ás Faculdades de Direito providencias análogas ás es-
tabelecidas para o Collegio de Pedro II e para as aulas de instrucção secundaria
aqui existentes.

Embora tivesse o Goyerno, no desempenho desta missão, aproveitado as luzes e a
experiência das respectivas corporações «cientificas e de pessoas illustradas, não se
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desvanece, com tudo, de haver ainda attingido á perfeição no muito que tem-se esme-
rado para desenvolver todos os elementos moraes da educaçüo e dainstrucçüo nacional.

Continua, por tanto, a estudar praticamente a sua obra, e todos os dias cuida d\r
melhoral-a, conforme vai aconselhando a experiência que só a execução tem o privi-
legio de dar.

Nem isto é um facto que só entre nós aconteça. -
Em toda a parte do mundo civilisado se procede da mesma maneira.
Nem outra podia ser a sua marcha.
Cada phase da Sociedade exige novas elaborações, cada epocha pede novas reformas.
Todos os dias se observa que medidas que aliás tem já produzido resultados be-

neficos em paizes muito adiantados, podem, muitas vezes, ser apenas iniciadas com
muita parcimônia e reserva em outros, já por causa de hábitos inveterados, já
pelo gráo de illustração, e por muitas circumstancias especiaes.

Assim, pois, o Governo considera o que ha feito, neste importantíssimo ramo
do serviço publico, e tudo quanto reformou ou iniciou, não como uma obra con-
summada, mas sim oomo os germens de futuros melhoramentos, como ensaios que
espera ver adoptados e traduzidos em vantagens reaes e permanentes pela expe-
riencia, mas que podem e devem ser por esta retocados e rectificados.

Desde que o acto addicional descentralisou a instrucção primaria e secundaria,
só ficou, como sabeis, aos poderes geraes nesta matéria a inspecção immediata do en-
sino na Corte e seu município. A

^ Respeitando o direito conferido ás Províncias por aquella lei, mas por outro
lado, convencido de que a uniformidade do ensino traz comsigo vantagens reaes,
continua o Governo a despertar, por meio de seus Delegados, a attenção das As-
sembléas provinciaes para as reformas admittidas na Corte/' ; l

O zelo de grande parte daquelles Funccionarios, e o patriotismo de muitas
d'estas corporações tem vindo em auxilio dos dezejos do Governo, "e 

já não são
hoje poucas as Províncias onde, com mais ou menos extensão1] com mais ou menos
alterações,vnão tenham sido abraçadas as idéas cardeaes das reformas aqui iniciadas.1*

E, o que é ainda mais satisfactorio, todos os annos os apanhamentos estatísticos,
embora imperfeitos, vão demonstrando já progressivos melhoramentos em quasi todo
oPaiz. . ¦ ! - '- tíBjf» ..'.'-:.:- WMl ¦ §)§PíÍÍ ¦.¦•jí..

Dos documentos officiaes recebidos, vè-se que ha no Império 1780 casas ou esta-

belecimentos de ensino primário e secundário, custeados por conta dos cofres públicos,
e freqüentados por cerca de 70.000 alumnos. 1

Este resultado, se não corresponde, como é verdade, ao que sé deve desejar, ao

menos já é esperançoso, por ser muito superior ao que apresentavam as estatísticas

ha poucos annos.
Convém, pois, não desanimar e proseguir-se, com zelo e perseverança, na carreira

encetada, dando ao tempo o que é do tempo, e confiando-se no futuro, plantados como

estão os germens que tendem tão manifestamente a desenvolver-se ea fruetificar.

Agora passarei a informar-vos, mais positivamente, do que tem oceorrido, da data

do meu ultimo Relatório em diante, em todos os ramos de ensino. M\
Começarei pela
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Mnsfruceão Superior. £

T Acham-se providas as cadeiras das quatro Faculdades do Império.
Era todas estas marcham os estudos com a conveniente regularidade.
Os Lentes continuam a servir com assiduidade e diligencia, e até o presente

não se tem ainda encontrado, na execução dos Estatutos, embaraços radicaes que
devam ser removidos.

Para o seu complemento acaba o Governo de expedir o Regulamento interno das
Faculdades de Medicina,Me bem assim de publicar o das Faculdades de Direito que,
como vos noticiei o anno passado, só esperava por aqueile para ser executado.

i Neste trabalho procurei cingir-me o mais possível ás idéas indicadas pelos homens

práticos, que formam as respectivas congregações, euniformisar, tanto quanto permit-
tia o fim e indole diversa das ditas Faculdades, as regras concernentes ao seu regimen
e disciplina, como sempre entendi conveniente. v. '

Expedi também, em data de 4 do corrente, instrucções especiaes regulando as
aulas preparatórias annexas ás Faculdades de Direito, conforme o recommendavam os
Estatutos de 28 de Abril de 1854. -

Era huma necessidade altamente reclamada a publicação de taes instrucções,

para que semelhantes aulas pudessem dar resultados mais correspondentes ao seu fim.
D'ora avante tanto o seu ensino como a sua disciplina podem ser melhor

regulados, e mais eflicazmente inspeccionados pelos Directores das Faculdades.
Foram, além disto, regulados os exames de preparatórios pelo mesmo systema

apelas mesmas regras com que se fazem na Corte os exames geraes de que trata
o Art 112 do Regulamento da Instrucção primaria e secundaria, de 17 de Feve-
reiro de 1854, tanto no que concerne á forma dos exames, e modo de julgar,
como no que respeita aos livros netles admittidos.

Todos estes trabalhos ser-vos-hão presentes com os annexos a este Relatório.
¦ ,'. i r - 

(

Infelizmente sou ainda obrigado a confessar-vos, que a falta de edifícios
apropriados continua a embaraçar que, nas Taculdades de Medicina, desde já se
levem a effeito as disposições dos Estatutos concernentes á creaçãó de amphithea-
tros, gabinetes, hortos botânicos, oflicinas e laboratórios de que carecem para
seu maior desénvolvimentol) ;mi

i A construcção de taes edifícios torna-se por tanto cada dia mais urgente.
Basta para isto attender-se que a difficuldadé de se encontrarem casas no cen-

tro da cidade , já não digo com todas as condições [convenientes, porém ao menos
com espaço suflScienteye em logar azado para a freqüência dos alumnos, é tal
que a Faculdade de Medicina da Corte se conserva até agora no mesmo edifício,
cujo máo estado; vos expuzno Relatório antecedente. !

As circum^ancias climatericas- do paiz, os ônus extraordinários que por causa
dellas pesaram de improviso sobre o Thesouro Nacionalj e outros motivos, não
permittiram ao Governo começar ainda a fundação dé um edifício com a neces-
saria capacidade para preencher todo o fim dos Estatutos.



(ai)
Posso porém afiinnçar-vos que não perco de vista este objecto.
Na Faculdade de Medicina da Côrlc já estão preenchidos os logares de 5 op-

pesitores. *
Resta apenas vago hum na Secção de seiencias accessorias para o qual nin-

guem se inscreveu no prazo marcado.
Foi este por tal motivo prorogado;c se dentro do tempo de seu espaçamento nin-

guem se apresentar terá o Governo de lançar mão da autorisação que lhe conferem os
Estatutos para completar esta classe, da qual espero muito para o futuro do ensino, pois
ha de vira ser hum fértil viveiro de professores: que se irá habituando pela pratica, e
adquirindo os hábitos e a vocação do magistério essenciaes para o melhor e mais
cllicaz desempenho de suas nobres e elevadas funeções.

Os oppositores nomeados teem todos sido aproveitados nos diversos fins de sua
creação. . .

As inscripções na Faculdade de Medicina da Bahia começaram mais tarde, por
motivos justificáveis. -

Todavia já teve logar o concurso para os logares de oppositores da Secção Ci-
rurgica, e foi apresentada ao Governo a lista dos 3 candidatos que mais se distin-
guiram. ,. s "

Faltam ainda as propostas para os das outras Secções a cujos- concursos gradual-
mente se irá procedendo, na forma dos Estatutos e das Instrucções que organisei
cm data de 12 de Dezembro de 1854.
-j Sendo huma das necessidades mais palpitantes de taes Faculdades a organi-
sação das aulas praticas de Pharmacia, acabo de expedir, deaccordo com o que propoz
a Congregação da Faculdade de Medicina da Corte, as instrucções por que se devem
reger. .-, #.

li

Alem disto trata o Governo de promover a fundação de huma Fabrica *em ponto
grande de produetos chymicos, com os laboratórios necessários para o ensino da dita
aula, pelo modo mais econômico; e tendo recebido huma proposta vantajosa doPhar-
maceutico Ezequiel Corrêa dos Santos, cuida em levar a efleito esta idéa, mediante
condições que não sobrecarregam o Thesouro Nacional1,' e que vos serão presentes
logo que estejam concluídos os respectivos ajustes. ] ^ > i; - >

As Bibliothecas de todas as Faculdades resentem-se ainda da falta de muitas é
importantes obras. r } è - }; ^

Diversas representações tenho recebido neste sentido de alguns Dírectores, e
em quanto não se executam as medidas dos Regulamentos complementares, na parte
que versam sobre taes estabelecimentos e regulam a maneira por que as obras de-
vem ser adquiridas, conviria que habilitasseis o Governo aomenos com averba de
quatro contos de réis para se comprarem algumas das mais urgentes. ^ I

Não vieram até agora todas as memórias históricas.das Faculdades, pertencentes
ao anno passado; sei, porem, que na Faculdade de São Paulo foi este trabalho in-
cumbido ao Lente Substituto Antônio Joaquim Ribas e na do Rio de Janeiro ao Dr.
Thomaz Gomes dos Santos. ,v t:

Para evitar que no anno seguinte fique o Governo privado até este mez das refe-
ridas memórias, consagrei em hum dos Artigos dos Regulamentos complementares a

v..



obrigação de serem cilas rcmcttidas ao Ministério ao meu cargo , imprcterivelmcntc
até o dia 8 de Abril de cada anno.

Nüo irei adiante sem declarar-vos que hum dossignaes para mim bem caracteris-
ticos da tendência mais pronunciada dos espíritos para o estudo, he o fado que passo
a noticiar-vos, de terem já alguns Lentes apresentado & consideração do Governo
c feito imprimir trabalhos que lhes fazem honra, escrevendo c compondo compen-
dios, cuja falta era muito sensível em nossas Faculdades.

Assim he que, depois da reforma dos estudos, tem já o Governo noticia dos se-

guintes compêndios:
De pratica do Processo Criminal, composto para uso da aula da 2.a Cadeira do

5.* anno da Faculdade de Direito de São Paulo, pelo Dr. Joaquim Ignacio Ramalho,
Lente Cathcdratico da dita aula.

De pratica do Processo Civil, organisado pelo Lente da mesma Cadeira, naFacnl-
dade do Recife, o Dr. Francisco de Paula Baptista.

De Direito Ecclesiastico, pelo Dr. Jeronymo Vilclla da Castro Tavares, Lente
Cathedratico da respectiva Cadeira, na Faculdade do Recife.

De pratica do Processo Criminal e do Militar, pelo Dr. Prudencio Giraldes Tavares
da Veiga Cabral, Lente Cathedratico da Cadeira de Direito Civil Pátrio, na Facul-
dade de São Paulo. :¦¦•-.
— De Pharmacia pratica, pelo Lente Cathedratico de Pharmacia, na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, Manoel Maria de Moraes Valle.

— De Anatomia, pelo Dr. José Maurício Nunes Garcia, Lente Cathedratico de Ana-
tomia discriptiva na mesma Faculdade.

Os dois primeiros compêndios foram já approvados pelo Governo, precedendo
os mais favoráveis pareceres das respectivas Faculdades, e de pessoas competentes,
a quem incumbi de attentamente examinal-os.

São obras de merecimento real, que o Governo não pôde deixar de pre-
miar, e de mandar adoptar.

Os outros pendem ainda de exames, tendo o de Direito Ecclesiastico, do Dr.
Jeroriymo Vilella de Castro Tavares, em seu abono já alguns pareceres recebidos.

Este exemplo quasi que instantâneo, dado pelos professores cujos nomes
declarei, não tem de ficar sem imitação.

Sei de outros compêndios que estão sendo elaborados por Lentes quer da Fa-
çuldade de Medicina, quer da de Direito.

Este facto, repito, he para mim muito significativo. >
Quando outra cousa não prove, demonstra ao menos que os Lentes vão cada

vez mais comprehendendo, como disse no meu Relatório do anno passado, a altura
de sua missão na Sociedade.

Cumpre pois não parar.

Agora me oecuparei em dar-vos conta do movimento escolar das Faculdades no
anno findo.

Matricularam-se em todas ellas  1.099 alumnos
Foram approvados plenamente  785 »

» simplesmente, ,,..,... 152 »

¦
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Reprovados... * .#..*•. j ...•..«••••.*••*••• • *' r?
Perderam ojnno.?.•..•.•.*..•.•«•^••«••, **

Deixou de comparecer aos actos em tempo próprio hum grapde numero, prin-
eipalmente de estudantes das Faculdades de Medicina, por se acharem muitos em

commissõcs autorisodas pelo Governo, com o Üm do coadjuvarem os Médicos cm-

pregados no tratamento dos cholericos, nío só nesta Corte e Provincia do Rio

de Janeiro, como em outras do Império.
Dividindo agora os algarismos acima inglobados por cada huma das Facul-

dades, temos o seguinte resultado: .' '.^^ .?x> ^' .

Nos 5 annos da Faculdade de Direito de S. Paulo
Matricularam-se • m alumnos.
Obtiveram approvaçSo plena • .'• 204 »
Foram approvados simplesmente .......  36 »
Foram reprovados • • •• •• 20 »
Deixaram de fazer acto...................... 8 *

Na Faculdade de Direito do Recife
Inscreveram-se  «54 »
Approvaram-se plenamente . .........'.'.-. •'. '. • • 297 * -

)> simplesmente  ** v
Reprovaram-se •. •,
Não fizeram acto................ ...:.....•• J 

'*"

Não foram habilitados ..'. • • • * >}
¦¦¦ .¦¦'¦*•-.. *r? •* ¦-.*, - :•. , • ¦' * :.¦¦ ¦'¦.1. . ~\*- ¦"*»¦*¦¦**%' '¦ .....-¦ t ,,-y-¦¦-',: r -- - L* .- «, - -¦¦¦¦; * ¦ -¦¦* . .r . A^.^*<^?> '

Na Faculdade de Medicina desta Corte L ^1
v , Foram matriculados...,.,.,.......»;' .^, •; • ^^- ?•

, ; Approvados plenamente.....,...........>...... --^ ,*?| |^_k%'^
»; simplesmente ....... r...... - •• • • • • • 2í ^ ~ .

Reprovados.. •... •.-,. • •.••^;-;,y;-...,,;...R.:i:/,,..:?,.. .r
i. Ali )>

Hão compareceram ao acto ......... * f^j-^^.í^i^
Foram jnhabilitados ..... ...,..•• • • • • • • w v W; f ^

Na Faculdade de Medicina da Bahia y
'\^'y;;;'yv:;>;^Foram- inscripto$'i:.vv^^ *

- Tiveram approvação plena..... .v. ¦^/•f»:^^^^t-^^^:^-'^.^^

||fi£ Foram approvados simplesmente;,...,;...>. ^ 1?: #' li i "-rlR^rovados^y'.:.^v.'^'.{^ p^jp 
p-^lfetó^

-:;r::;v-v:;'-V'IteÍ^ acto,,:,,;;.:..... .;.V-,v*-v--v--
\^í^^^^y;;;perderam o anno .:* ^:<>.^^^^^>V;^fe^ ,'-*;;r:" ^' C:A%^#f^ ¦

^ v ....>. •. ?. •. li • • * • 26 ^
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Concluiram os estudos e tomaram o gráo de Bacharéis.
' Na Faculdade de S. Paulo ................... 32 alumnos.

Nü do Recife.......... *»».. •.«............. 44 »
Nã de Mcdictòa da Corte................ 45 »
Na da Bahia .......^..........<......«... 22 »

O curso de Pharmacia cm ambas as Faculdades teve 50'ú 
Sendo dos da Faculdade da Corte....  28 »

» dos da da Bahia .<......,.;...- 22 »

Na primeira:
Foram approvados plenamente.  12 »

-¦'.-.

» » simplesmente »
» reprovados »

Não fizeram acto »
Perderam o anno ... »

Na segunda':
Approvaram-se plenamente  ........ 12 »

» simplesmente........ *.;... %Reprovaram-se ,.....;...... »

f Não foram habilitados ?.......* »
Deixaram de fazer acto..  3 »

Concluíram este Curso 14, a saber:
.•",'.¦ ¦ •"•¦.'•¦ ...

M Faculdade daCôrte.......V..:............. 9 »
c Na da Bahia....... ;1...,.......;....;... 5 ^

As Províncias do Império contribuíram para a poptiWçào Sscdlalr das Faculdades
da; seguinte maneira: í
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0 Rio de Janeiro com wV.^
Bahiav.. .:.....^.::<.:;.^-, _. ..^. ;^..i. àOO

iernambuco .....,...,......... $ \..:.... |....;. ^19
lãotl^te^^^ , -v;:, I ;||||| 11|
teara....,... ?;.-...>v.;,;.,..-.. ,..y:*\7".¦$;¦/¦¦;\r'^-. .'.•'é;.".'.-'.';':v-iíJP8:'

Màraií1Éò..,v7'.'.^

; li ¦São Peáró.,'^.:v:.,...,,. .g|||gfJ ^; áSgfei#i$aii^fp
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Matto Grosso.. \>\*i «..?.»..«.......•.. i-.v.. iws.

Rio Grande do Norte. >....- . •.. *•-..

Paraná.....« •• .....*...*.••...•« *•««.**•• • * • • •

Santa Catharina. • • •

Goyaz. .................> ..w..
Espirito Santo • • • •

Nascidos em paizes estrangeiros fy*.

Tendo fallecido o Dr. João Francisco de Almeida, Director da Faculdade de

Medicina da Bahia, está este logar preenchido interinamente pelo Dr. Jonathas

Abot, Lente da mesma Faculdade.
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Ao concluir este tópico devo informar-vos que a epidemia que atacou o Brasil

em tão larga escala, durante o anno passado tornou impreterivel a necessidade, a

que já me referi, de lançar o Governo mão dos Estudantes das Faculdades de Me-

dicina, aproveitando o offerecimento, que grande parte delles espontaneamente fi-

zeram, de ir partilhar perigos e privações, longe mesmo desta Corte para soecorrer
as povoações invadidas pelo flagello.

Esta urgente necessidade trouxe a de assegurar-lhes o mesmo Governo que
não perderiam o «eu atino, e que poderiam fazer os seus actos mesmo fora das

epochas tnárcadas nos estatutos.
Foi huma medida extraordinária, e baseada em circunstancias verdadeiramente

excepcionaes, que por tanto não pode deixar de merecer a vossa approvação.
No mesmo caso está a deliberação tomada de espaçara épqcha, marcada para

o encerramento da primeira matricula neste anno.
A cholera percorria diversas Províncias no mez de Março, reinava ainda nesta

Corte, assolava a Capital de Pernambuco, e não se tinha inteiramente extineto na
da Bahia, Cidades que são assento das Faculdades,¦&*&$#*.

Nestas circumstancias fôra severidade acima de toda a expressão, obrigar os

Estudantes ao praso fixo da matricula até o dia 15 de Março, quando neste dia he

que as aulas se deviam abrir, e dahi até o fim deste mez não havia senão hum

dia de aula; por começarem logo no dia 16 as ferias da Semana Santa, j

Mnslruccão Primaria e Secundaria no Império.

Não se tendo ainda podido organisar huma estatística do Movimento destes

dois ramos do ensino cm todo o Império, pouco poderei adiantar ao que sobre tal

objecto vos informei no ultimo Relatório.
Dos esclarecimentos recebidos consta que a instrucção primaria remunerada

pelos cofres públicos eque contou 1,506 escolas em 1854, Cidadã durante o

anno passado'em 1.57^
Estes algarismos se dividem pelas Proyincias da seguinte maneira:

i*¥^*^iu": ;-'"-.'í77^'7í* ";'¦ '
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Minas Geraes
Bahia......

Escolas Publicas. Discípulos.
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( ao )
Rio de Janeiro (com a Corte). 191
São 1 aulov• • • • • ......... tt)«)
São Pedro  120
Alagoas. .......  65
Pernambuco........»...,. 85

53
61
59

» • . • • . . . « . • t • • • .

. . • * . »^f>t.y,t »;¦•*. . • • • •

.««... •%.» • « « * • * • ¦*''"x

Areara.»•••-»•-• . .*......« •
> jrara*••.«•..»»*•*»»•»••

Santa Cathorina......... 42
íioyaz. ».*..«..«••««.««« o2t

Rio Grande do Norte
Parahyba
Maranhão 56
Espirito Santo........... 23
Piauhy  32
Matto Grossoè.... ... 16 ....;..........
Amazonas.  16
Paraná (não se receberam esclarecimentos em tempo)

6.838
5.667
4.76* .
8.709
3.636
2.894
2.606
2.051
1.601
1.359

39  1,348
41

...«..««.. •.,»¦'•,-• • •

»-••'• • . . . 

¦•-. 

•' »;*•**•

1.331
1,243
756
626
463
419

m:zcr:

.'./f^-i-VA instrucção secundaria, remunerada também pelos cofres públicos, foi minis-
trada a 4.793 alumnos, nas Províncias seguintes, dequerecebi em tempo^os escla-
recimentos pedidos.
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Minas Geraes.
Bahia......,
ideara* •.«• %.-• • • .„..,»,..»..;,...»,,.i,.^..v^-.... .,,»;..», .j^.* ......... • • • • •.
São íaíulo ......... ,. ,.....  ......... -. 

'$ 
l

Maranhão........ •> .......'..........;.,....,./....
Pernambuco ........ .y.................... ?. ? j.^
Alagoas l.. >. ..>...................... ¦.,-........
Parahyba.....-..,...., ... ... • •.... •... • • • > ...,....,..;..*.,>•
x dl d..... u.» ... «. ..... ...........à.. ...... ....

São Pedro^.............. ri^^^y^^^^è
Rij) Grandç do Norte...........................
Goyaz.. f. .>v...............,.... v.......
Espirito- Santo. > •....... <. v^.... j. fyéã
Amazonas.. .*..%¦'*....................
©anta Latiiarina... ^... • y..., .í• ^;:y^•...^.... yy %..
jriaunyí'". «:>-• •...»,»* •.:..«......" • *... ..?.,..,«

Alumnos.

2.222
624
367

1 2Í68
230
183

-r..;i78
165
106
103

V 93
79
66

'•':'5i

."''42
16

'%•
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Quanto ao ensino particular, os esclarecimentos recebidos apenas me habilitam
para dar o movimento lia Corte e 16 Provincias a saber;
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Discípulos.

4.955
4.850
2.557
2.449
1.810
947
850
726
723
503
A79
293
228
180
161
65

^tota: de 21.766 alumnos, do quadro acima, deve subir a 21.900, pelo

menos, se lh • addicionarmos os algarismos das Províncias restantes, que não

se receberam m tempo.
Não ser portanto exagerado, porém sim muito rasoavel, calcular-se em

90 a 100 mil os estudantes de todos os estabelecimentos do Império, públicos e

particulares, de instrucção tanto superior como primaria e secundaria.

Minas Geraes • •

Rio de Janeiro (Corte c Província)
Bahia
São Paulo
Pernambuco
São Pedro
Ceará "• • •

Pará
Maranhão
Santa Catharina  •.

Sergipe
Alagoas • .•»••••••••••¦.•••••;•¦•-
Parahyba
Matto Grosso ¦•¦¦• • •.
Rio Grande do Norte
Amazonas •••

Mnslruecüo primaria e secundaria na Cêrtc*

Para o logar de Inspector Geral desse ramo de serviço publico foi nomeado o

Conselheiro d'Estado Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso Câmara» em substituição

do Conselheiro d'Estado Visconde de Itaborahy, que havia sido chamado pelo Go-

verno Imperial para Presidente do Banco do Brasil.

A escrupulosa escolha que para este cargo o Governo tem feito, nas duas ocea-

siões apresentadas, de homens eminentes por sua posição social e por sua illustração,

e conhecidos pela justa severidade com que desempenham todas as missões que lhes

são confiadas, prova evidentemente o quanto procura dar toda a importância ao refe-

No°relatorio que me apresentou o actual Inspector Geral achareis discutidas

algumas questões de organisação do ensino, e indicados os melhoramentos que já

estão adoptados, ou que convém iniciar.
Esse interessante trabalho falia por si mesmo, e dispensa-me de repetir-vos os

valiosos serviços que tem prestado aquelle fiinccionario, e o Conselho Director.
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Encontrareis lambem naquelle documento as razões por que ainda não se (cm
realisado e desenvolvido certas idéias, embora já formuladas em theses pelo Regu-
lamento de 17 de Fevereiro de 1854, expedido para reforma do ensino na Corte.

Falta de recursos em alguns casos, os hábitos inveterados do povo em outros,
teem reclamado o espaçamento de sua realisação, a qual todavia oecupa sempre a
attenção do Governo e dos Empregados superiores da inspecção geral.

Presentemente temos 29 escolas publicas primarias, sendo de meninos 18 e de
meninas 11.

As primeiras foram freqüentadas por 1.131 alumnos, e as segundas por 571
alumnas.

Embora comparados estes algarismos com os do anno anterior se encontre
hum augmento de 238 alumnos na população das escolas, seria tal acerescimo
muito abaixo dos cálculos do Governo, se não se attendesse ás tristes circum-
stancias em que se achou toda a população, lutando com a epidemia a que por
vezes me tenho referido.

Exigir que, em huma quadra destas, o movimento escolar tivesse ainda maior
desenvolvimento fora pretender o impossível.

Nem sei mesmo como se manteve o algarismo do anno anterior, e muito
menos como foi ainda superior ao do anno passado.

A instrucção publica secundaria contou 207 alumnos sendo 162 do Collegio
de Pedro II e 45 das aulas avulsas.

O Collegio de Pedro II tem actualmente á sua frente, como Reitor, o Dr.
Manoel Pacheco da Silva, que preenche dignamente a vaga que deixou o seu zeloso
antecessor o Conselheiro José de Sousa Corroa.

Com essa direcção, e doutrinada por hum corpo professoral que vai-se tor-
nando credor de elogios, a mocidade que ora freqüenta aquelle Collegio faz rápidos
progressos, e espero que, nos exames do fim deste anno, mostre quanto pode a
sua natural aptidão quando desenvolvida e guiada pelo zelo e esforços de profes-
sores habilitados

O Conselho Director, em cumprimento do Regulamento de 17 de Fevereiro de
1854, formulou, no anno próximo findo, para methodisar os estudos, hum pro-
gramma circumstanciado do ensino de cada huma das Cadeiras do Collegio.

Aproveitando a experiência e luzes de hum Paiz que, nestes últimos tempos,
tem-se avantajado tanto na organisação do ensino publico, aquelle Conselho tomou
por base do seu trabalho os programmas mais modernos adoptados em França
para os Lyceos nacionaes, modificando-os convenientemente, sobre tudo no curso de
historia.

Das aulas avulsas, que ainda existem por conta do Estado, nada vos direimais do que esta exposto no relatório do Conselheiro Inspector Geral.
Razões de economia por hum lado, dificuldades de encontrar edifício apro-

priado, e o desejo de dar algum praso á experiência e á reforma que publiquei,me demoveram até pouco tempo da idéia de completar já a mesma reforma nó to-
cante ao ensino secundário, creando, conforme a autorisação dada na Lei de 3 de
Setembro de 1851, e a promessa do citado Regulamento de 17 de Fevereiro de
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1854, hum externato na Córlc, onde se reunissem os professores daquellas

aulas, as quaes por esse facto ficariam extinctas.
Hoje, porém, que o tempo decorrido vai felizmente abonando a reforma, hoje

que ella tem dado já algum fructo, e que julgo provável aacquisição de hum cdi-

ficio adaptado, como adiante vos mostrarei, estou convencido que ha inconve-
nienlc no adiamento dessa creação, e que vem chegando a epocha opportuna,

já de aproveitar melhor as despezas que se fazem com as aulas avulsas, já de se com-

pletarem os benefícios que esperamos colher da reforma do Collegio de Pedro II.
He, no meu entender, prejudicial ao ensino e á educação dos alumnos in-

ternos desse Collegio o seu duplice caracter de internato c externato simultâneos.
0 regimen que se applica a meninos que vivem em hum Estabelecimento,

lon^e da direcção immediata edos hábitos da família, he contrariado na pratica pela
convivência que ellcs teem, em muitas horas do dia, com os discípulos externos.

Alem disto, hum só Estabelecimento publico de instrucção secundaria faz des-

appareccr o principal elemento do progresso , a emulação, que dá impulso ás

maiores fadigas e a incessantes esforços.
Notai que não fallo só /Ia emulação do professorato, fallo também, ou antes

principalmente, dessas lutas da intelligencia juvenil, desse enthusiasmo que se

observa nos discípulos de qualquer collegio, de quererem primar sobre os alumnos
dos outros collegios.

Assim, pois, trato seriamente, de accordo com o Inspector Geral da instrucção

primaria e secundaria, de fundar nesta Corte hum externato.
Sua necessidade e conveniência estão para mim fora de questão, e hoje só

me oecupo com os meios mais asados de realisal-o pelo modo o mais econômico,
sem ao mesmo tempo sacrificar as bases ou elementos sobre que deve ser assentada
sua organisação, por maneira correspondente ao seu destino.

Entretanto arriscarei algumas idéias acerca deste objecto.
He fora de duvida, em primeiro logar, que no novo Estabelecimento se devem

crear as mesmas aulas que ha no collegio de Pedro H, e sugeital-as ao mesmo
methodo, e a igual regimen e disciplina.

Em segundo logar que elle deve ser fundado no centro da Cidade, afim de

que possa ser freqüentado de manhã e de tarde.
Exige pois hum edifício que contenha salas vastas e arejadas para todas as

aulas, e ainda espaço suíficiente para o caso em que o Governo julgue conveniente
nelie estabelecer a classe de meio-pensionistas, da qual talvez não se possa preterir,
e que não deve em caso algum continuar annexa ao internato, sob pena de se
darem as mesmas desvantagens que se procura evitar com a creação do externato.

Nem hum edifício vejo em melhores circumstancias para mais facilmente pre-
encher o fim que se tem em vista, do que o actualmente oecupado pelo Collegio
de Pedro II.

Este edifício não pode continuar a servir para o internato.
Já insuíTiciente no estado em que se acha, porque não ha ali nem onde acommodar

convenientemente os repetidores, nem onde ter salas com o espaço necessário para
todas as aulas; visto como os dormitórios oecupam as principaes divisões do edifício;

pouco salubre já por sua posição no centro da Cidade para eonter o avultado numerp
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do olumnos internos que possue, c que tende a augmcntar extraordinariamente, já

pela humidade que domina grande parte do edillcio, e finalmente inconveniente

pela falta muito sensível de logares de recreio, c nos quaes os meninos façam os

exercícios gymnasticos tão essenciaes em sua idade, c tão recommcndados para sua

educaçflo physica por todas as autoridades competentes, —vai agera ficar ainda mais

reduzido com o seguimento dos trilhos de ferro da Companhia da Estrada de D. Pedro

II pela rua estreita de S. Joaquim.
Nestas circumstancias a mudança do Collegio hc indispensável.

F facto que ha de realisar-se mais ou menos tarde.

Ora se hade ter logar daqui a dous ou tres annos, soflrendo nesse ínterim

os alumnos em sua constituição physica, c o ensino em seu maior c mais amplo

desenvolvimento, melhor, por mais econômico e por muito mais prudente, hc desde

já cuidar-se em realisal-a.
De qualquer sorte ella não se poderá efTectuar antes do fim do corrente anno.

O Governo carece de procurar primeiramente huma casa com as convenientes

condições fora da Cidade, em sitio recommendavel por sua salubridade, c onde

os alumnos possam passear nas horas de recreio, nos Domingos e Dias ? atos, c

entregarem-se aos exercícios a que acima me referi.

Não se pense que desta medida resultará augmento de despeza para os Cofres

Públicos.
Longe está isso das idéias do Governo.
A mudança do Collegio pôde e deve ser effectuada com os seus próprios recursos.

He para mim fora de duvida que a quantia que terá de ser paga pela desapro-

priação da parte do seu edifício e dos terrenos que ao mesmo pertencem hade ser

mais que suíficiente para este fim, e ainda para os melhoramentos que for mister

fazer-se em qualquer edifício que o Governo contratar.
Realisada a transferencia do collegio, a casa por elle deixada será excellente

para o externato, que assim poderá achar-se fundado e em exercício logo desde o

principio do anno lectivo de 1857.
Desta arte será satisfeita huma das principaes necessidades do ensino seoun-

dario e completar-se-hão as sabias vistas do Poder Legislativo, quando, na Lei que
autorisou a reforma, estabeleceu entre suas bases mais importantes a da fundação

do externato.
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Se dos estabelecimentos de instrucção por conta do Estado passamos para os
estabelecimentos particulares, ainda ahi vemos os benefícios que vai tirando o Mu-
nicipio neutro da reforma que me coube a honra de levar a eífeito em 1854.

Em abono do que levo dito, basta-me apontar dous factos que dispensam
outras provas,

São elles os exames dos professores que leccionavam nos collegios particu-
lares tfaquella quadra, e a comparação dos exames dos alumnos de então com
os de hoje, depois da reforma.

77 professores e direetores foram chamados a exame de habilitação das di-
versas matérias que leccionavam. Destes, apesar da indulgência do Conselho Director,
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justificável no principio de huma feforma dcfcta natureza, e da fácil cóncè&SÍo das

primeiras dispensas de provas de capacidade, só 50 se apresentaram a exame,
sendo 11 senhoras; e dos que foram examinados só 31 obtiveramapprovaçflo.

Este primeiro facto de per si só demonstra a todas as luzes da evidencia,
o quanto a especulação tinha invadido o ensino ê quanto se abuáavá da boa té
dos pães de família, a custa do seu dinheiro e, o que he mais, viciando-se a
intclligencia de seus filhos.

Entretanto já neste anno foram mais animadores os últimos exames de can-
didatos ao magistério particular, e auguram hum futuro mais lisongeiro.

O segundo facto que vou apontar vem fortalecer essa esperança.
Como sabeis, os primeiros exames geraes de preparatórios para habilitação

dos alumnos dos Collegios particulares tinham sido desanimádores.
Não obstante ter havido da parte da commissão julgadora, como cila mesma

confessou, antes indulgência e moderação do que severidade injustificável, só 10
alumnos poderam ser approvados; e, a que mais he, tendo-se inscripto 151
só 48 se apresentaram a exame!

Pois bem: a lição foi proveitosa.
Os Collegios particulares começaram desde logo a compreherider melhor i

sua elevada missão na Sociedade.
0 resultado assim o demonstrou.
No fim do anno passado inscreveram-se para taes exames 148 alumnos, com-

pareceram 145, e mereceram approvação 82, dos quaes 29 com distiricçãò.
Entretanto os examinadores procederam com a mesma imparcialidade com

que haviam procedido anteriormente; o methodò e systhema dos exames foram
os mesmos. r t

Não devo deixar de notai1 que, quando me refiro á especulação dos collegios' par-
ticulares, estou muito longe de compreherider nessa generalidade alguns be^efr
nhecidos, e que mais ou menos formaram sempre honrosa excepçãò.

Possue esta Corte 68 collegios e escolas' particulares.
Desses, 35 dão instrucçãô ao sexo masculino, e 33 áò sexo feminino.
Nesses estabelecimentos, além dos Directores; muitos dos (roaestambemensihani

algumas matérias, ha48profesSores legalmente habilitados, sendo 35do sexo5mas-

eülihoi é 13 do seto feminino. *""* '.,,!* 
V--'* .\

0 numero de alumnos dessas casas de educação foi, no aniio passado; àè

3.69$ sendo 2.382 meninos, ei 1.316 meninas:

Erh resumo, os diversos estabelecimentos <fè instrucçãõ primaria e secundaria

públicos e particulares dor Município dà Côrtór foram freqüentados' por 5.607
alumnos, sendo 3^720 do sexo mfãscíülihò; e <tó ÍV88*f dò feminino;
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Pérmittiqttè, terminando eSfeartigo, chiamè avôssà aftençâb pata a necessidade,
a que 3a me referi nó RMatõriò dé 1Í8S4, da erêáçãò n&ta Corte de hum çüreò:
orfóctddãde e^
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A pratica do serviço publico me tem feito todos os dias reconhecer a lacuna
de hum estabelecimento desta ordem, que sirva para habilitar os candidatos a
muitos logares da carreira administrativa.

A despeza com o ensino das respectivas matérias não se me anlolha tal que
nos leve a adiar para época mui remota a realisação do referido estabelecimento.

Aula do Commercio

'¦¦¦'

y-^sy.

A Aula do Commercio teve, durante o anno passado, 19alumnos; sendo
do 1.° anno 12, c do 2.° 7.

Concluíram os estudos 6.
Foram approvados plenamente 12.

« simplesmente 31.
Perderão o anno 4.
Aproveitando-me da autorisação, que concedestes ao Governo, organisei os

Estatutos para a reforma desta Aula, procurando tirar delia o partido possível em
bem do adiantamento da mocidade que se destina ao commercio e a certos
cargos administrativos.

Não podendo com a somma, dentro da qual foi essa reforma autorisada, dar
ao novo plano de estudos todo o desenvolvimento que desejava, senão para tor-
nar a nossa Escola Commercial igual á de Pariz e de outros logares da Europa,
ao menos para dar maior elasterio ao ensino industrial, que ali também podia
ser recebido, creando-se as cadeiras de Chymica e Physica applicada ás artes, e
de aperfeiçoamento das lingoas ingleza, franceza e allemã;—tratei de por em-
quanto estabelecer somente as cadeiras que me parecerão indispensáveis a um
Curso CommerciaL

Ainda assim vi-me obrigado a exigir como preparatórios os estudos de Ari-
thmetica, Álgebra, Geometria !e Trigpnometria, e os das línguas franceza e in-
gleza, visto como já temos na Corte, quer no Collegio de Pedro II, quer na
Escola Militar e na Academia de Marinha, as respectivas aulas: de cautela, porém,
exigi que as operações de Arithmetica mais necessárias ao Commercio fossem re-
cordadas como preliminares da aula de contabilidade e escripturação mercantil,
e que o estudo da Geographia fosse aperfeiçoado na aula de Geographia e Esta-
tistica Commercial.

A7 vista da exigência de maior numero de preparatórios, e de ter já prin-
cipiado o Curso Commercial da Aula existente, assentei que a reforma devia ser
publicada desde logo,, para conhecimento dos futuros estudantes, mas que só po-
dia principiar a ser executada no anno seguinte, reorganisando-se o Estabelecimento
no correr deste.

No intuito de abrir mais huma carreira á nossa mocidade, estabeleci nos Esta-
tutos, de accordo com o Ministério da Fazenda, que os alumnos do novo Insti-
tuto, que obtiverem o titulo de habilitação, por terem freqüentado todo o curso
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c sido approvados nas respectivas matérias, podesscm ser nomeados para os loga-
res de Praticantes do Thesouro o das Thesourarias, independente de concurso,

e'preferidos nos empregos do mesmo Instituto, nos das Alfândegas e Consulados,

e em geral em quaesquer logares que não exijam outras habilitações especiaes.
Não me desvaneço de ter feito huma reforma completa.
Fui para isso embaraçado pela verba dentro da qual me cabia a autorisação,

e pelas circunstancias do Paiz, que não permittiam hum plano muito mais vasto,
e por conseguinte mais dispendioso.

Tenho, porôm, a consciência de haver feito o que pude, e fundados espe-
ranças de que o que fiz hade melhorar a actualidade da Aula do Commercio, e

que he, pelo menos, para o seu aperfeiçoamento, huma base, cujo ensaio ser-
virá de ponto de partida para o futuro.

Academia das Mieltas Artes.

Esta Academia acha-se reorganisada de conformidade cora as disposições do
Decreto n.° 805, de 23 de Setembro de 1854, e do respectivo Regulamento expe-
dido pelo Governo em 14 de Maio do anno passado.

No dia 2 de Junho abriram-se as aulas, segundo o novo plano de estudos.
Nas de mathematicas applicadas e desenho geométrico, matérias estabelecida*

como preparatórios geraes, matricularam-se 44 alumnos, dos quaes obtiveram appro-
vação 11, sendo com louvor 2, plenamente 7 e simplesmente 2; foram reprovados 2,
e os restantes ou deixaram de se apresentar a exame, ou perderam o anno*

Este facto, que demonstra o espirito de justiça que presidio ao julgamento das
habilitações, he o annuncio de um futuro lisongeiro, provando que só ao talento
e á dedicação ao estudo é permittido esperar resultados felizes.

Por Decreto de 7 do corrente foi nomeado o adjunto de secção de pintura João
Maximiano Mafra para professor da cadeira de desenho de ornatos.

Não está ainda provida a de historia das bellas artes, esthetica e archeologia.
¦, Esta aula não pode ainda trabalhar porque a sala que lhe é destinada, está oc-

cupada pelas aulas de pintura histórica, e pela de paizagem, as quaes deverão
passar para a Pinacotheca, logo que se concluir.

Na parte material do Estabelecimento tem-se feito também huma reforma gerai,
quanto ao aceio e belleza artística. %

A galeria de pinturas, que estava deteriorada, acha-se em parte reparada.
Durante o ultimo anno foi a Academia enriquecida com a acquisição de 6pro-

fessores honorários para as matérias da l.a e 4.a secções, e de 26 membros hono-
rarios, conforme o disposto no Art. 132 dos novos Estatutos.

As obras da Pinacotheca teem proseguido por maneira satisfactoria.
Acha-se prompta a parte externa do edifício, conforme o risco dado pela com-

mfésão de architectura da mesma Academia, reunindo ao aspecto de harmonia que
apresenta, a solidez c boa execução dos trabalhos.
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A parte interna ainda está por concluir-se, e demanda alguma despeza mais

era razão do gasto e condições artísticas que exige, para que se torne digna do

uso a que he destinada, o corresponda ao nome e fins do Estabelecimento a que

perteuce. m

- Imperial Instituto dos meninos cegos.

Tenho a satisfação de communicar-vos que este nascente estabelecimento, fun-
dado apenas ha hum anno, tem já apresentado resultados correspondentes ás nobres
e benéficas vistas de sua instituição.

As suas diflerentes aulas tem sido regidas com muita regularidade e mcthodo,
cabendo aos professores merecidos elogios pela assiduidade c zelo com que desempe-
nham as suas funeções.

Em todas as matérias que tem sido ensinadas —Religião, leitura, e muzica, he
mui sensível o progresso dos alumnos.

Pelo que respeita á 1 .a, achando-se elles correntes na doutrina christã, pela lição do
cathecismo, começou o respectivo professor a dar-lhes hum curso de historia sagrada,
e espera habilital-os para, no fim deste anno, fazerem exames satisfactorios.

No ensino de primeiras letras, nota-se igual aproveitamento.
Todos os alumnos lem regularmente, e pela maior parte escrevem, e fazem

praticamente as quatro primeiras operações de calculo.
O professor desta cadeira, á vista de tal progresso, começou já a leccionar-lhes

grammatica, geographiay e a parte mais adiantada da arithmetica.
O professor de muzica, além dos exercícios práticos em canto e piano, tem

ensinado a theoria desta arte, obtendo vantagens.
Trata-se de estender este ensino a diversos instrumentos, segundo as disposições

dos alumnos.
A classe das meninas tem-se applicado também a trabalhos e prendas especiaes

ao seo sexo.
Convindoí estabelecer, no Instituto o ensino de algumas artes mechanicas, já

como meio de. distracção* para os; alumnos abastados, já como hum recurso para o»
pobres, o seu-Directpr: acaba de dirigir-se ao do Instituto dos jovens! cegos de Pàriz,
pedindo-lhe que contrate para aquelle fim hummoço cego^ habilitado em diflfe*
reutejs QÍBeidSí, como o de torneiro, cesteiro, &c., e sobretudo versado no sys-
tema de imprimir em pontos salientes.

©-Governo), logo; que tenha/presentes as condições5do'respectivo contraeto, re-
solyerá sobre ester objecto*, que considera deevidente utilidade.
V O&vEstatutosí, pelos) quaes se regej o Estabelecimento, e que foram expedidos
em 18 de Dezembro de; 1854, tem sido executados sem inconveniente, que exija
modificações^

. Tem-se tíatadó^ de ^formando .lentamente a Bíbliotheea do Instituto! com
oÍr$s apropriada mandadas vir da> Europa e Am Estados Inidosi NeHa Ha j&
ailgumas escriptas pelos alumnos!

¦ ¦ -'..'¦ 
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A prestação de 15,000$, que annualmente recebe dos Cofres públicos o

mesmo Instituto, reunida á importância das pensões que já se eleva A 8000, he por
ora sufíicicnte para fazer face ás despezas.

Tem sido muito lisongeiro o estado hygienico do instituto. .
Ainda nenhum caso de fallecimcnto occorrco entre os alumnos, c, o que

he mais notável, nenhum foi acommettido pela epidemia da cholera morbus,

que apenas se manifestou em hum africano, de vida irregular, empregado no

serviço, o qual suecumbio á enfermidade.
Este estado, abonando a perícia e zelo do Director, o qual he encarregado da

hygiene e saúde dos alumnos, prova ao mesmo tempo o acerto com que foi escolhida
a localidade em que está o Estabelecimento.

O numero já existente de 12 alumnos, foi augraentado com dois que entraram
no anno findo.

São naturaes:
Da Corte  6
Da Província do Rio de Janeiro.  7
Da do Ceará • • *

Pertencem ao sexo masculino 10, e ao feminino 4.
Ainda não tem sido remettidos das Províncias os meninos cegos que se espe-

ravam.
Tendo de certo concorrido para este facto o estado calamitoso de tantas Províncias

nestes últimos tempos, não pôde elle também deixar de ser em grande parte attribuido
á repugnância que, entre nós, como em toda a parte, sentem os pães de separa-
rem-se dos filhos cegos, cujo infortúnio exagera-lhes o amor.

"Nova Circular acabo de dirigir para este fim aos Presidentes de Província, e é
de crer que, á proporção que for se espalhando a noticia do adiantamento dos me*
ninos matriculados, e da verdadeira Caridade Evangélica com que são tratados no
Instituto, muitos pães de família, auxiliados pelo Governo, não hesitem em attenuar
a sorte de seus filhos feridos daquella desgraça.

Pequenas como esta, em sua origem, foram quasi todas as Instituições deste ge-
nero, que honram a França, os Éstados-Unidos, a Inglaterra e outros pakes.

Por falta de informações não me é possível nesta oceasião, como desejava,
apresentar à Estatística dos meninos cegos existentes nas diversas Provincias. Con-
tinúo entretanto a recommendar aos Presidentes este objeeto.

Academia Imperial de Medicina*

Nada tetíhò a acerescentar sobre o estado desta importante Associação e sobre
a conveniência de prestar-se-lhe mais eííicaz auxilio, para que possa ter o desen-
volvimento a que deve attingir.

Suas necessidades continuam a ser às mesmas. Rêfirò^me pois ao quei disse
em meus anteriores Relatórios. *

m « • :.".
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Pèticas foram as suas sessões nò decurso do anno findo.
A calamidade que flagellou a população da Cidade, absorvendo toda a attenção c

tempo de seus membros, que acudiram, eofno exigia o dever de sua nobre profis-
sõo, aos reclamos da humanidade, ntto lhes permittio que se oecupassem com regu-
laridade em discussões scientificas.

A Academia prestou entretanto ao Governo algum serviço, nas criticas cir-
cumstancias em que semelhante calamidade o collocou, esclarecendo-o com as suas
luzes e conselhos.

A sua Bibliotheca enriqueceo-se com algumas obras interessantes, pela maior

parte relativas á epidemia reinante.
O Governo , prevenindo o caso, que tanto já se recciava, do apparecimcnto

desta epidemia no nosso paiz, tinha mandado vir da Europa conceituados escriptos
sobre esta matéria, contendo os mais importantes factos e observações, a fim de
serem objecto.de particular estudo e discussão da mesma Academia.

Instituto Histórico e Gcof/raphieo Brasileiro.

Em todo o anno findo proseguiu este Instituto cm seus trabalhos, oceu-
pando-se com os importantes é diíBceis òbjectos que tomou a si estudar c elu -
cidar, e mostrando sempre solicitude^ zelo.

Em suas sessões, continuou a ser constantemente honrado com a Presença
de S. M. Imperial, seu Augusto Protector.

Cuidando desveladámente na publicação de memórias e trabalhos de inte-
resse para a historia é geographia do Brasil, tem o mesmo Instituto feito pu-
blicar com; regularidade a súa. Revista Trimensal, que já se recommenda pelo
valor dos trabalhos que ornam as. suas paginas. ¦ 

¦' 
¦

»v»
Biblioiheea Publica.

¦-. '¦¦¦.;*:¦?"¦]• ¦']'¦¦:: v-v

f ..i ¦l--iB~.á; Tendo-vòs dito no meu anterior Relatório que a transferencia deste Estabele-
cimento para o prédio do largo da Lapa, comprado pelo Governo, teria logar
assim que se concluíssem as obras de que necessitava, afim de se adaptar comple-
tamente ao seu novo destino, cumpre-me communicar-vos que, por circumstancias
extraordinárias, foi embaraçada a reálisação deste acto.

ObVigado o Governo, para acudir á população flagèllada pela epidemia da cho-
lera-morbus, a estabelecer Enfermarias publicas em'diferentes pontos da Cidade,
e encontrando grandes difficuldades em obter i nas mais convenientes localidades,
casas com- acommodações necessárias, não pôde deixar de ceder para a^uélle fim
o referido prédio, que estava nessas condições 

'^!^y^^M^^^0^)

Fomm por tanto suspèíisas as obras projectadasy dúf ante o téhipo erri que assim
esteve oecupado; proseguiram porém ultimamente, e, estando qüazi terminadas; mui
breve se efifectuará a translação da Bibliotheca.

m~
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* No decurso do anno passado adquiriu o Estabelecimento 764 obras, sendo

nlgumas de subido valor o interesse.
Parte dellas foi offerecida em nome de differentes Governos, ou por particulares.
O numero das pessoas que, durante o mesmo anno, o freqüentaram, foi de 3.701,

tendo consultado 5.111 obras.
Espero que se rcalise a transferencia da Bibliothcca para mandar pôr em exe-

cução o novo Regulamento, que se está organisando, e diversas medidas tenden-

tes ao melhoramento do serviço.

Museu Nacionah
-

Alem dos trabalhos ordinários que estão a cargo das differentes Secções,

foram neste Estabelecimento examinadas, em crescido numero, amostras de mi-

neraes c rochas colhidas durante o ultimo anno nas Províncias da Bahia, Alagoas,

Parahíba da Norte, Ceará , Maranhão, Pará , Mato Grosso, Santa Catharina, e

São Pedro; e procedeo-se ao estudo e classificação de grandes ossadas fosseis de

mamíferos, remettidas em avultadaporção. ^ %
Algumas destas ossadas foram extrahidas da fazenda — Cansanção — no termo

de Monte Santo, da Província da Bahia, por esforços do Juiz de Direito da respe-

tiva Comarca.
Todas as mais, que oecuparam 85 caixões, são devidas ao trabalho e zelo in-

cansavel do finado Juiz de Direito da Comarca do Penedo, na Província das Alagoas,

José Vieira Rodrigues de Carvalho e Silva; tendo sido escavadas de logares das
margens do Rio de S. Francisco, nas proximidades da Villa do Pão d'Assucar,
onde se descobrio hum considerável deposito.

Sendo diílicil conseguir-se, pelos meios que tem o Museu, huma classificação
exacta de taes ossadas, pertencentes, ao menos em parte, a espécies perdidas, o

Director deste Estabelecimento enviou algumas para Europa, a fim de serem lá su-

jeitas aos convenientes exames.
Pelo ex-Juiz de Direito da Comarca do Crato, na Província do Ceará, Marcos

Antônio de Macedo, foram remettidos alguns caixões contendo peixes fosseis que
se encontram naquelle logar. /

Do descobrimento de todos os referidos fosseis vos dei noticia o anno passado,
e declarei ter incumbido a sua exploração e remessa aos ditos Cidadãos, autorisando

para este fim as despezas necessárias. .
O resultado demonstra que satisfizeram os desejos do Governo, e prestaram

hum importante serviço enriquecendo o Museu com objectos de tanta curiosidade

e interesse para a sciencia. .:
Entre as acquisições feitas durante o ultimo anno nota-se huma urna de barro,

contendo ossos de indígenas, a qual foi encontrada perto de Serpa> na Província

do Amazonas, em logar onde hâ toais de século existiu hum aldeamento , e offe-

retida pelo Cidadão Henrique Atítony, ali residente.
t.<.. 
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No edifício que o Museu oecupa foram collocados dous pára-raios, que se tor-

navara de urgente necessidade pela enorme quantidade de mineraes que nelle estão

accumülados.

ionserralorio M>*9amalico.
. 

¦ ¦. ¦
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No decurso do anno que findou foram sujeitas á censura do Conservatório 214

peças. ,
Destas foram licenciadas 122 sem emendas, e 62 com correcções. As 30 res-

tantes não mereceram approvação.
A carência de meios continua a obstar ao desenvolvimento desta Instituição,

como já tive oceasião de ponderar-vos. A quantia de 600,> annuaes com que é
subsidiada pelos cofres públicos, apenas basta para oceorrer com muita restricção
e economia ás suas despezas ordinárias.

Conservaloã^to de MMasica.
... 

- ¦¦-. ¦ ¦.
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Acham-se providas 7 cadeiras das matérias que se ensinam tfeste Estabele-
cimento.

Existe vaga somente a de canto, a qual todavia tem sido regida pelos pro-
fessores das duas aulas primarias, que a isso se prestam voluntariamente.

Matricularam-se n'este anno 113 alumnos, sendo 40 do sexo feminino, e
73 do sexo masculino.

As primeiras freqüentam a aula de rudimentos, solfejos e de noções de canto.
Dos segundos inscreveram-se 13 na aula de contraponto, 6 na de rabeca,

* 
.

6 na de violoncello e contrabaixo, 3 na de flauta, 3 na de clarineta, e 60 na
de rudimentos, solfejos e noções de canto.

O Decreto n.° 1.542, de 23 de Janeiro do anno passado, que Teorganisou
o Conservatório, dando-lhe o desenvolvimento de que tanto carecia, vai-se exe-
cutando, e apresenta já resultados que se podem considerar satisfactorios.

Assim o demonstraram os exercidos públicos que, no dia 15 de Março
ultimo, fizeram- os alumnos, em huma das salas da Academia das Bellas Artes,
onde em geral manifestaram adiantamento, e deram alguns provas de vocação e
talento especial, que lhes promette hum futuro esperançoso.
^ O Conservatório, dem de 22 Apólices de hum conto de réis da divida pu-
blica que possue, e são destinadas para o seu patrimônio, tem em depozito,
no Banco Rural e Hypothecario, a quantia de 30:066^064 réis, com os respe-
ctivos juros contados do 1.%de Janeiro d*este anno em diante, pjroductq das três
loterias ^^^^^^^j^^^^^ Art. 7.? do Decreto acima citado, con-
serva disponíveis para appliçar ás despezas indispensáveis te reorganisação, ma-
nutenção e custeio nos quatro primeiros annos da reforma do mesmo Estabeleci-
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mento, e para a construcção de hum edificio, ou pelo menos de salas mais apro-

priadas ao ensino.
Continuam os alumnos mais adiantados a ser aproveitados no Coro da Ca-

pella Imperial, e nos de diversas Igrejas, onde recebem hum estipendio, embora

por em quanto limitado, sulTicicnte para acoroçoal-os d'esde já na carreira a que
v se dedicam, fazendo-lhes entrever hum futuro que os acobertará da indigencia.

Seu prestante Director, o Professor Francisco Manoel da Silva, prosegue no
desempenho, de suas funeções, com zelo e dedicação dignos de bem cabido elogio,
e é felizmente acompanhado em seus esforços pelos outros professores, merecendo

particular louvor o professor Francisco da Motta, e o Padre Manoel Alves Carneiro,

que até hoje tem servido gratuitamente os cargos de Secretario e Thezoureiro.

Tliealros.

¦ /; :¦" ¦:..¦ .-¦ ..; ¦ .¦¦'¦. ¦-y> .¦,-..¦¦¦.•

No Theatro Lyrico Fluminense tem-se continuado a manter uma companhia
de canto.

No principio de Outubro próximo ha de findar o contrato celebrado entre o
Governo e a Directoria da respectiva Sociedade.

Providenciareis sobre este objecto como julgardes mais conveniente.
Algumas propostas tem o Governo recebido relativas á construcção de um novo

edifício para este Theatro; e com quanto, em geral, offereçam condições até certo

ponto vantajosas ao Thesouro Nacional, não se tem o Governo animado a aceita-las,
visto como todas tem por base adiantamentos e sacrifícios pecuniários da Fazenda
Publica.

Entretanto, força é confessar que a Capital de um grande Império não pode
deixar de ter um Theatro digno deste nome.

O actual, construído sobre bases pouco sólidas, eapenas sufficieates para huma
duração limitada» não pôde servir por muito tempo.

Nestas circumstancias parece que o meio mais facíl e mais econômico para
conseguir-se um edificio, que reuna todas as condições que devem concorrer em um
bom Theatro Lyrico, será o de decretardes o numero de loterias que for necessário,
e autorisardes o Governo para com oseu produeto contratar por emprezaou por arre-
matação um edificio apropriado, debaixo de immediata fiscalisação e direcçãosua.

A Companhia Dramática tem ultimamente trabalhado no Theatro Lyrico, com
autorisação dô Governo, em conseqüência de ter-se infelizmente incendiado o de
S. Pedro de Alcântara no dia 26 de Janeiro ultimo, já pela terceira vez.

O Empresário tem cumprido as condições do seu contrato, e consta que pro-
move a reconstrücção do mesmo Theatro, com esforço e diligencia igüaes aos que
empregou, quando o reconstruió depois do segundo incêndio.

for Decreto n;0 1.667, de 6 de Novembro do anno passado, foi autorisáda a
incorporação, e aprovados os Estatutos de huma Sociedade que se propõe à e^tàbe-
lecerAawm Companhia Dramática, no Theatro de S. Francisco, ou ^m outro qual-
quer desta corte. .¦ ¦. • ¦ ... - ¦-'•¦¦ ¦¦'.".. ',•¦•'•¦"•' ¦¦¦ • ''' ' A ¦'->-yy,3ss
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Foi também, por Decreto n." 1.6(59, de 2i de Dezembro do mesmo anno,

autorisada a incorporação, e aprovados os Estatutos, de outra Sociedade, com a deno-

minação de Dramática Franccza, que tem por fim sustentar nesta Corte huma

Companhia Franceza de vaudevilles e pequenas operas cômicas, e outra de dançados c
diflerentes divertimentos.

Agricultura.

§t

A nossa agricultura soflreu o anno passado graves prejuízos, em conseqüência
da terrível calamidade que pezou sobre o paiz, e cujo remédio em outro logar
solicito de vosso patriotismo.

Lentos são ainda, infelizmente, os progressos nesta principal fonte de nossa
riqueza, no que concerne aos melhoramentos que em outros paizes tanto concorrem
para o augmento da producção e de seu aperfeiçoamento.

O espirito rotineiro domina, em geral, os nossos agricultores, que, confiados na
extraordinária fertilidade de suas terras, não se animam a arriscar grandes capitães
na acquisição de instrumentos e machinas que, poupando-lhes o trabalho braçal,
deveriam assaz influir paraaugmentar e tornar mais vantajosa a cultura.

Praza aos céos que o exemplo—dado por alguns que, melhor conhecendo os
seus interesses, se tem apartado das tradições e de hábitos inveterados, lançando-se
assim na carreira do aperfeiçoamento—vá sendo imitado, e se generalise, em
presença das vantagens que aquelles tem já colhido.

Para apressar este resultado muito devemos esperar da introdução de colonos
industriosos.

O Governo, coadjuvado pela Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, tem
continuado a promover os melhoramentos a seu alcance, principalmente fazendo
introduzir e espalhar nas Províncias, modelos de machinas, bem como sementes e
plantas de paizes estrangeiros, já para crear novos gêneros de producção, já para
aperfeiçoar os que temos.

Algumas associações começam a fórmar-se para o mesmo fim.
Entre outras farei menção, em primeiro logar, da que tem por titulo—Pharol

Agrícola. .,.';.
O seu fim he crear hum estabelecimento normal, na proximidade desta Corte,

no qual se trate de melhorar a cultura dos vegetaes de mais utilidade e proveito,
da creação de pastos artificiaes, do systema de irrigação — de que tão brilhantes
resultados tem colhido a agricultura européa — do emprego dos mais modernos
e aperfeiçoados instrumentos de lavoura, do melhoramento das raças de ánimaes,
e finalmente da introducção das industrias que mais immediatamente se ligam com
a agricultura.
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Os estatutos da Companhia foram approvados por Decreto N.° 1674, de 10 de

Novembro do anno passado.
Foi installada no dia 26 do mesmo mez, c já deo começo a seus trabalhos,

tendo comprado, para fundar o estabelecimento, a Fazenda denominada—Men-
danha — na Freguezia do Campo Grande.

Na Província do Maranhão também se organisou huma Companhia com a de-
nominação de—Sociedade de Agricultura e Industria rural Maranhense; e nado

Ceará trata-se de formar outra com fins semelhantes.

Devo informar-vos que a sociedade Zoológica de aclimatação em França acaba
de nomear seu Delegado no Império o Dr. Guilherme Schuch de Capanema.

Tendo esta sociedade por fim introduzir naquelle paiz e em suas colônias, não
só animaes como plantas úteis á industria, e que sirvam para sustento e recreio ,
está disposta, e se oflerece para fazer troca de alguns desses objectos com o Brazil.

Neste sentido acaba de me officiar o Dr. Capanema. He incontestável que seme"
lhante sociedade pode ser muito proveitosa ao nosso paiz, facilitando a introdução de
novas e boas raças de animaes e de plantas interessantes á nossa agricultura.

Communicarei aos Presidentes de Província o seu ofierecimento e farei gene-
ralisar o seu conhecimento, esperando que delle se tire algum partido conveniente.

D'um relatório apresentado ao Governo pelo Dr. Capanema e outros membros
da commissão, que o mesmo Governo mandou assistir á|exposição que ultimamente
teve logar em Pariz, espero também colher algumas idéias úteis e cuja propagação
preste utilidade á nossa lavoura e industria.

¦ §».°

Jardim Botânico do Passeio Publico.

Nos meus anteriores Relatórios expuz-vos o estado pouco satisfactorio deste
Jardim, as suas necessidades, e a carência de meios que me impedia de cuidar do
seu melhoramento por modo conveniente.

Nada tendo a acerescentar a tal respeito, refiro-me ao que então disse,

ponderando-vos de novo que este Estabelecimento merece alguns sacrifícios para ser
elevado ao ponto que exige o seu destino, e chamando a vossa attenção para a conr
veniencia da reforma, de que também tratei, relativa [ao modo de sua administração.

Alem dos trabalhos de conservação e aceio, tem-se continuado a cultivar
ali plantas exóticas obtidas de diflerentes Paizes.

O serviço da illuminação a gaz que contratei para este Jardim, como já vos

participei, tem sido feito com a maior regularidade. ?
Pela Inspecção Geral das Obras Publicas foram reparados os dous torreões e a

varanda;
Entre as diflerentes obras que se tornam necessárias, são mais urgentes.

a reforma dos gradis de ferro que estão muito arruinados, hum parapeito emtorno
dos tanques das pyramides, o concerto dos repuxos, e maior abastecimento de água.
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Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de M'reilan.

O Relatório, que achareis annexo, apresentado pelo illustrado Director deste
Estabelecimento, dispensa-me de fazer huma exposição minuciosa do seu estado,
dos melhoramentos que, durante o ultimo anno, ali se fizeram, e de suas principaes
necessidades.

Recommendo á vossa attenção especialmente a parte daquelle Relatório, na qual
se trata da cultura que, com bastante desenvolvimento, se tem feito, desde o anno
findo, dabombonaça, ou bombonaje; e bem assim da fabrica de chapeos de palha
de Guayaquil, que por ordem do Governo foi fundada no estabelecimento, no mez
de Abril do mesmo anno, sendo dirigida por um mestre Peruano, contratado na
Província do Amazonas pelo ex-Presidente, o Senador Herculano Ferreira Penna, e
da qual já vos dei noticia.

Sendo abundante a producção da referida planta, de cuja palha são feitos os
chapéos, não pôde deixar a fabrica de progredir.

Como vereis, os primeiros resultados teem sido excellentes, pois que já alguns
chapéos se tem fabricado, sendo o seu tecido comparável com o dos melhores que
se encontram no nosso mercado.

A' vista disto tenho continuado a mandar vir da Província do Amazonas maior
porção desta planta, para augmentar a sua cultura no Estabelecimento, e propagal-a
por diversos lavradores; e ordenei ao respectivo Presidente que, por todos os
vapores que d'ali partirem, remetta sempre alguns ajoujos de palha daquella pai-
meira, própria para o fabrico dos chapéos, a fim de que no Jardim Botânico vá
tomando incremento e se desenvolvendo uma industria que, pela immediata e vasta
extracção de seus productos, pôde ainda um dia vir a ser de grande utilidade para
o Paiz. ' 
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A continuação dos trabalhos relativos áeixploração das minas de carvão de
pedra, na Província de SãoPedro, tem apresentado bons resultados.

y No anno passado foram descobertas novas minas, em logar distante menos de
400 braças da margens esquerda do riacho ou arroio dos Ratos, e cerca de duas
léguas Tdo íacuhy, do qual he aquelle affluente.

Logo nos primeiros exames se reconheceo ser este carvão superior ao das
minas doflerval, e por iâso todos os trabalhos dos mineiros convergiram para ali.

\ Com efifeito, tendo-sp experimentado na mesma Província huma porção, a
boralrdosyvapares Amélia, Correio do Rio Pardo e Fluminense, concluio-se que
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servia com muito proveito para o consummo da navegação a vapor, c que, por ana-

logia, era applicavel a muitos outros usos.

Tendo mandado examinar, no Muzeo Nacional, amostras do mesmo carvão, que

vieram rcmettidas, o Director deste Estabelecimento informou o seguinte:

« Nota-se hum mui sensível melhoramento na qualidade do combustível da nova

camada, c quanto á sua espessura; e, todavia, ainda se nlto desceo a mais de 13

braças c meia, profundidade por assim dizer insignificante.

« Dos três defeitos csscnciacs que pódc ter o carvão de pedra, a saber: faltu

de betumes, abundância de pyritcs e excesso de resíduos, as amostras que acabo

de receber só tem hum único, que he a quantidade de cinzas que ainda apre-

senta; porôm em menor proporção do que nas outras amostras da mesma loca-

lidade que tenho examinado cm diuerentes epochas. O ultimo defeito he bem

compensado pela falta de sulfurctos, cuja abundância restringe muito o uso dos

combustíveis fosseis.
a Nas quatro arrobas que recebi, apenas encontrei huma pequena massa

de pyrites, e em duas outras amostras pequenas folhetas de marcassita, fácil-

mente distinguivel pela sua cór de latão.
« Este carvão arde bem ao ar livre, com chamma longa e brilhante, e pouco

fumo; queimando-se em massas ao ar livre deixa hum resíduo de 20 por cento de

cinzas argilosas. Este resíduo he proveniente dos schistos argilo-bituminosos, mis-

turados com o carvão, ou que o empastam. Escolhendo fragmentos de carvão puro,

equeimando-os, os resíduos não excedem muito aos que deixam as melhores qua-

lidades de carvão de pedra que vem a este mercado. »

O Presidente da Provincia, á vista de taes experiências, ordenou que nos Vapores

de guerra se empregasse o referido carvão.
Tendo assim o Vapor Amélia feito huma viagem redonda, da Cidade de Porto

Alegre á do Rio Grande, informou o Commandante que o carvão ardeo bem,

conservando na maquina sempre 6 1/2 pollegadas de vapor, e ás vezes tanto

que se fazia preciso abrirem-se as portas das fornalhas. Regulou o consumo por

6 toneladas em 24 horas, isto he, meia tonelada menos do que com o carvão in-

glez de 1." sorte, havendo porém a differença deste para o do Arroio dos Ralos,

de deixar o ultimo hum resíduo de 30 por 7. mais do que aquelle.

Sendo o mesmo carvão experimentado também a bordo do Vapor Nietheroy,

nesta Corte, declarou o Engenheiro Director das OOlcinas de machinas, ao Inspector

do Arsenal de Marinha, que aquelle combustível pôde servir nas caldeiras dos Va-

pores, não se lhe tendo achado defeito algum, a não ser a maior quantidade de

cinzas, em comparação com o carvão inglez ; o que se attribuioa ter sido extrahidoda

parte superior da mina, sendode suppor que, quando se chegar a maior profundidade,
se encoutre carvão de excellente qualidade, pois que porções do que foi consu-

mido apresentaram tanto betume como o bom carvão de Cardiff.
Huma ultima experiência, feita a bordo do já referido Vapor Amélia, em outra

viagem de Porto Alegre aõ Rio Grande, deo ainda resultados mais animadores.

Informou o Commandante: que o carvão que empregou deixou apenas hum

resíduo de 20 por % mais do que o inglez de :New Castle, tendo deixado o que foi
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empregado na 1 .a viagem o de 30 por °/o; que a Barca deitava 5 a 6 milhas -,

tendo-se desenvolvido o vapor, na occazião da sabida, cm 50 minutos, quando só
em hora e meia isto se consegue com o carvão estrangeiro; finalmente que a machina
trabalhou tão bem que se deve concluir que o carvão de que se trata, substitue
áquelle perfeitamente.* A quantidade que se tem extraindo da referida mina orça por 184 toneladas,
tendo-sc empregado nesse serviço 7 mineiros.

Tem-se feito no logar das minas algumas obras para os Estabelecimentos de
ferraria, carpintaria, depósitos, &c.

Concluídas as differentes galerias c obras que o Engenheiro projecta, a mina
admittirá 70 mineiros, que poderão extrahir 100 toneladas por dia, e então se
fará necessária huma machina de vapor com a força de 10 cavallos para suspender
o carvão que se quizer tirar. i: *

O Governo autorisou, no corrente exercício, as despezas necessárias para estes
trabalhos, c não se poupará a esforços c sacrifícios afim de dar o maior impulso ao
desenvolvimento desta industria, que ha de vir a ser huma fonte de abundante
riqueza.

Talvez convenha promover-se a organisação de huma Companhia que tome a
si este serviço, mediante certas cláusulas.

Na Secretaria do Império existe já a este respeito huma proposta de pessoas
que inspiram confiança.

Aguarda porém1 o Governo, para resolver sobre elia, maiores esclarecimentos)
especialmente acerca da abundância da mina.

As explorações a que se procedeo nos terrenos auriferos que demoram entre
o Rio Tury-assú e o Gurupy, para cuja mineração se incorporou nesta Corte,
no anno passado, a Companhia denominada — Associação Maranhense, não tem
apresentado ainda os resultados que se esperavam. Proseguem , porém , agora os
respectivos trabalhos, que por algum tempo haviam sido interrompidos.

Nos terrenos diamantinos da Província da Bahia tem continuado os trabalhos de
mineração, nos quaes se oecupam exclusivamente cerca de 7.000 pessoas, pela
maior parte livres, espalhadas por huma extensão de território de mais de 151egoas.

Das Províncias da Bahia, Alagoas e Santa Gatharina, vieram diversas amostras
de differentes combustíveis mineraes, que mandei examinar no Muzeo Nacional.

Tem-se reconhecido que são applicaveis a differentes uzos, e que são indícios,,
aliás falliveis, de jazidas carboniferas. O Governo continua a recommendar que
se prosiga em mais seguros exames e explorações.

Na mesma Província da Bahia continuam os trabalhos, de que está encarregado
José Francisco Thomaz do Nascimento, relativos á exploração de carvão de pedra>
petróleo enaphta.

Foi autorisada pelo Governo a despeza que pareceo necessária com este objecto,
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Da Província da Parahiba veio grande numero de mineracs e rochas, que mandei

rcmetter para o Muzeo, cujas informações aguardo.
Foram recebidas duas amostras de ferro, colhidas na Serra da Escama, nas

immcdiações da Cidade de Óbidos, Província do Pará. ,
Examinadas no Muzeo, achou-se que eram hydroxido de ferro, que pôde ser de

grande utilidade ás officinas de fundição c forjamcnto de ferro.

Industria.

Pouco tenho de accrescentar ao que disse no meu ultimo relatório sobre
as fabricas auxiliadas pelo Governo n'esta Corte.

A de tecidos de algodão, de que é proprietário Julien Charlemagne, está
limitada a tecidos grossos e a fios, não ofierecendo, ao menos por ora, maiores
proporções para artefactos superiores.

¦ 

*

A de galões, pertencente a Fructuoso Luiz da Motta, acha-se augmentada
com engenhos de fazer canutilho, com huma machina de fazer cordões, e
com hum novo apparelho para listrar e ondear fitas achãmalotadas. Esta fa-
brica apresenta desenvolvimento, e, pela variedade e perfeição de suas obras,
faz-se merecedora de protecção.

A de tecidos, denominada de São Pedro de Alcântara, não trabalha.

A de papel, da viuva Gaillard, não apresenta adiantamento.

A de seda, da Imperial Companhia Seropedica, com quanto esteja longe de
apresentar todo o desenvolvimento desejável, por serem limitados os meios de
que a Companhia dispõe, e ter lutado com fortes obstáculos, vai-se mantendo.
Pôde ainda vir a ter um futuro lisonjeiro.

A seda que tem produzido, embora em pequena quantidade, tem sido reco-
nhecida, não só n'esta Corte, mas também na Europa, como de excellente qualidade*

O mesmo estabelecimento acaba de adquirir huma machina completa de
tecer, conhecida pelo nome de Jacard.

O importante estabelecimento de fundicção e de construcção naval na Ponte
tfArèa, continua a apresentar-se em prospero estado.

Os seus trabalhos, hó anno findo, representam huma producção de 9ÓÍ 513$937.
O numero de seus operários tem consideravelmente crescido. Sendo de cerca

de 400 em Junho do anno passado, achava-se elevado a 622 em Itezembro,
sendo 441 livres e 181 escravos.
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Era suas diversas offlcinas se tera executado trabalhos importantes. Actual-

mente está em obra a magnífica ponte de ferro para o Rio Parahyba, tendo o

comprimento de 600 palmos; c no estaleiro se acham em construcção duas barcas

de vapor, da força de 120 cavallos.
Brevemente será collocada huma grande ferraria e hum martinetc movidos

?

a vapor.

A Companhia Brasileira de Paquetes a vapor possuo hoje, no lugar deno-

minado Chichorra, hum Estabelecimento completamente montado, e que se pôde
considerar importante, contendo todas as oficinas necessárias para executarem

trabalhos relativos ao machinismo e construcção de vapores.

Na Província de Minas Geraes tenciona a Presidência estabelecer huma fa-

brica de louça de porcelana, e para este fim já mandou contratar em huma

das mais acreditadas fabricas da Saxonia, dous operários hábeis.

Foi levada a esta idéa pelo facto de ter sido, depois de exames e expe-

rieneias, reconhecido n'esta Corte pelo illustrado Fr. Custodio Alves Serrão, e

depois na fabrica de louça de porcelana de Sèvres, que certa qualidade de

barro que se encontra em São Caetano, a três léguas de distancia da Cidade de

Marianna, presta-se excellentemente á fabricação d'esta louça.

A fabrica de fiar e tecer algodão, estabelecida no Município da Conceição,

da mesma Província, e que é subvencionada pelos Cofres Provinciaes, tem pro-

gredido. Trabalham n'ella 130 fusos. Em 28 mezes fiaram-se 23.670 libras de

linha, e teceram-se 48.991 varas de panno liso, 864 para cobertores e 40

de panno trançado.
Ultimamente mandou-se vir da Europa hum novo machinismo que deve

augmentar e aperfeiçoar o trabalho.

Na Capital de Pernambuco organisou-se huma sociedade que tem por fim

estabelecer huma fabrica também de tecidos de algodão.
Os seus primeiros trabalhos foram, porém, paralisados em razão do appa-

recimento da epidemia reinante.
Na mesma Capital montou-se, e já trabalha com vantagem, huma fabrica de

refinação de asSücar, em ponto grande.

Os quatro artistas5 Italianos que, por ordeiu do Governo, foram contratados
na Europa, para serem empregados no exame das pedreiras de mármore que
constava existirem na Província do Ceará, não podendo prestar ali já os serviços

que se esperavam, tem sido aproveitados por modo mais conveniente:
Ddus foram empregados ua Academia das Bellas Artes, nos trabalhos de

adorno do novo edifício que está em construcção ,e os outros dous foram en-

carregados da e^foração e estudos das pedreiras de mármore que -existem em
Paranaguá, das quaes tem vindo amostras que indicam sei esse mármore de pri-
meira qualidade.
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O Diredor da Academia das Bellas Artes deu-lhes para este fim convcni-

fentes instrucções, e brevemente devem seguir para o seu destino.

Do respectivo mappa annexo a este Relatório constam os privilégios conce-
didos sobre objectos relativos á Industria.

Sociedade Auxiliadora dn Mnduslria Nacional,

Continua esta Sociedade a prestar serviços ao Governo c ao Paiz, proseguindo
com perseverança em seus trabalhos, no intuito de promover o aperfeiçoamento
de nossa agricultura e industria.

A seus esforços foi ultimamente devida a incorporação da Companhia com o
titulo de Pharol Agrícola, de que trato em outro logar, e cujo fim, huma vez
realisado, não pode deixar de ser de reconhecida vantagem para a introdução de
interesantes melhoramentos em nossa industria agrícola.

A seus esforços ja no anno anterior tinha sido devida a fundação de outra as-
sociação, sob o nome de Sociedade d'Estatistica, da qual se devem esperar os im-

portantes serviços que indica o seu titulo, a bem da estatística geral do Império,
em relação aos differentes ramos da publica administração.

Esta Sociedade tem por seu Presidente o illustrado Senador Marquez de
Morit'Alegre, e conta já em seu seio grande numero de cidadãos prestantes.

Infelizmente acanhados são os recursos de que dispõe a Sociedade Auxiliadora,
em face da extensão dos encargos que tomou sobre seus hombros. Muito conviria

que podesse ser elevado o pequeno subsidio que lhe prestam os cofres publicas.

. 
¦ ¦ 
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Saúde publica.

*

r*.
Era em geral satisfactorio o estado sanitário do paiz nos primeiros mezes do anno

que findou; apenas a Província da Bahia soffrera huma nova invasão da febre amarella

que se estendeo até o mez de Maio, quando chegou a esta Corte a triste noticia de que
lavrava no Pará huma epidemia manifestada na Capital da Província desde o dia 26
daquelle mez, dando-se os primeiros casos quasi exclusivamente em praças de 11.

Batalhão de Caçadores, na marinha de guerra, em escravos, nos índios, e em geral
em pessoas da classe menos favorecida da sociedade.

Os symptomas que acompanhavão a enfermidade, a rapidez com que suecum-
bião os doentes, e a circunstancia de ter apparecido a epidemia dez dias apenas

depois da chegada da galera portugueza Defensor, a cujo bordo se declarara huma

moléstia semelhante da qual falleceram 35 colonos e huma pessoa da tripolação com

todos os caracteres da Cholera-morbus, attrahiram logo a attençâo do,Governo,
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Immediatamente que forão aqui recebidas taes noticias, convoquei e assistia

algumas sessões da. Junta de Hygienc Publica, e tratei de expedir as providencias

que cabião na alçada do Governo.
Logo depois, forao conlirmadas as primeiras noticias, com circunstancias ainda

mais aterradoras.
Maior era o numero das victimas, c a epidemia estendia-se por diversos pontos

da Província, levando a todoselles sua acção assoladora.
A fome, que quasi sempre hea companheira ou a suecessora das grandes epi-

demias, apresentou-se (ambem com hum aspecto ameaçador; c a Presidência do

Pará vio-se obrigada a pedir auxilio ás das outras Províncias, e a reclamal-o do Go-

verno Geral.
Este não hesitou em acudir ao reclamo, e dentro cm poucos dias fez partir desta

Corte grande porção de gêneros alimentícios, já abordo de hum dos Paquetes da Com-

pariria de Vapores, já cm hum barco de vela.
De diversas Províncias forão também enviados pelos respectivos Presidentes soe-

<wros desta natureza com a maior promptidâo, e assim conseguio-se evitar o pro-

gresso de mais huma calamidade quasi tão terrível como a epidemia.
Entretanto percorria esta novos pontos do Pará, ceifando sempre muitas vidas;

e entre cilas a do digno Vice-Presidente oCommendador Ângelo Custodio Corroa, que
falleceo no seu posto de honra, victima de sua dedicação e coragem, com hum denodo
acima de todo o elogio, deixando na pobresa sua infeliz viuva, a quem S. M.
o Imperador procurou immediatamente amparar., concedendo-lhe huma pensão, que
pende da vossa approvação. *

Em quanto a epidemia se desenvolvia na Província do Pará alguns casos fatacs de-
ram-sc no porto da Cidade da Barra, Capital da Província jdo Amasonas

A sorte desta Província não tinha escapado áattenção do Governo.
Certo da facilidade com que se devia prever, que fosse em breve altacada pela

epidemia, e conscio da falta de médicos e de recursos que ali havia; fiz convidar o
Dr. Cassiano Augusto de Mello Matos, e os estudantes do 6.° anno da Faculdade de Me-
dicina da Corte, Antônio David de Vasconcellos Canavarro e Marcello Lobato de Castro
para irem em commissão áquelle ponto. A isso se prestaram com a melhor vontade,
e dentro em poucos dias, partiram para o seu destino, cheios da coragem do dever,
e com desinteresse, digno de elogio.

Felizmente foi essa Província huma das mais poupadas, apezar dos elementos
que faziam temer que, invadida pelo mal, fosse huma das mais devastadas.

Ao passo que o Governo assim soecorria as Províncias em que reinava a epidemia,
esforçava-se por prevenir a sua invasão nesta Corte, e nas outras Províncias.

Para as despezas necessárias, repetio aos Presidentes a ampla autorisação, que já
em fins do anno anterior lhes havia dado quando receou a transplantação daquelle fia-
gello da Europa para o nosso paiz.

- i&peáiò-lhes instrucções recommendandotlhes o emprego de todas as medidas
preventivas aconselhadas pela sciencia; >e fez tomar nesta Corte as cautelas que pare-
ceram necessárias. V

^ - A despeito de seus maiores esforços, não pôde desgraçadamente evitar o resul-
tado que temia.
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No dia 21 de Julho manifestou-se a cdipemia na Capital da Bahia, attacando si-

multaneamente três bairros tlifferentes, progredindo, e invadindo no mez de Agosto

por maneira cruel, a Cidade da Cachoeira; não poupando classes e produzindo o terror

em todos os ânimos.
Por maneira ainda mais cruel foi acommettida a Cidade de Santo Amaro, onde

se deram asseenas de horror, de que tendes conhecimento, conde foram victimas no-

taveis de sua dedicação, entre outras pessoas, o Dr. Cypriano Barbosa Bettamio, que
esquecido, pelo bem da humanidade, de todos os laços que o prendiam á vida, c forte

pela consciência do mais apurado dever, abandonou todos os seus interesses, e foi en-

centrar a morte em Santo Amaro, deixando apoz si hum renome que ha de ser eterno.

Sua viuva c filhos ficaram, como a do Dr. Ângelo Custodio Corrêa, na pobreza;
mas a mão benéfica do Monarcha foi também em seu auxilio, concedendo-lhes huma

pensão, que servirá de attenuar-lhes os soffrimentos.
Igual pensão foi, na mesma oceasião concedida á íamilia do Capitão do Cor-

po Policial da Bahia, Francisco Joaquim da Silveira, que na mesma Cidade de

Santo Amaro fallcceo, depois de haver acompanhado ao Dr. Bettamio em todo o ex-

cesso de sua dedicação, e prestado os mais relevantes serviços.

Anticipo-me em declarar-vos desde já que pensões da mesma ordem e por mo-

tivos semelhantes foram concedidas ás viuvas do digno chefe de policia do Rio Grande

do Sul, Dr. José Rodrigues Vieira de Carvalho e Silva, e do official do corpo policiai
daquella Província o Alferes Vicente Francisco Dias Júnior que sucumbiram pres-

tando serviços á humanidade no exercício de seus cargos.
'¦"¦•.-

Esta Corte conservava-se em excellentes condições sanitárias desde o anno de 1853-

A febre amarelia considerava-se inteiramente extineta como epidemia; ne-

nhuma outra de máo caracter se havia notado.

Algumas enfermidades que tiveram lugar em fins de 1854(a que allude o Pre-

sidente da Junta Central de Hygiene Publica) e que, por certos symptomas e por algu-

mas circumstancias, se podiam classificar de eholerinas, havia-se conseguido evitar

que se propagassem pela população.
As condições hygienicas, comquanto ainda longe da perfeição, eram reconhecida-

mente melhores que em 1853, e continuavam a melhorar com as providencias que o

Governo acabava de tomar, quando, no dia 19 de Julho, deram-se dous casos de

chohra-morbus, hum dos quaes foi fatal.

Após estes seguiram-se outros até que por fim declarou-se epidemia em toda

a sua força e intensidade.
Felizmente, porém, nem o Governo, nem as Autoridades médicas, civis e reli-

giosas, que o auxiliaram, estavam desprevenidas.

Providencias se haviam d'ante mão tomado; a cidade havia sido dividida

om districtos, tendo cada hum d'elles uma Commissão sanitária; postos médicos

tinham sido estabelecidos em todos esses districtos, e algumas enfermarias se ha-

viam preparado nos pontos mais distantes.

O Chefe de Bolicia interino, o Doutor Joaquim Bandeira de Gouvèa, cujo nome

folgo de aqui citar, pela actividade e zelo que n'essa oceasião desenvolve©, -tinham
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munido, de ordem do Governo, de todos os objcctos que instantaneamente se
costumam reclamar cm semelhante conjunctura.

A Junta de Hygiene Publica convertida por ordem do Governo em Commissão
Central de saúde publica com maior numero de Membros, reunia-se e trabalhava
freqüentemente.

Por vezes assisti ás suas sessões.
Assim, no momento da crise todas essas medidas foram postas em execução,

senão com a maior regularidade c sem os inconvenientes inseparáveis do principio
das grandes crises, ao menos com a ordem que as circumstancias permittiam.

Os soecorros eram prestados com a possível promplidftp. O Chefe de Policia e mais
Autoridades de differentes classes, o Presidente da Junta de Hygiene, o Corpo
Medico, a briosa mocidade da Faculdade de Medicina, porfiavam em acudir á popu-
lação, com hum zelo admirável, e em geral manifestando hum espirito de caridade
digno de honrosa menção.

O progresso do mal exigio a conversão dos postos médicos do interior da Cida-
de em enfermarias espaçosas.

Para logo foram estas creadas, no antigo quartei de Bragança, no Livra-
mento, no prédio Nacional do Largo da Lapa,' no logar do Recolhimento da
Misericórdia, no Engenho Velho, no Engenho Novo, na Ponta do Caju, em
Bemfica, nas Larangeiras, na Lagoa de Rodrigo de Freitas, e na Rua nova do
Conde. *

A zelosa Administração da Santa Casa da Misericórdia e seu digno Provedor
prestaram nesta oceasião os mais relevantes serviços; não se pouparam a nem huma
sorte de esforços e sacrificios; offereceram-se para tomar a si as referidas enfer-
marias e postos médicos restantes.

Todos esses estabelecimentos foram munidos de médicos, de enfermeiros, de
irmãs de caridade, de boticas, e emfim de tudo quanto era ou podia tornar-se
necessário. .

A cada passo o Governo, em vez de hum embaraço, encontrava hum auxilio:
o Clero tendo á «ua frente o venerando Bispo Diocesano, as Autoridades de todas a
jerarchias, a Illustrissima Câmara Municipal, que também fundou huma enfermaria
á custa de seus Membros, e a manteve no Paço de suas sessões em quanto se fez
precisa o Corpo Consular estrangeiro, os particulares, todos em fim se desvelaram em
coadjuvar a Administração ,e em acudir aos enfermos.

S. M. o Imperador deo por esta oceasião o edificante exemplo de visitar as en-
fermarias, no que foi imitado pelos altos funecionarios públicos.

Alem disso, Mandou distribuir de seu bolsinho, alem das esmolas constantes
com que soecorre a pobreza, quantias avultadas por todas as Províncias, flagelladas
pela-epidemia. -

SM. a Imperatriz foi também fiel ao seu bello titulo de protectora dos infe-
]izes e desvalidos.

A caridade particular desenvolveo-se de hum modo superior a todo ò elogio.
Donativos de diversas naturezas e segundo os recursos de cada hum dos doadores,
jpartiram j expontaneamente de todas as classes da sociedade.
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Com taes elementos, a posição do Governo tornou-se menos difficil.
A população, animada pelo zelo que se manifestava da parte das autoridades»

pela certeza de recursos promptos, e por tantas provas de caridade de que se tinha

noticia diariamente, recebeu a epidemia com a maior coragem e combateu-a com

resultados menos tristes do que nos pontos onde o medo havia dominado e do

que mesmo cm muitas Capitães dos paizes mais civilisados.
Calcula-se em 4,899 o numero de victimas dacholcra-morbus nesta Corte até

o dia 10 do corrente sendo livres 2.344, (1.467 homens c 877 mulheres) c escra-

vos 2.523 (1825 homens e 698 mulheres). Os 32 restantes (30 homens c 2

mulheres) crão de condição incerta.
««

Não me cumpre fazer-vos um histórico minucioso de todos os desastres cáu-
sados.por esse flagello no Império.

Os grandes soíTrimentos e a mortalidade que elle produzio em Sergipe, na

Bahia, na Parahyba, em vários pontos de Pernambuco, em S. Pedro, em summa ,
em muitas Províncias do Império, mais ou menos, formam hum quadro luetuoso»

que a Providencia vai felizmente arredando de nossos olhos.
Algumas Províncias ainda lutam, infelizmente, com áquella calamidade.

Esta razão torna impossível a apresentação de uma estatística mortuaria menos

incompleta.
Devo mesmo dizer-vos, que os dados que me tem sido remettidos das outras,

,onde a epidemia declinou ou se extinguio de todo, me parecem colhidos ainda

sob as tristes impressões recentes, e assim não podem ter o cunho de exactidão,

necessário em semelhante trabalho.
Quando os espíritos se acharem mais serenos e o paiz totalmente desassom-

brado, poderá a administração publica organisar com segurança áquella estatística e

comparar o obituario da quadra epidêmica em cada huma das Provincias com o

termo médio da mortalidade habitual.
Grandes despezas teve o Governo de fazer em huma conjunetura como esta,

que reclamava medidas immediatas. --
Eram inevitáveis, e tenho a convicção de que o Poder Legislativo dará a sua

approvação ao procedimento do Governo,- ¦.."-

§ 3 o•

Agora passarei a noticiar-vos, o que alem da epidemia de que acabo de tratar,

oceorreo no tocante á saúde publica.
A febre amarela, se ainda se não acha inteiramente extineta no Império, ao

menos em mui poucos lugares tem reassumido o caracter epidêmico.
Nesta Corte tem por algumas vezes reapparecido a bordo dos navios surtos no

porto, mas, graças á actividaíle e zelo incansável do Presidente da Commissão sa-

Ditaria o Dr. Francisco de Paula Cândido, á boa direcção com que he feito o ser-

viço da policia medica do mesmo porto, ás providencias promptas, com que assim
se tem atalhado o desenvolvimento dos focos de infecção, e ao tratamento que, no
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Hospital Marítimo de Santa Izabel, é dado aos enfermos, o mal nflo tem podido
nunca progredir. V

Em terra tem sido muito raros os casos.
Na Capital da Bahia grassou o mesmo mal no anno passado, atacando porém

quasi exclusivamente estrangeiros rccemchegados, e pessoas das tripolações do$

navios ancorados no porto.
No Hospital de Monf-Scrrate foram tratados 614 desses enfermos, dos quaes

somente dois eram Nacionacs.
Falleceram 194.
Esta mortalidade foi inferior á do anno anterior, apesar de ter sido maior u

gravidade, c mais rápida a marcha da enfermidade e a suecessão de suas phases.
No corrente anno, de hoyo se manifestou a mesma enfermidade, atacando

aquella classe de pessoas.
Na Capital de Pernambuco tem continuado também a apparecer alguns casos
Do 1.° de Novembro de 1854 até o fim de Outubro de 1855 falleceram 103

pessoas, sendo 43 nacionaes e 60 estrangeiros.
Na Capital do Pará a febre amarclla tem permanecido, manifestando-se também

ultimamente em alguns pontos do Amazonas, tendo sido 72 os casos fataes.
Finalmente na Cidade do Sobral, Província do Ceará, tem-se observado a

mesma enfermidade. ^
iHa Província do Maranhão a epidemia das bexigas, que começara em Ou-

tubro de 1854, atacando a Capital com grande intensidade, e igualmente alguns

pontos do interior, acha-se extineta..
Até o mez de Novembro do anno findo tinha-se verificado haverem fallecido

desta enfermidade 675 pessoas na Capital» sendo 423 livres e 252 escravos, e
28 na Villa do Rozario. "

Esta mesma epidemia manifestou-se, no anno passado, em alguns pontos das
Províncias do Rio Grande do Korte e da Paraliyba; mas teve pouco desenvolvimento.

f\

O Hospital Marítimo de Santa Izabel continua a prestar importantes serviços ás tri-
polações: dos navios existentes neste porto,, com a mesma regularidade e es-
mero que,, desde a sua fundação, lhe hão grangeado a reputação que mantém, não
só no Paiz como fora delle.
j Durante o anno passado recebeo em suas enfermarias 2.102 doentes.

D'estes saliiram curados 1*955; e falleceram 48.
x 7Effectuou-se a compra da casa em que o mesmo, Hospital está estabelecido,

com os terrenos que lhe são annexos,/pela quantia de 2&800;*000.
As despezas désfcè Hospital, comprehendido o serviço do vapor que visita

íariamente o ancorádóuro, importaram, no: anno findo, em 69.335#617, quantia
inferior á das mesmas despezas no anterior, apesar de terem sido tratados em
sitóè Tenfermarias^ cerca de 300 enfermos mais>d# <fhe naquelle anno.
/Isto prova que tem melhorado a sua administração 7 y ^

/jFíf^;.r'í'*V>;i,£:C-Ji
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lm algumas Províncias já se tem estabelecido lázaretos.
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Na Capital do Pará concluio-se a construcção da casa destinada para tal ümf

na ilha da Tatuoca. f
Correram as despezas pelos cofres geraes.
Havendo a Presidência do Maranhão exposto que o lazareto provisório, que se

havia estabelecido na ilha do Medo, alem de não offercccr as convenientes proporções
para o seo destino, estava mal situado, autorisou o Governo a construcção de hum
edificio, com as condições necessárias, em outro local da mesma ilha.

0 seo custo foi orçado em 14.000.s000.
Acha-se quasi concluído um lazareto, na capital do Ceará, no logar denomi-

nado—Lagoa Funda.
Está também quasi acabado o da Capital de Pernambuco.
O do Porto do Francez, na das Alagoas, acha-se prompto.
Estabelccco-sc um na da Farahiba.
Na Cidade de Paranaguá construio-se também o lazareto, na parte oriental

da Ilha das Cobras, o qual importou em 3.484*160; e outro de pequenas pro-
porções em Guaratuba, no lugar denominado—Morretes.

No de Ratones, na Capital de Santa Catharina, tem se feito obras para seu
melhoramento; e começou-sc a construcção de uma casa na Fortaleza de Santa
Cruz, para lazareto de observação. ,

. 
¦
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O aceío d'esta Capital, em hum dos dous districtos em que fora dividida, con-
tinúa ainda provisoriamente a cargo da Repartição da Policia.

Realisando-se os receios que levaram o Governo a lançar mão deste expediente,
—visto como era absolutamente impossível que a Illm.a Câmara Municipal, pela deíi-
ciência de seus recursos, podesse por si só desempenhar este encargo, em toda a ex-

tensão da mesma Cidade, —não foi possível fazer-se neste objecto notável alteração.

Apenas tratou o Governo de tornar o serviço mais eíficaz e menos dispendioso,
concordando com o digno Chefe de Policia em que o mesmo serviço fosse contra-

tado por arrematação, o que já está estabelecido em algumas Freguezias, e de-

signando mais hum logar de deposito para o lixo, a fim de facilitar a sua remo-

ção, e por tanto eçonomisar a despeza de transporte.
Reportandò-me ás considerações que sobre esta matéria Oz no ultimo rela-

torio, passarei a comimmicar-vos que já foram aprezentados ao Governo os planos
e estudos feitos pelo Engenheiro Golto, por parte de João Frederico Russel, para a
limpeza o esgoto da Cidade e das casas particulares; ebem assim a proposta, con-
tendo as condições, mediante as quaes se obrigam a contratar este serviço, e a
montar òsystema de conduetores subterrâneos, e de decomposição édesinfecção.

Em objecto tão melindroso, e que importa huma grande innovação no nosso
Paiz, e de natureza tão especial; qual o de que se irata, entendi que era prudente
remetter todos os papeis e esclarecimentos, que lhe são concernentes, ao nosso Mi-
nistro em Londres, e mandar, por seu intermédio, examinar os planos esystemas.
offerecidos á consideração do Governo. í ¦¦'.'¦¦¦ ~-"i?,i'~* ¦ ' ~A A-. :A \:.'-~-A'":'' ¦¦¦¦.'!;,¦ -''"' ¦¦"¦-•.'.' ¦¦>'¦>.//-)¦ .'¦ ,". í ¦''¦¦,:¦ '"í
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Foram consultados pelo dito Ministro Ires Engenheiros eminentes, c que se

podem considerar os mais competentes na matéria, Mr. Stephenson, Sir Wiliam

Cubbitt, e Mr. Rendeu.
Já vieram os pareceres dados por estes engenheiros, e dclles resulta que-

nao só approvam os ditos planos e systemas, achando-os exeqüíveis c muito con-

venientes, como uconselham a sua adopeflo nesta Capital, cuja posição topographiea

c mais condições examinaram minuciosamente.
Desfizeram aquelles Engenheiros algumas duvidas, que me oceorriam, acerca

da exequibilidade c eflicacia de tal systema, á vista do nivelamento da Cidade e

de outras circunstancias; c o Ministro do Brasil, que no exame deste objecto des-

envolveo o mesmo zelo, com que tem desempenhado diversas commissòes do Mi-

nisterio a meu cargo, ofliciou-me ainda ultimamente, por maneira muito favorável,

baseando-se naquelles pareceres c no que tinha ouvido aos Engenheiros acima

nomeados.
A' vista disto oecupa-se o Governo seriamente da matéria , habilitando-se

para a realisaçao de hum dos primeiros c mais importantes melhoramentos de

que carece a Cidade do Rio de Janeiro, e que tanto deverá concorrer para o seu

aceio e salubridade.
O systema proposto he, em sua base c essência, o mesmo adoptado cm algumas

Cidades da Inglaterra, com a principal diffcrença de ser nclle obrigatória para
os empresários a desinfecção immediata das matérias e das águas conduzidas pelos
canos subterrâneos

§ *.•

Vaeeina.

Não repetirei a exposição que, nos meus anteriores relatórios, vos tenho feito
sobre o estado pouco lisongeiro deste ramo do serviço, nem as observações apresen-
tadas iía mesma oceasião á vossa illustrada consideração, acerca do concurso de
causas e circumstancias que, contrariando aacção e esforços do Governo, embaraçam
muitas vezes a propagação da vaccina na massa geral da população.

Referindo-me ao que tenho ponderado sobre este objecto, só me resta ac-
crescentar que o Governo tem continuado, com a mesma solicitude, a empregar os
recursos a seu alcance para melhorar o serviço, principalmente quanto á acquisição
e distribuição de puz vaccinico, sem ter tido porém, cumpre confessal-o, a satisfação
de conseguir sempre os resultados que deseja.

Nem, pelos meios ordinários, he dado vencer e destruir com rapide,z precon-
ceitos e hábitos inveterados na grande maioria, sempre pouco instruída, de hum
povo; nem he possível, sem despezas muito crescidas, organisar-se hum systema
de serviço vaccinico que se ramificasse, como fora mister, portodos os pontos do nosso
vastíssimo território, nos quaes a população está disseminada.

O mappaque achareis junto contém o numero de pessoas vaccinadas no correr
do ultimo anno.

¦
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Vô-se que este preservativo foi oppHcado a 37.272 pessoas, nas differentes
Províncias, exceptuadas as do Amazonas, Pará , Piauhy, Rio Grande do Norte c
Parahyba, cujos mappas parciaes não foram recebidos; lendo-sc verificado o seu
aproveitamento em 26.661.

Estes algarismos são por sem duvida superiores aos que figuram nos mappas, não
só do anno passado, como dos anteriores.

Mas posto que este fado indique algum progresso neste ramo, deve notar-se

que em parte concorreo para ellc a circumstancia de ter reinado a epidemia variolica
com grande intensidade na Capital do Maranhão, c também com alguma força
nesta Corte, visto como, cm semelhantes crises, a eminência do perigo faz sempre
crescer o numero das pessoas que recorrem ao seu preservativo.

Soccorres públicos.

Não me acho ainda suflicientemente habilitado para dar-vos eonta da somma

a fue tem subido os soecorros que, por autorisação do Governo, tem sido prestados
á população das differentes Províncias acommettidas pela epidemia reinante.

Da maior parte dellas não tenho recebido informações exactas; de humas

porque o estado sanitário que os tornara necessários perdurou até pouco tempo,
de outras por que ainda continua essa necessidade.

Farei por isso menção somente dos que, por motivo diverso, foram prestados na
Província de Minas, posto que em pouco importassem.

Desabando dous lanços da ponte do Rio Piracicava, naquella Província, perto
do Arraial de São Miguel, na oceasião em que por ella passavam cerca de 4.000
indivíduos, acompanhando huma procissão de penitencia, cahiramno rio 300 pouco
mais ou menos, das quaes ficaram feridos ou contusos mais de 100, e falleceraih
dous, apesar de serem todos promptamente soecorridos por grande numero de pessoas
que immediatamente se lançaram no dito rio com o fim de salval-as.

O digno Presidente da Província, apenas teve noticia deste desagradável acon-
tecimento, fez seguir para o logar hum facultativo e hum pharmaceutico, com os
convenientes medicamentos, e deo todas as providencias que as circumstancias
exigianr.

As despezas effectuadas com taes soecorros, e que importaram em 638^580,
foram satisfeitas pelos cofres geraes.
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íisanlo.

Hc esta, como sabcis, huma de nossas mais importantes questões sociacs.

Hc talvez aquella a que hoje mais se prende a attenção do Governo d de

todos os homens que pensam sobre o futuro do Paiz.
Com efleito, se a coloriisação, para os Paizes novos, he sempre o ohjccto dos

seus mais desvellados esforços; se ainda nas epochas normaes, quando se mira
somente ao augmento de população, costuma alrahir seriamente as vistas dos Go-
vemos illustrados, não era possível que entre nós deixasse de inspirar o maior
interesse, reconhecendo-se em sua solução a primeira e a mais vital necessidade

publica.
A falta de braços, que já se começava a sentir cm muitos dos estabelecimentos

ruraes, sobre maneira aggravada ultimamente pela epidemia, que tem assolado
huma grande parle do Império, acommettido c destruído de preferencia os braços
empregados na lavoura, a ponto de deixar algumas fazendas e engenhos em lamen-
tavel estado, exige imperiosamente do Governo c dos Representantes da Nação as
mais elíicazes e mais urgentes providencias.

Reconheço que a solução satisfactoria dessa grande questão offerece graves
difiiculdades praticas; que sobre ella dividem-se as opiniões dos espíritos mais
esclarecidos; e que, pois, não he daquellas em que se pôde facilitar huma deli-
beração, que, não tendo por si o cunho da reflexão, venha a redundar ainda em
maiores prejuízos para o Estado, e para a lavoura.

Mas também não he menos verdade que, de todos os lados do Brazil, se clama
por hum remédio prompto, que salve a nossa agricultura de huma ruina immi-
nente e inevitável, se não for a tempo soecorrida.

Baldo o Governo de meios de promover a emigração em larga escalla; fiel
ao systhema que adoptou, e que descrevi nos antecedentes relatórios, havia até
agora se limitado a applicar de preferencia os créditos votados para a verba colo-
nisação, na medição, demarcação e descrição das terras publicas, e na importação
de colonos que viessem estabelecer-se como proprietários, formando núcleos de
população numerosa, que, por seu estado prospero e florescente, determinem no
futuro a emigração espontânea, única que, sem grandes sacrifícios do Thesouro e
com menos risco dos particulares, pôde dar resultados satisfactorios.

Do histórico que adiante farei dos esforços pelo Governo empregados no intuito
de promover essa emigração, vereis que elle não se tem descuidado de em-
pregar os meios a seu alcance para acoroçoa-la, e desenvolver o systema que julga
mais seguro e que melhores resultados tem apresentado nos paizes mais adiantados
na matéria.

Posto que haja contratado até o presente a importação de 38:000 co-
lonos úteis e industriosos, e vendido para o seu estabelecimento já perto de 92
léguas quadradas de terrenos devolutos, que devem importar em 414:000 $000

" v" i, .
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pouco mais ou menos, não pode comtudo deixar de convir que este meio, excel*
lente em circunstancias ordinárias, c que devesse talvez então ser o único adoptado,
dependo alguma cousa da acção do tempo, c he por sua natureza algum tanto
lento, como em geral acontece ás empresas mais seguras, e de mais permanente
duração.

Assim, embora o Governo continue a pensar que a fundação de importantes
núcleos coloniaes he o meio o mais edlcaz e o mais conducente ao desenvol-
vimento da emigração expontânea, entende com tudo que circunstancias impre-
vistas urgem e reclamam hoje dos poderes do Estado medidas mais promptas, e
de mais immcdiata execução.

E nisto vai de accordo com o que declarei constantemente, já cm meus re-
latorios, já nas discussões em ambas as Câmaras.

Ilaveis de recordar-vos que o Ministério jamais pensou cm condemnar c excluir
absolutamente outro qualquer systema de colonisação, que, dadas certas circum-
stancias, pudesse ser adoptado com proveito, embora por excepção.

Bem expressivas são a tal respeito as seguintes palavras do ultimo Relatório:
« Si bem que de conformidade com as idéias expendidas no oubro Relatório, que tive
« a honra de apresentar-vos, não tenha o Governo auxiliado a importação de
«. colonos que venliam empregar-se nas fazendas por parceria, salários, ífc. nem
« por isso duvidará, em casos muito especiaes, auxilial-a , si enchergar nisso ai-
<c guma coveniencia ou necessidade absoluta para a lavoura.

O facto mesmo já em parte realisado de ter mandado contratar trabalhadores
Chins para ensaiar a sua aptidão no serviço rural e reconhecer as vantagens que
poderiam prestar, demonstra que não estava em suas vistas recusar sempre todo
e qualquer auxilio com o fim de dar braços á lavoura.

Este recurso, porém, não se pôde hoje considerar inteiramente eflicaz,
visto como depois de ter aqui chegado esido distribuído o primeiro carregamento
daquelles trabalhadores, declarou, como adiante vos informo, o correspondente da
casa contratadora, que esta não podia proseguir em uiteriores remessas, em con-
seqüência de hum bando publicado pelo Agente Diplomático dos Estados Unidos
na China, em o qual se recommendava aos subditos daquella Nação que não conti-
nuassem a contratar e transportar Chins para fora do Paiz.

Semelhante resultado, com que se não contava, unido ao gravame e prejuízos
que tem soffrido, etem de soffrer a nossa lavoura pela deficiência de braços, e ao receio
que os nossos proprietários manifestam, de por si mesmos tomarem a iniciativa em
objecto de tamanha importância embora seja o seu mais palpitante interesse, autorisao
Governo a pensar que he chegada aepocha de virem os poderes do Estado em auxilio
mais immediato da principal fonte da nossa renda, facilitando e promovendo pelo tempo
apepas indispensável e dentro de limites razoáveis a importação de colonos por salário
ou parceria.

As circumstancias do Paiz são hoje na verdade extraordinárias, e muito
differentes do que eram o anno passado na epocha em que escrevi o meu Rela-
torio. "

Elias por sem duyída legitimam Jmma excepção, ou antes hum ensaio, que, em
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nada destruindo o syslcma adoplado, como regra, pelo Governo; provará a todas as

luzes aos nossos lavradores, que a sua sorte não está abandonada, c que assim como

os poderes do Estado nas grandes calamidades soecorrem as povoações soffredoras,

livrando-as, ou attenuando-lhes os males procedentes da fome e da peste, assim

também quando voem imminentc huma crise, que pôde ser fatal á lavoura, tratam

soccorre-la, e não a abandonam a seus únicos esforços.
Em face de motivos tão ponderosos c da gravidade do perigo não hesito em fran-

cameníe solicitar de vosso patriotismo os meios ou recursos indispensáveis a fim de
habilitar-se o Governo para, sem deixar de parte a idéa principal de fundar e desen-
volver grandes núcleos de colonos proprietários, promover também a importação de

colonos Europeos para o serviço das fazendas c estabelecimentos ruraes, pelo tempo

que é de crer seja muito curto, e que for indispensável para cncaminhal-a, e para
animar os nossos proprietários ruraes c o commercio a fazerem-a, como é mais natural,
inteiramente á custa dos recursos particulares.

Não hesito mesmo em pedir-vos a creação de um credito extraordinário para este fim.
A despeza será produetiva. 0 Governo usará d'essa autorisação com a maior pru-

dencia e discrição.
Não se constituirá importador directo de colonos, que venham trabalhar por

jornal, por parceria, ou por outro systema de associação: mas auxiliará a sua vinda

para o Brasil, regularisará os contratos, e fiscalisará a boa fé de sua execução, fará
inspeccionar a escolha dos indivíduos; e já por meio de Sociedades, já por meio de
nossos Agentes na Europa, abrirá a nossos Fazendeiros as portas, por onde lhes seja
fácil conseguir o supprimentodos braços de que carecerem para cultura de suas terras.

Os colonos, transportados com taes cautelas, dentro de poucos annos poderão
reunir algum pecúlio, e o Governo procurará assegurar sua sorte ministrando-lhes, ou
fazendo-lhes ministrar os meios de, em mais ou menos curto prazo, tornarem-se pro-
prietarios, fim principal da emigração de colonos industriosos e agrícolas.

A necessidade cada dia se torna mais urgente; é chegada a oceasião de applicar-
lhe o remédio mais prompto, e mais immediato; e deixando o restante á acção lenta
do tempo, embora mais segura.

No intuito de promover o desenvolvimento dos núcleos dos colonos proprie-
tarios, e de ensaiar o trabalho dos Chins, a que me referi no anno passado, tem
o Governo tomado as seguintes medidas.

Ao passo que tratou de decretar a creação das repartições especiaes das Terras
Publicas nas Províncias das Alagoas, Bahia, S. Paulo, Santa Catharina e Espirito
Santo, cuida em montar brevemente as de S. Pedro, Pernambuco e Minas Geraes,

pelas razões que constão do relatório da Repartição Geral das Terras Publicas, e não
tem deixado de promover a fundação de novos núcleos em pontos que por sua posi-
ção, pela fertilidade de suas terras e benignidade do clima, promettem hum futuro
esperançoso aos novos moradores.

Assim, tendo contratado com a Companhia de navegação do Amazonas, com
o Dr. Faivre da Província do Paraná, com o Conde de Montravel da de S. Pedro,
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com o Dr. Blumenau em Santa Catharína, e com a Companhia do Rio Novo na
do Espirito Santo, a venda de terras e prestado auvilios pecuniários para a intro-

ducção c estabelecimento de 17.850 colonos como proprietários por titulo de com-

pra ou aforamento, posteriormente contratou com a Companhia de colonisação de

Hamburgo, com o Procurador deSS. AA. RR. o Frincipo c a Princeza de Joinville

e com a Companhia de navegação e commercío do Mucury, a importação c o es-

tabelccimento de 20.710 emigrantes europeos, também com a cláusula de serem

proprietários por qualquer dos meios acima declarados, ou em terras pertencentes
aps empresários, ou em outras que devem comprar ao Governo; e ainda ultima-

mente defirindo á pretenção de huma casa commercial estrangeira da Província de

S. Pedro, declarou-lhe, por intermédio do respectivo Presidente, que estava prom-

pto para vender-lhe 8 léguas quadradas de terras devolutas pelo minimo da Lei,

com as mesmas condições com que havia contratado as que cedeo ao Conde de

Montravel, c que constão do meu já citado Relatório do anno findo.

Tem desfarte o Governo contratado não só a importação de perto de 39.000

colonos úteis e industriosos, sujeitando os respectivos empresários a multas pela
infracção dos ajustes, como também a venda de cerca de 92 léguas quadradas
de terrenos devolutos, que devem importar em 414.000^000 pouco mais ou

menos.
Jà se acha medido e demarcado o primeiro território contratado com o Conde

de Montravel, e he de presumir que a esta hora lhe tenha sido já entregue, me-

diante a somma de 18:000$000 que deve ter recolhido á Thesouraria de Fazenda

da Província de S. Pedro.
Proseguia-se, na data das ultimas informações, na demarcação de outros ter-

ritorios cujas operações devem correr mais desembaraçadas e custar muito menos,

visto que se achão já removidos os principaes obstáculos que a primeira medição

encontrou.
Este empresário associou-se ultimamente com outros, e deo já principio aos tra-

balhos com o pequeno núcleo de 39 colonos.
Na demarcação dos territórios contratados na colônia do Rio Novo com o Major

Caetano Dias da Silva surgiram difficuldades, cuja solução teve de ser demorada, por
depender de informações e exames, e da creação de juizes commissarios. Taes dif-

ficuldades só ha pouco puderão ser removidas. Entretanto a empresa deo já prin-
cipio á colonisação em terras que possue nas visinhanças das que contratou, con-

tando já o nascente estabelecimento 114 colonos, além de 30 Chins.

Contratando o Governo com a Companhia de Hamburgo a venda de 2 léguas

quadradas de terras sobre a serra do mar, visinhas ás da colônia D. Francisca, com

a obrigação de serem povoadas dentro de três annos pelo menos com 2 mil indi-

viduos, e bem assim até 100 lotes de terra de 250 mil braças quadradas cada hum

ao longo da estrada que convém abrir-se da povoação de Joinville, em Santa Ca-

tharina, para a Província do Paraná; determinei ao Presidente da Província de

Santa Catharína , com o fim de facilitar as communicações entre as duas ditas

Províncias, e de dar impulso epromover o desenvolvimento do novo núcleo colonial,

que mandasse examinar e estudar duas picadas já abertas, que, partindo da dita
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povoaçfio, se dirijao huma a estrada de lages c outra ató as proximidades da Cidade

de Coritiba.
Sc alguma das referidas picadas prestar-se á construcção de huma boa estrada

de carros, sem grandes despezas, intenta o Governo mandar logo principiar asres-

pectivas obras, convencido como está da grande influencia que terá essa estrada

não só pelo que respeita á prosperidade da Colônia D. Francisca, como á de outros

núcleos que se estabeleção na Província do Paraná, a qual, como não desconhe-

ccis, he huma das que reúnem condições mais aproveitáveis para a fundação e de-

senvolvimento de colônias agrícolas de europcos.
Pelo ultimo contrato feito com a mesma companhia de Hamburgo não fica o Go-

verno sujeito ás despezas, que se houverem de fazer com a demarcação dos terras ven-

didas, e adoptou o systema de conservar, entre os lotes cedidos, terrenos devolutos

para serem de futuro vendidos por conta do Estado.
A vantagem deste systema he de primeira intuição, porque, embora na aclua-

lidade fossem cedidas pelo mínimo da Lei as terras que contratou a dita Companhia»

á proporção que estas se forem povoando, irão as reservadas subindo em valor,

e dentro em pouco chegarão a tel-o muito superior ao máximo fixado na refe-

rida Lei.
Posto que os colonos do núcleo denominado Santa lzabel, na Província do

Espirito Santo, vivão na abastança, e tenham prosperado, com tudo a irregula-

ridade do terreno, e a distancia em que já ficam do mercado os últimos povoado-
res, aconselhão que não se agglomere ali considerável numero de colonos. Por-

isso, sabendo o Governo que melhores condições oflerecem os terrenos existen-
tes sobre o rio Santa Maria, e desejando formar naquella Província, em que tanto

abundão ainda as terras devolutas, núcleos numerosos, que sirvão de centros de

attracção, a fim de encaminhar para ali a imigração expontânea, mandou de-
marcar com a maior brevidade hum território, e fazer todos os preparativos para
o recebimento e estabelecimento das primeiras 50 famílias, que deve mandar vir
da Bélgica, e que serão seguidas de outras até completar-se o numòro de dous
mil colonos.

Pelas informações recebidas, nutro esperanças de que, senão todos, ao me-
nos grande parte destes colonos estará habilitada não só para pagar suas passagens,
mas ainda para trazer com sigo algum dinheiro que facilite o desenvolvimento da
nova colônia, sem grandes sacrifícios do Thesouro Nacional.

Devo informar-vos que, para com todos os empresários acima declarados
menos a Companhia de commercio e navegação do Mucury, comprometteo-se o
Governo a auxiliar a importação e o estabelecimento dos colonos por meio de
huma subvenção por cabeça, variando de 15 a 30 mil réis por indivíduos maiores
de 10 annos e menores de /i0, e de 10 a 20 mil réis por aquelles que tiverem
menos de 10 e mais de 5 annos de idade.

Não ha quem desconheça que tão fortes são as despezas que em seu começo
exigem os estabelecimentos coloniaes, e que tão aleatórios são os riscos a que se
achão sujeitos, que sem algum auxilio pecuniário, e outros favores, como sejam a
venda das terras pelo preço mínimo da Lei, a faculdade de chegarem os navios,
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que transportem colonos, aos portos mais próximos das colônias, ainda quando
não scjão alfandegados, o pagamento do serviço dos cultos, o das escolas, &c,

fora quasi que impossível por muito tempo dar-se hum desenvolvimento cm maior
escala á colonisação, e aproximar a epocha em que a corrente da emigração por
si mesma se dirija para os nossos portos sem gravame do Thesouro.

O tombamento das terras devolutas, sun distribuição em lotes e exposição á
- venda, não teem ainda tido tanto incremento como he de desejar. Este facto porem

não deve jamais ser attribuido a culpa do Governo.
Já tive o anno passado oceasião de dizel-o em huma das discussões em que

tomei parte, que cm hum paiz novo, e em que tudo estava por fazer-se neste
importante ramo, não era possível couseguir-sc repentinamente, c no prazo de
dois annos apenas, aquillo que em outras com elementos mais favoráveis, e
dispondo-se de maiores recursos, tanto tem custado.

De feito, grandes hão sido os obstáculos com que os nossos Inspectores Geraes
<le medições tem lutado. De hum lado a inexperiência dos empregados e a falta
de pessoas habilitadas para o serviço especial das medições, d'outro a difilculdade
de encontrarem-se trabalhadores que, achando nas capitães e nos povoados tantos
meios de ganhar a vida, se queirão sujeitar aos rudes trabalhos das mattas, e a
de transporte e supprimento de viveres, unidas aos embaraços extraordinários
que sobrevierão nos últimos tempos, procedentes já da epidemia reinante, já das
copiosissimas chuvas que cm quasi todo o Império cahirão no anno passado,
tudo tem concorrido, máo grado nosso, para retardar este serviço.

O Governo tem combatido taes causas quanto ha cabido em suas forças; e
seus esforços ligados á maior experiência, que vão adquirindo os agrimensores,
e aos meios que se tem empregado, tanto para obterem-se trabalhadores, como
para alimental-os em lugares, em geral, distantes dos povoados, promettem d'ora em
diante mais regular andamento á demarcação das terras, que he a base do nosso
systema de colonisação. f%

Assim he, que apezar de ter a cholera-morbus assolado a Província do Pará,
e das chuvas que ali cahirão, pôde conseguir o respectivo Inspector Geral medir e
demarcar o perímetro de hum território (4 legoas quadradas), dividil-o em quatro
partes iguaes, e subdividir huma destas nas 36 secções ou lotes de que trata o Art. — j
14 da Lei de 18 de Setembro de 1850. Ás ultimas chuvas que o obrigarão a re-
tirar-se com a gente empregada no serviço para a povoaçao de Caçaquêra\e a des-

pedir os trabalhadores, he devido o não estar ainda completamente subdividido esse
território e promptas para serem desde logo expostas á venda 144 secções; o que
dentro de pouco mais de hum mez espera conseguir o mesmo Inspector, bem como
traçar os limites do segundo território.

O serviço feito em cada huma das Inspectorias consta do Relatório da Repar-
tição Geral das ferras Publicas, que para vosso conhecimemto mandei annexar
a este. Não cangarei pois vossa paciência, reproduzindo desenvolvidamente o que
ali se acha a tal respeito.

Desde o anno de 1854 vos annunciei o intento que tinha de mandar impor-
tar hum certo numero de Chins para ensaiar no serviço.

..
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As experiências, feitas nas colônias Inglezas, em Cuba e em outros paizes In-

terlropicacs, de antemão abonavam o ensaio. Tinham os Chins feito reapparccer

a cultura da cana e o fabrico de assucar em lugares, onde havia quasi que deivado

de existir pela extineção da escravidão, apezar de todos os esforços empregados pelos
respectivos Governos para a introducção de colonos europeos.

Levado por este, e outros exemplos, que longo fora ennumerar, não hesitou

o Governo em contratar em Londres com a casa Sampson e Tappan a importação

de 2.000 Chins, sob condições que se podem ate certo ponto considerar mais

vantajosas do que as que haviam sido estipuladas em outros contratos, que consultou.

367 destes Chins chegaram a esta Corte em meiados de Março; foram tantos

os pedidos que teve o Governo, que forçoso foi reduzil-os e adiar algumas con-

cessões para serem satisfeitas, quando aportassem os outros navios, que devem

transportal-os em maior numero. Infelizmente, como já vos informei, offercce

agora algumas duvidas o correspondente da casa contratodora em completar a re-

messa a que se obrigou; e posto que o Governo as não julgasse procedentes,

porque não se dava o caso^do rompimento do contrato, receio que isto, pelo
menos, demore a vinda de novos trabalhadores Chins.

O Governo fará applicar as multas do contrato, se a demora não for jusli-
Ceada, e tomará as providencias que lhe parecerem mais acertadas.

Resta-me informar-vos, que já me foi proposto pela Repartição Geral das terras

publicas hum projecto de Regulamento —sobre os transportes de emigrante?.
Tenho este trabalho entre mãos, e espero dentro em pouco expedir o dito

Regulamento para execução das providentes medidas authorisadas no Art. 12 da
Lei n.° 840 de 15 de Setembro do anno passado e concernentes aos navios que
transportarem colonos para quaesquer portos do Império.

Colônias Militares.

Com o duplice fim de promover a povoação e cultura de nossas maltas, e
de policial-as, continua o Governo a dar impulso aos estabelecimentos d'este

gênero.
Até hoje tem fundado nove Colônias militares; a saber:
Na Provincia do Pará as de Pedro II., São João d'Araguay, e Óbidos.
Na do Maranhão, a de S. Pedro de Alcântara do Gurupy.
Na de Alagoas, a Leopoldina.
Na de Pernambuco, a de Pimenteiras.
Na de Santa Catharina, a de Santa Thereza.
Na de Minas, a do Urucú.
Na do Paraná, a do Jatahy.

Alemd'estas mandou fundar a dos Dourados, na Provincia de Matto Grosso; e
tem feito continuar os trabalhos das de Anhuac e Brilhante, cora o fim especial
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de segurar c proteger a navegarão fluvial entre aquella Província c a do Pn-

raná; c bem assim as. que devem ser estabelecidas na Província de Goyaz, com

o intuito de promover igual navegação nos Rios Araguaya c Tocantins.

Das Colônias fundadas, a Lcopoldina he a que tem tido até o presente mais

rápido desenvolvimento; quer pelo incremento de sua população, quer pelo nu-

mero de edifícios já ali existentes, quer finalmente pela cultura das terras.

A Colônia Militar de Óbidos, apezor de dificuldades vae tendo algum dcsenvol-

vimcnlo; c, no meu entender, <5 huma das que mais promclte, tanto pela sua po-

sição, como pela fertilidade de seu solo
Alem do núcleo militar com que foi fundada, tem já recebido 213 colonos Por-

tuguezes, que o Governo mandou vir, por intermédio da casa commcrcial do Barão

de Mauá, dos quacs acham-se empregados 187 na agricultura e em outros trabalhos.

A Colônia Militar do Urucú vai lambem se desenvolvendo, achando-sc estabcle-

cidas em seus competentes prasos 28 famílias de colonos Portuguezes, contratados

por intermédio do Director da Companhia do Mucury.

A das Pimcntciras apresenta hoje, segundo as informações do Presidente da

Província, mais algum melhoramento, sob a inspecção de seu novo Director; por

quanto não só estão em andamento o quartel c diversas casas para ofllcinas,

como se concluíram, cm curto prazo, nove casas de tijolo, cobertas de telha, envidra-

radas e pintadas, para residência do Director e mais empregados.

Além disto construio-se ali outra, de 95 palmos de comprimento, para servir de

Capella provisória, a qual alem da Imagem da Padroeira (Nossa Senhora da Conceição)

possue os paramentos necessários para o Culto Divino. ,
Tem aquella colônia duas Olarias, em que se fabrica hílha, e um forno em que

se podem preparar de 16 a 17 milheiros de tijolos.

Quanto ás outras Colônias, reporto-me ás informações que encontrareis desen-

volvidas no Relatório da Repartição Geral das Terras Publicas.

Calheqoese e civilisaçâo dos Índios.

De hum extenso artigo do Relatório da Repartição Geral das Terra Publicas,

consta tudo quanto se tem podido colher de mais interessante acerca das aldèas de

índios existentes no Império.
Referindo-me, pois, a este documento, pouco me cabe acerescentar ao que

expuz em meu Relatório do anno passado sobre este ramo de serviço publico.
Tendo a experiência demonstrado, como por vezes se ha feito ver,,que o Re-

gulamento de 24 de Julho de 1845 não era o mais adequado para chamar ao gre-

mio da nossa Sociedade o grande numero de hordas, que, errantes ainda, vagam

por nossas mattas, euida o Governo em reformal-o, de conformidade com as idéia
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que tive a honra de expor nos antecedentes Relatórios. Entendeo porém que, ante»
de proceder a essa reforma, c de destruir o que está feito, eonvinha, para mar-
char com prudência, proceder a alguns ensaios de outro systema, nas aldéas que do
novo creasse.

He assim que, como vos fiz ver o anno passado, mandei fazer o primeiro
ensaio nas aldéas fundadas nas margens dos Rios Jatahy e Tibagy, compostas de
índios Cayuás, c dirigidas por instrucções especiacs, cm que, tomando por base o
elemento religioso, he incumbida a Missionários dedicados e zelosos a direcyão dos
índios, até que se achem em estado de conveniente emancipação.

Até o presente não tecm sidodesanimadores estes primeiros ensaios; c tudo me
faz crer que, pelo menos, colheremos do novo systema resultados melhores dos

que os produzidos pelo do Regulamento acima citado.
Se assim acontecer, ficará o Governo habilitado para expedir, e mandar ap-

plicar a todo o Império, o Regulamento que já está prompto para ser publicado.
Até. o anno de 1855 este serviço estava como que descentralisado.
Hum Director Geral cm cada Província correspondia-se directamente com o res-

peclivo Presidente; e este funecionario, lendo já a seu cargo tantas e tão impor-
tantes obrigações a desempenhar, lutava, de ordinário com diíliculdadcs provenientes
da falta de recursos e da aftluencia >de trabalhos, para oceorrer sempre com a ne-
cessaria promptidão a este objecto, e dar ao Governo noticias circunstanciadas do
estado das aldéas e da cathequese dos índios.

Attendendo a este inconveniente, encarreguei ao Director Geral das Terras Pu-
blicas de entender-se com os seus Delegados nas Províncias, de exigir e colligir
todos os esclarecimentos necessários a este ramo, de velar no seu desenvolvimento,
e indicar ao Governo as medidas mais acertadas para ó seu regular andamento.

Hum grande embaraço porém se oppõe ainda, e por muito tempo se opporá,
a que possamos tratar deste objecto com a amplitude e largueza que elle merece.
Numerosas hordas de índios selvagens lemos em estado de se aldearem; mas falta
para este fim o principal elemento; faltam-nos Missionários, dignos deste nome ,
em numero sufficiente, aos quaes se confie a sorte dos índios e sua civilisação.

De toda* as Províncias, em cujas mattas ha selvagens, são reclamados instan-
temente estes Sacerdotes. Emquanto foi possível, satisfiz tão justa exigência.; mas
não pude attehde-la para todos os pontos, muitos dos qüaes estão ainda hoje sem
este grande recurso.

Para evitar a continuação das uàurpações das terras das antigas aldéas, e rei-
vindicar as que estão indevidamente apossadas, tem o Governo tomado as devidas
providências, começando por mandar aviventar as divisas das concedidas para pa-
trimonio das ditas aldéas, muitas das quaes já não sao habitadas pelos índios, e
outras encerram em si muito pequeno numero de seus descendentes.

. Alguma déspeza será mister fazer-se com isto , mas qualquer que ella seja ha
de ser compensada pelo valor das terras, que em sua maior parte tem-se tornado
importantes por sua posição e qualidade. y
,: Segundo o novo e mais circumstançiado arrolamento, a que se proçedeo na. ' '
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Repartição Geral das Terras Publicas, póde-se computar o numero total de índios
aldeados em todo o Império em 28,858.

Este arrolamento, com tudo, resente-se ainda da falta de informações acerca de
alguns pontos do Império; e por isso sou levado a crer que o numero referido
acha-se ainda abaixo da realidade. •
-*-¦ ¦* . 
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População do Império.
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Hc ocioso repetir neste logar o que se tem escripto oflicial e extra-oflicial-
mente sobre a imperfeição dos poucos dados estatísticos que servem de elemento
para o calculo de nossa população.

Eu mesmo já oecupei a attenção das Câmaras Legislativas, üxpondo-lhcs as
difliculdades que tornavam impossíveis, por emquanto, trabalhos mais regulares c
conscienciosos.

....

No emtanto devo communicar-vos o resumo das informações officiaes obtidas
a semelhante respeito."

Geralmente se diz que a população do Brasil orça por oito milhões de ha-
bitautes. Aquellas informações dão quasi esse mesmo resultado, avaliando-a em
7677.800 habitantes, repartidos nesta ordem pelas diversas Províncias:

Minas Geraes...;.. ..'.;¦.. 1.300,000
Rio de Janeiro.. ..i..., .^ •...,,.. 1.200,000
Bahia-• ..'.. '..' .... I.IOOjOOO
Pernambuco. ...  .,.?..- .. •> 950,000
São Paulo,.... .. 500,000

Maranhão .. ..... ............... é-,..; 360,000
Parahyba,. ....  209,300
Pira * ÓíY7 /íAA *

Alagoas ....  204,200
São Pedro.............. ...............;..;... .v.V 201,300
Rio Grande do Norte. ...?.;........ .* 190,000
£5*~,IpipC . • . . . , . . . , • . ...... • . . • • » ."v, * , . . • • .-•... ........ , J.OO,OvvJ

Goyaz... ,............; 180,000

Santa Catharitia;..... •... |.......................... 105,000
Matto Grosso.;......... p %^|^^^fc^^ mt,.. 85,000
Paraná. .". . 72,400
Espirito Santo..................................... 51,300
Amasonas.,..;..... ..;..;,... %..;............. 42,600
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Loterias.
Tendo chegado ao conhecimento do Governo os abusos c fraudes que fre-

qucntemenle se commctüam, nas casas em que se subdividiam c vendiam ao

publico os bilhetes de loteria; c havendo tomado em consideração huma repre-

sentaçao que sobre este objecto lhe fez o Chefe de Policia, julgou conveniente

tomar medidas que pozessem termo a tao immoral e prejudicial industrio.

Para este fim, por Decreto N.» 1 727, de 20 de Fevereiro ultimo, foi pro-

hibido: 1." que os possuidores de bilhetes de loterias os subdividissem, ficando

permitida somente aos Thesourciros de loterias geroés c provinciaes a emissão

de bilhetes c fracções destes, na conformidade dos respectivos planos e das

ordens do Governo, na Corte, c dos Presidentes, nas Províncias: 2.» que nesta

Corte sejam os ditos bilhetes vendidos fora dos escriptorios dos respectivos The-

sourciros, ou 4as casas por estes commissionadas. ^
¦ ¦ ¦

Careslia dos Meros alimentícios.
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Durante a epidemia receou-se que esta Corte tivesse de ser victima também

do flagello da fome. Os preços dos gêneros alimentícios subiram a hum ponto
muito elevado. '."'.'

No intuito de prevenir a falta de carne verde e de farinha, tomou o Go-

verno algumas providencias que surtiram o desejado effeito.
Evitou-se a fome: mas cumpre não perder de vista que o alto preço de

muitos gêneros de primeira necessidade eontimía a manter-se, com gravame para
as classes menos abastadas. '

Procedeu-se, administrativamente, ao estudo da questão, que merece todo o

cuidado do Governo.
Já se ouvio a Secção respectiva do Conselho d'Estado, depois de vários inque-

ritos èspeciaes, é trata-se de iniciar as medidas que estão na esphera do poder,
em hum paiz livre como o nosso.

A nova tarifa teve em attenção este ponto, e nutro bem fundadas espe-

ranças de que concorrerá para melhorar as condições do mercado de certos ge-
neros alimetiticios, que importamos dos paizes estrangeiros.

Ais boas estradas para o interior, e sobretudo as de ferro, devem ter também

o benéfico resultado de proporcionar meios mais fáceis ao transporte dó gado, e

de vários produetos que são essenciaes para a alimentação da Corte, e que hoje

ou aqui não chegam, ou vem por preços exagerados em conseqüência do custo

dos transportes,

N
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Crcdiliis.
Tenho de declarar-vos que, de conformidade com a autorisação conferida nos

§§ 2.° e 3.° do Art. 4.° da Lei n.° 589, de 9 de Setembro del850, foram abertos,
pelo Ministério a meu cargo, por Decretos n.os 1.683, 1.714 c 1.757, de 28 de No-
vembro c 31 de Dezembro de 1855, c 26 de Abril do corrente anno, hum credito
extraordinário e dous supplemcntarcs nos valores, aquelle de 15.000^000, e estes
de 445.240^705 e 82.840M126, para oceorrer-se a despezas do mesmo Ministério, nos
exercícios de 1854—1855 c de 1855—1856.

OI.0 relativo ao Imperial Instituto dos meninos cegos, era de indeclinável neces-
sidade, visto como, na Lei de orçamento vigente, nem huma quantia foi votada para as
despezas deste estabelecimento. A quantia, pela qual se abrio o referido credito he
igual á que foi designada na Lei n.° 840, de 15 de Setembro de 1855, para as suas
despezas no exercício próximo futuro de 1856 —1857.

O credito supplementar de 445.240y705 concernente ao exercício de 1854—1855,
foi exigido pela necessidade de supprir-se o aceressimo de despeza , proveniente; 1;
da execução dosDecretos n.°* 1.386 e 1.387, de 28 de Abril de 1854, que reorgani-
saram as Faculdades de Direito e de Medicina; 2.° da execução do Decreto n.° 1.331 A,
e 17 de Fevereiro de 1854, que reformou a instrucção primaria e secundaria no Mu-
nicipio da Corte; 3.° da elevação dos vencimentos dos Conselheiros d'Estado; 4.° do
augmento de subvenção concedida á Companhia de navegação e commercio do Ama-
sonas em virtude do novo contrato; 5.° das medidas e providencias que o Governo
foi obrigado a tomar a bem da salubridade publica, por motivo do apparecimento da
epidemia da cholera-morbus, bem como dos soecorros prestados á população dos pri-
meiros pontos acommettidos.

O credito também supplementar de 82.840^026, procedeo; l.°dos vencimentos
dos professores de instrucção elementar e de musica das Sereníssimas Princezas; 2.°
do augmento de despeza que resultou da reforma da Academia das Bellas Artes, se-
gundo o Decreto n.° 1.603, de 14 de Maio de 1855; 3.° de despezas feitas com expio-
ração de mineraes na Provincia da Bahia, e com vencimentos de hum naturalista in-
cumbido de estudos e de collecções scientificas nas Provincias do Pará e Amasonas;
4.° da necessidade de elevar-se a somma de 50.000#, designada na Lei do Orçamento
vigente, para despezas relativas ás colônias militares.

Mais minuciosas informações sobre os motivos que justificam os mencionados
créditos achareis nas respectivas tabellas demonstrativas, que acompanham a proposta
do Ministério dos Negócios da Fazenda.
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Tenho ctposto quanto mo parcceo necessário para informar-vos do estado
dos principaes negócios que correm pelo Ministério a meo cargo.

So quaesquer outros esclarecimentos dcsejardes ter, serei prompto em pres-
tal-os, cora a maior franqueza e solicitude.

Palácio do Rio de Janeiro 15 de Maio de 1856.

Jtiú* ÍXeòiaux Do Coutto «Jettct*.
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Mappa da vaccinaçao praticada ao Império do ltrasil no anuo financeiro de 1S54—1S55.

PROVÍNCIAS.

Município Neutro....
Rio de Janeiro
Bahia
Pernambuco
Maranhão
Alagoas
Ceará
Sergipe
Espirito Santo
Minas Geraes
S3o Paulo
Goyaz
Paraná
Mato Grosso.... ......
Santa Catharina
S. Pedro do Sul

Total....

Sexos.

«o

3.379
1.955
2.198
1.165
7.027

150
89

429
230
289

1.089
147
140
72

110
1.703

2.666
1.609
1.708

967
6.700

100
51

159
173
246
961
64

132

60
1.454

20.232 17.040

Condicções.

Co
O

V.

3.006
1.892
2.502
1.284
6.778

167
108
421
142
348

1.050
181
210

130
2.319

3.039
1.672
1.404
848

6.949
83
32

167
261
187

1.000
30
«2

Resultado
da vaccinaçao.

cr

C5

'O
CS

O'O

o
cs

«o

40
888

20.538 16.662

3.680
2.683
2.974
1.487

11.084
174
82

372

322
869
186
156

683
515
285

50
38
75

134
2.458

791
25
52
72
26

302

I

O

«o

O

o•«
.3

2.365
198
417
360

2.643
26
20
141.

213
390

64

10
447

26.661 2.914 7.294 i

<

>ocs

H
O
H

6.045
3.564
3.906
2.132
13.727

140
140
588
403
535

2.050
211
272
72
170

3.207

37.272

MUNICÍPIOS E PAROCHIAS

Cidade
Capita!
Capital
Capital
Capita!
Capital
Capital
Capita!
Capital
Capita!
Capita!
Capital
Idem.
Ideni.
Capital
Capital

e 4 Frcguezias de fora.
e 15 Município.».
e 20 Município*.
somente.
c li Municípios.
c 3 Municípios.
somente!
e 3 Municípios.
somente.
e 2 Municípios.
, 14 Municípios e huma Freg.
somente

e 3 Municípios,
e 12 Municípios

0f?ócu\\coeó.

l'-.AÍ:

A vaccinaçao na Provincia do Ceará
compretiende somente o 2.° semestre
de 1854 ; no Paraná he de Dezembro
de 1854 a Março de 1855, r no Es-
pirito Santo de Janeiro a Dezembro de
1854. As Províncias, que aqui são omi-
tidas, nito remetterâo ainda M repecti-
>os mappag. Houve nesta Corte 25 fa-
ctos dcretarciiiaçao, dos quaes 7 com
pleno suecesso, e 28 sem resultado.

FoiÉO distríhuidos aos Conimissa-
rios vaccinatlores Pro\inciacs ea \arios
indivíduos l.lnO Ullms c-ipillaro o
2.209 lâminas com vaccina evlrahida
dos vaccinados nesta Corte.

Secretaria datado dos Negócios do Império, em 30 de Abril de 1856. —- Fausto Augusto d'Aguiar.
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Mappa demonstrativo do iiiimcro de cadáveres sepultados, desde o \.° ife Janeiro á Si de Dezembro de I8ÍÍS, nos Cemitérios
Esta Corte abaixo declarados.

Janeiro

Fevereiro.

Março

Abril

Maio.

Junho.

Julho

Agosto.

Setembro.

Outubro

Cfmitmos publico* iic 8. Jtmúttú Xmltv t iic #. M\o fluptiôto.

/ti \*i

IWionaes.

Novembro.

Dezembro,

<£iivtcó.

Masc. Fm.

152 105

118 95

1G3

Sommas...

133

131

136

12 o

141

286

348

216

154

2.103

110

102

104

101

SOM.MA.

257

213

273

235

235

237

121 ?4)

117 258

207 493

8 ÒCWXVÔÒ.

Masc.

50

G5

72

74

50

68

68

301 649

16; 381

133 287

1.661 3.764

163

172

93

68

1.000

Fcm.

56

58

56

48

76

52

51

63

100

147

86

89

882

SOM.MA.

112

123

128

lí>2

126

120

102

131

263

319

179

157

1.882

Estrangeiros.

¦•Bt»M«M,irwm it r eawMB—>i

Masc. Fcm. somma. Masc. Fem.

00 28 118 73 34~

75 27 102 63 28~

73 19 92 65 18~"

76 29 105 77 44~*

87 131 74 26

96 33 129 77 18

70 23 93 84" 25

81 26 107 100 26

56! 98 350 431 120~

#326 135 461 521 161
182 71 253 241 77

107 44 151 133 46~~

1.525 567 2.092 1.939 623

SOM.MA.

107

91

83

121

100

95

109

126

551

682

318

179

2.562

iamp——tt« !.¦."¦ MMwwMMMEB—maaai

íacionalidade
ignorada.

! Masc.

16

17

10

9

11

12

11

37

127

132

34

30

446

Fem.

11

8

11

70

78

21

16

218

SOMMA.

24

28

19

13

14

20

22

4J

197

210

55

46

694

Ccmitcrios.

De S. Francisco de
Paula.

Masc.

16

8

11

12i)

8

10

18

16

18

136

Fem.

6

3

4

37

SOMMA.

8

14

18

10

14

16

11

14

20

21

20

173

Dos Inglezes.

Masc.

II 13

Fcm. SOMMA.

13

s

TOTAL.

627

573

613

6U6

616

619

589

679

1.838

2.341

1.203

841

11.180

.

Secretaria d'£stado dos Negócios do império cm 30 de Abril de 1856. - Fausto Augusto iV Aguiar.
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Decreto de 23 de Maio de 1821, c Portaria
de 12 do dito do 1820.

Idcm do 29 do Outubro de 1835.

Idem de 25 do dilo de 1839.

Idcm de 17 de Novembro do 1841.

Idcm de 14 de Setembro de 1850.

Idem de 27 de Novembro de 1841.

Idem de 27 do dito de 1841.

Idem de 21 de Junho de 1843.

Idem de 30 de Setembro de 1843.

Idem de 24 de Junho de 1847.

Idem de 5 de Setembro de 1847.

Idem de 26 do dito de 1847.

Idem de 10 de Julho de 1850.

Idem de 20 de Agosto de 1853.

Idem de 24 de Maio de 1854.

Idem de 24 de Maio de 1854.

Idem de 24 de Maio de 1854.

Idem de 24 de Maio de 1854

Relação das Loterias que existem concedidas.

Loteria* cujo numero mio tem limite.

Concedem 2 Loterias annuaes sem limite de tempo para ser repartido o beneficio pela Santausada Misericórdia, Expostos, Recolhimento das Orphfls, Collegiodo Pedro 2.» o Semi-nario de S. José.

Idem 2 annuaes para as obras da Casa de Èòrrecçüo em quanto durar a mesma obra.
Idem t annual sem limite de tempo para o Hospital da Santa Casa da Misericórdia desta Corte.
Idcm 4 annuaes sem limite de tempo ao Monte Pio Geral dos Servidores do Estado.
Idem 3 annuaes sem limite de tempo, para o melhoramento do estado Sanitário.

Süo 12 Loterias annuaes sem limite de tempo.
*

Loteria» que existem concedidas), cujo numero lie fixado no De-crete de )§«a concessão.
Idem 3 á Matriz da Ilha do Governador.

Hxlrnltiria*.

#

Idem 16 para o Conservatório de Musica desta Corte.
Idem G para despezas com os Missionários Capuchinhos.

¦

4

Idem 4 para a Fabrica de tecidos de Fructuoso Luiz da Moita.
Idem 10 á Freguczia de Nossa Senhora da Gloria.
Idem 4 á Sociedade Amante da Instrucçao.
Idem 1 para hum Hospital d'agua das caldas na Villa desse nome."
Idem 20 para o Hospício de Pedro 2.°
IdrrAkLh<fS0Ur° Na?ionaI as Loterias precisas para indemnisação da prestação de 3 contos

tara (20 Loteriasl01" * 
an"°S a° Empresario do Th«atro d* S' Pedro de Alcan-

íàemUo Recolhimento de Santa Theresa creado para asylo das meninas desvalidas. %
Idem G á Irmandade do Santíssimo Sacramento da antiga Sé.
Idem 2 á Matriz do Rio Novo da Província de Minas Geraes.

-*
Idem 2 á Matriz de Santo Antônio da Parahibuna da dita Província.

_ Fãltao extrahir 53 Loterias pertencentes a 13 Estabelecimentos, fora aH2 annuaes quenao tem limite de tempo, e que acima ficâo declaradas.
umÊmBÊaBsssBBnammmm ^^^ My fmSmaamiSSSm

Cii

20

17

50

18

1

5

E ailuo.

ü

12

,n&v> ——a ívFKm,xtBím>j&»Km-,trm*>}

Rio de Janeiro 20 de Fevereiro de 1856.— João Pedro da Veiga.
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JMâppa estatístico dos privilégios concedidos no anno de 1855.
Objecto da concessão.

Fabrico, importação e introducçâo no Império de fe-
chos d'armas de fogo, occultos por meio de hum novo
machinismo.

Fabrico de massas alimentares.

Estabelecimento no porto da Capital da Província da
Bahia de huma cale àhaler oupatentslip.

Fabrico e venda de machinas, inventadas e aperfeiçoa-
das pelos concessionários, para seccaredescascar café.

Data das concessões.

Decreto n.° 1.524 de 8 de Janeiro
de 1855.

Dito n.° 1.533 de 22 de Janeiro,
de 1855.

. 
¦?>

Dito n.° 1.547 de 3 de Fevereiro
de 1855.

Dito n.° 1.677 de 14 de Novembro
de 1855.

Concessionários.

Villote & G.a

Tempo
da duração.

5 annos.

Archangelo Fiorito.

Bacharel Francisco Antônio Pereira Rocha.

Idem.

10 annos.

Perretier & Gouy. Idcm.

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império em 30 de Abril de 185C — Fausto ttt(/t<9to <te Águia».
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos da Escola de Medicina do Rio de Janeiro
no anno lectivo de m»55.

Movimento das Aulas.

~ 
M .. Curso rharma- __

Curso Medico. ccl|UcÒ4 g
||—¦ -.- ~ 

'ft—A~~7~~~^ 
§5 Observações.

à ò <£ § i g g I £S
CCS3C5CC • 3-5-5 J I *2
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i 5 .... 2 1 3 8
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.... 1 12 11 10 7 40'**-*"  

11 2 '".  
1 2 .... 
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Matricularão-se
~, í Optime com laude..Forao ap-)N'mine discrepante.

provados (simp]icUer<
Forão Reprovados
Perderão o anno.
Deixarão de fazer acto
Forão para a Faculdade da Bahia.
Fallecerão
Doutorarão-se,
Formarão-se

213
59
88
30

8
10
40

2
2

39
9

\lém dos 48 alumnos que acabarão seus estudos , doutou*
rou-sc mais 1 Cirurgião Formado pela Academia Medico-Ci-
runrica da Corte. Verificarüo-se 7 Diplomas de Médicos extran-
geiros 3 de Pharmaceuticos , e 1 de Parteira. Concedesse 1
Dinioina de Parteira a uma Senhora extraugeira que frequeu-
tou o curso obstetricio, >e submetteo-sc aos exames respe-
divos ForHo admittidos a exame os alumnos que no anno
uroximo pussado deixarão de faze-lo, a saber: do !.• anno
medico 1 que foi approvndo simpliciter ? do 3.° dito, 1 que
obteve a mesma approvaçau 5 do 4.° dito, 1 que foi approva-
do nemine discrepante i c do b.° anuo, 1 que foi approvado
simpliciter

Naturalidade dos Estudantes
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos do anno leclivo da Faculdade de Medicina da Bahia
do anuo de 1835.

Movimento das Aulas.

Matricularão-se ,..
i7nrsA «n \ * icnamcnlc..,,•«•..,,.,•*.•

orovadSs" Sudjcicnlcmcnte
provados j sjmplesmcnlc

ForãQ reprovados,
Perderão o anno
Deixarão de fazer aclo
>Tão se habilitarão ,
Falleccrão,
Doutorarão-se

Curso Medico.

1
í

o

o

o

o

56
10
13
14
5.1
t I
5
6
2

49
28
8
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o o
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25

• ? * t

6
5
9
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4
5
1
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1
1

5
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2
1

8

207
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5
1
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7
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a
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c
d
e
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9
h
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Curso Phanna-
cenlico.
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3
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t • • t
... *
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o

S5

o
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2
3
4

1
2
1

•. • * • • i
Obtivcrao
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t • ••

»r«
1

. f..

f t • r

J
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O
P l

Observações,'

22 a
6
«
rf

i •
i fl 9
2 A

o titulo,

229
112
25
£3

5
2

27
28
11"4

Fizerão exame pratico de Pharmacia 5 estudantes, e receberão orespectivo Titulo. Erão da Bahia 3, Pará 1 , Portugal 1Dos Médicos Doutorados U são naluracs da Bahia c 1 de ScraipeVer.ficarao,se 3 lilulos, 2 de Doutoics em Medicina, sendo 1pela Universidade de Bruxcllas, e o outro pela de Paris- e 1 de Pharmaçcutico pela EJscola Medicq-Cirurgica de Lisboa.
Houve hum examp de Pharmacia pratica na conformidade das Re-soluções da Assembléa Geral Legislativa de 29 de Julho de 1835 e4 do Julho de 1836, '

**» ¦ •-<•* *»» <¦ mm\~ W- " *A-.-"**- ¦ ^r^^Tm^
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos da Faculdade de Ulrelto do Recife
no anno lecttvo de 1S56.

i

Matricularão-se
_, A- (Plenamente..Forao approvados \ simplesmente.

» reprovados
» premiados.

Deixarão de fazer acto
Perderão o anno..
Tirarão Carta

87
68

9
6

9°

Annos.

3.°

70
50
11

5

4

82
68
11
2

4.°

71
67
2
1

5.

44
44

Total.

354 a
297 b
33 c
14 d

Observações.

í c
2 f

44 g

No numero dos que perderão o anno vae incluído 1 estudante que
falleceo.

No numero dos que deixarão de fazer acto vão incluídos 2 estu-

dantes que ficarão preteridos.

Naturalidade dos Estudantes.
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Quadro estatístico do resultado tios trabalhos da Faculdade de Direito de S. Paulono anuo lectivo de 1S50.

. 
¦ 

¦

Hovimento das Aulas.

Matricularão-se
, (PlenamenteAPProvados i Simplesmente ....

Reprovados
.1 remiacios. *. .......... .......
Deixarão de fazer acto
Perderão o anno
Tirarão Carta . 
Doutorarão-se

a.
b.
c,
d.
e.
r-
0-

Annos.

1.° 2.° õ.° V S.°
53 92 54 42 32
42 53 44 33 32

16 9 8 
14

 8 
111 

1 I

Total.

273 a
205. b
36 c
20 d

e
f

30 g

Observações.

Dos 5 estudantes que perderão o anno, falleceo 1 do 1.° anno.

Vae incluído neste quadro 1 estudante reprovado no acto do 3/
anno, que o não tinha feito no anno próximo passado.

Naturalidade dos Estudantes.
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Quatlro eslalislico tio anno lectieo tia Aula tio Commereio em 1855.

MOVIMENTO DAS AULAS.

Matricularão-se
Forão approvados plenamente..Forão approvados simplesmente.
Perderão o anno

ANNOS.

l.o

12
6
3
3

».°

7
6

TOTAL.

19 («)
12 (h)(v)

(<l)

OBSERVAÇÕES

Assistirão irregularmente áslirocs dons ouvintes, hum no l.°anno, e outrono 2.°

.J*k. "MLJML3ÊBDJZÊL 
ISLEDIBL^SSi»

(<*)
(à)
(*)
(a)

Mlio tl<>
•MUHCÍã*0.

l.o

9
4
3
3

2.o

7
6

IJxpifitt»
Santo.

l.o 2.o

Mi St» G. fio
Soti.

l.°

1
1

£*ftÊUt.

1.? 2.o
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JHappa eslatistico do resultado dos trabalhos do anno escolaslico na Academia das Bellas Artes em \ 833.

M-atricularão-se.
Approvados com louvor
Approvados plenamente ... 

*
Approvados simplesmente. ! 

*.

( Medalha pequena de ouro.Premiados. ! Dita de prata nos concursos
( trimensaes.

Reprovados
Não fizerão exame .*".,*.*.**.**.*
Perderão o anno por faltas.///...*!.*.'.'.*!
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44
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7
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2
14
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NATURALIDADE DOS ALUMNOS.

RIO DE JANEIRO.

37

C
2

"***a*
t

12
16

PARAHYBA DO NORTE. RIO GRANDE DO NORTE. ALAGOAS.

OC,lóetocicceó,

i

Determinando os novos Estatutos da Academia que para a matrículaem qualquer das Aulas he uecessario ler sido approvado cm Mathenia-tuas applicadas e Desenho Geométrico, só estas duas fcAulas funecionarâoneste primeiro anuo de sua reforma, e he por isso que os 44 aiuranosmatriculados o forão só nestas duas Aulas.
Os mesmos alumnos approvados i Tu ma Aula o forão lambem na outra:e assim os reprovados, &c.
De entre os 5 que tiverao medalhas de prata , nos concursos trimensaes.três as tiverao por duas vezes, >iudo pois assim a terem sido distribuídas8 destas medalhas.
Abm destes 44 alumnos, mais 14 ouvintes freqüentarão as ditas duasAulas.
As Cadeiras de Desenho de Ornalos, e de Historia das Bellas Artes,Esthetica , c Archeologia uüo cslüo ainda providas.

1
1

1
1
«•*¦•••

«•••••

PORTDCAL. ITÁLIA.

1
1

1
1

3

1

1
1
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Mappa doê casamento» ebaptísmoê queUeerãoluaar noMiuntciplo da Corte durante o anno de 1*55.

,'XiJ»

Sacramento
Candelária
SSo José
SanfAnna
Santa Rita
Santo Antoniof)
Gloria „...
Lagoa
Engenho Velho..
Jacarcpaguá
Inhaúma
Irajá 
Campo Grande..
Santa Cruz.....
Guaratiba
Ilha do Govern..
Paquetá
Santa Casa da Mis.

Somnias..

i asa-
IIICIllOM.

100
37
81

f«í
150
22
4G
10
00
13
12
II
35
2

24
15
7
C

801

w
O

IIa|»tlNiii<>N.

LIVRES.

Mane.

3
3
1

1
3

I
8
5
I

207
03

174
300
27G

(13
112
07

155
52
28
20

115
27

122
35
15

257

ESCRAVOS.

Fcm.

20 2.244

233
49

147
381
230

52
94
00

152
39
34
34

119
30

107
20
12

24 G

rOTAL.

500
112
321
777
512
115
200
127
307

91
02
54

23*
03

229
01
27

503

Afasc. Fcm. TOTAL.

2.057 4.301

150
101
114
139
180
37
71
31

103
57
27
25
80
53
31
18
,5

139
51

100
187
129
41
GO
32
83
50
28
21
84
55
45

7
4

295
155
214
320
315

78
137
03

180
107
55
40

1G4
108
70
25

9

1.234 1.125 2.359

TOTAL.

CASA-
ME.VTOS.

103
40
82

104
150
22
40
10
01
10
12
12
43
7

25
15
7
0

BAPTIS-
MOS.

I

795
207
535

.103
827
193
343
190
493
198
117
100
398
171
305

80
30

503

827 G.CG0

¦#

i%d,MV C) Comprehende os casamentos e baptismos dos mezes de Julho a Dezembro, tempo decorrido ditUt-*da sua inauguração. > uw uu uaia

Secretaria de Estado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de 185G.—0 Chefe da 4.» Seccão Jo^ fín.mfacio Nascentes de Azambuja. °"
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DA

REPARTIÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS.

is/fm. e éam, ófí.

Além das attribuições conferidas a esta Repartição pelo Regulamento de 30 de Janeiro de 1854, algumas

outras lhe tem accrescido, de modo que actualmente, além dadirecção da medição, demarcação, venda, distribui-

cão e conservação das terras publicas, descriminação d'estas das particulares, registro dos terrenos possuídos e colo-

nisação, acha-se a cargo da mesma tudo o que respeita ás colônias militares, aldéas de Índios, e catechèse^ civili-

sação dos Indígenas.
Algumas questões sobre fronteiras, novas estradas, navegação de rios e linhas de vapor, tem ainda feito

avultar o serviço da Repartição e augmerttar seu expediente.
Além dos Regulamentos necessários para o andamento da Secretaria da Repartição e dos trabalhos daslnspec-

torias Geraes de Medições, do que jà dei conta no meu relatório antecedente, organisei e tive a honra de fazer

subir á presença de V. Ex. o prqjecto d'um outro, estabelecendo regras, a que deverão sujeitar-se os navios nacio-

naes e estrangeiros destinados ao transporte de emigrantes para o império. O art. 12 da lei de 15 de Setembro do anno

passado authorisou o Governo a regularisar este transporte, sujeitando-o a condições adequadas e necessárias á

salubridade e tratamento dos passageiros, como também a diminuir ou abolir completamente os direitos dean-

coragem a favor dos navios, que u'este gênero de negocio fe empregarem.
Talvez as condições, a que vão sujeitar-se os importadores de emigrantes, pareção á primeira vista novos

embaraços creados á colonisação, que desta fónna longe de ser favoreclla, será contrariada pelo referido prqjecto :

se'porém se attender a que os Governos dos paizes, d'onde nos podem vir maior numero de colonos, Jifficuítão ou

prohibem mesmo asahidade seussubdilos para os Estados, em que nenhumas providencias se tem tomado, para as-

segurar o bom tratamento do em igrante durante a viagem, e protegel-o nos primeiros dias depois do seu desembar-

que, forçoso será reconhecer q ue se não formos n'este ponto de accordo com as vistas d'aquelles Governos, apenas

poderemos contar com a emigração clandestina, sempre diminuta, e composta de ordinário de indivíduos de me-

nos boa nota. * ^ / 
^ . 

'¦¦.';:' ' ¦

Nos paizes, que recebem colonos bem como nos portos, onde estes embarcão, tem-se as autoridades visto na

rigorosa necessidade de exigirem sob penas assás soveras, que a bordo dos navios de emigração haja as ac-

commodações precisas e se dê o tratamento conveniente ao bem estar e saúde dos passageiros. Se o gover-
no Francez se não tivesse resolvido a tomar medidas d'esta natureza, teria o importante porto do Havre per-
dido os avultados lucros, que a emigração lhe deixa ; e a Cidade de Anvers, onde ha muito existem severos
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regulamentos, teria de colher mais esse beneficio. Só no anno de 1834 as despezas feitas pelos emigrantes,

que sahirSo pelo porto do Havre, sao orçadas de 8 a 10 milhões de francos, isto é 2,800 á 3,500 contos,

somma bastante considerável para animar diversos ramos de industria.
Bem desejava eu dar amplas e circunstanciadas informações a respeito do todos os objectos a cargo da

Repartição Geral das Terras Publicas, o por isso em tempo se exigirão dos Presidentes das Províncias, por

meio de circulares por V. Ex. assignadas, esclarecimentos sobre a chegada dos emigrantes, estado das dif-

ferentes colônias Civis e Militares o dos presídios, registro dos terrenos particulares, possos e sestnarias su-

jeitas á legitimação e revalidação, terras publicas, aldéas de índios o catcchese e civilisação dos mesmos.

Desgraçadamente porém, como V. Ex. verá dos respectivos artigos, poucas forío as informações recebidas, e essas

mesmas incompletas. Novas circulares se expedirão, e é de esperar que para o anno seguinte não lucte a Repar-

tiçãocora as mesmas difliculdades, principalmente se em todas as Províncias se acharem creadas e montadas as

Repartições Especiaes, das quaes ella poderá exigir todos os esclarecimentos acima indicados, e que attenta a sua

natureza, devem ser ministrados pelas mesmas.
O Bacharel Sebastião Machado Nuucs exerce, desde 3 de Novembro ultimo, com assiduidade, zelo e in-

telligemia o lugar de Fiscal das Terras Publicas, achando-se o Bacharel Antônio da Costa Pinto Silva em com-

missão na Presidência da Província da Parahyba.
Durante a minha ausência desde 9 de Março até 3 de Maio, e deste dia até 3 de Setembro do anno passado,

épocha dos trabalhos legislativos, servio o Bacharel Bernardo Augusto Nascentes d*Azambuja interinamente o

logar de Director Geral, e a regularidade com que em todo esse intervallo se fez o serviço, demonstra o zelo e

capacidade do Official Maior da Secretaria, cujos estudos sobre çolonisação e dedicação, qae a ella vota, são

bem conhecidos.
¦ ¦'?¦* -
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SECRETARIA DA REPARTIÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS.

O pequeno pessoal d'esta Repartição soffreu alteração: O official Chefe da 2.a Secção, Bacharel João

José de Andrade Pinto, despachado juiz de Direito para a Província de Santa Catharina, foi substituído pelo Ama-

nuense da mesma Secção, Dr. Luiz Joaquim de Oliveira Castro ; e o Official Chefe da 1.» Secção, Brigadeiro

Graduado Antônio Joaquim de Souza, nomeado Director da Escola Militar da Corte, teve por successor o Coronel

Reformado do Corpo de Engenheiros Conrado Jacob de Niemeyer, que só tomou posse no 1.° do corrente por se

achar até então embaraçado em outro serviço.
PermiUa-me V. Ex. que me prevaleça d'esta oceasião para fazer chegar ao seu conhecimento que os dous Che-

fes de Secção, despachados para outros empregos, durante o tempo em que estiverão na Secretaria portarão-se com

o zelo, assiduidade, e intelligencia, que se lhes reconhece.
Pouco se pôde dizer dos serviços que o Chefe da l.a Secção tem prestado, por ter entrado em exercício ha.pou-

cos dias, mas sendo elle um dos offkiaes mais distinetos de um corpo scientiíico, não posso deixar de esperar gran-
de coadjuvação de suas luzes e actividade. I.

O Chefe da 2.a desempenha satisfatoriamente seus deveres e muito auxilia a Directoriapela facilidade, com

que maneja as línguas ingleza e alleirã.
Os Amanuonses continuão a habilitar-se, e conduzem-sebem; sendo digno de attenção o Amanuense desenha-

dor pelo excesso de trabalho de que é sobrecarregado.
A correspondência para a Europa, as multiplicadas informações e Avisos sobre propostas de Çolonisação, or-

ganisação de instrucções para colônias militares, expediente coinellas, cora as Presidências das Províncias, Dele-

L$P-¦'"'¦¦ ''' ''''-'¦';'¦ ,''^i^.-V'
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eados o Inspectorcs Geraes, v3o lorndndo extremamente pesado o serviço, e em pouco tempo o pessoal com quo a

Secretaria foi creada não será sufficicnte. Já hoje com difliculdade podo ser dispensado uma ou outra vez o Amanuense

desenhador para se oecupar na copia de algumas plantas, e náo foi possivel.comoeu desejava, escripturar regularmen-

to a Receita e Despeza de todas as Repartições, que estão subordinadas á Repartiçüo Gsral das Terras Publicas, e

isso tanto pela diliciencia do pessoal, como por nao terem as Tlicsouranas de Fazenda das Províncias enviado os

balancetes trimensaes das despezas com as Repartições Especiaes, Inspectorias, Coloaias Militares, catecbese e

civilisaeSo dos índios- .
A experiência de mais um anno demonstrará se apesar de maior habilitação que o» Amanuenses tem de adqui-

rir, aiuda assim preciso se tomará augmentar o seu numero.

i

ARCHIVO.

Os armários destinados ao Archivo Geral o Bibliotheca forão collocados na Salla da Secretaria, por falta de

outro local apropriado e separado, como determina o Regulamento de 2a de Abril de 1854.

O serviço do Archivo, que se tem feito debaixo da direcção e segundo as instrucções do Official Maior, e confia-

do ao Porteiro da Repartição, vai sendo por este desempenhado com zelo e intelligencia.

Acha-se devidamente escripturado o livro geral e chronologico das entradas, assim como o destinado ao mdice

«eral por ordem alphabetica dos papeis archivados, com as competentes indicações e referencias.
8 

Já estão separados em maços distinetos os papeis entrados até o fim do anno de 1854, e os do anno que findou

aguardavão a conclusão do presente relatório para serem competentemente escripturados e classificados.

O Porteiro da Repartição além dos trabalhos do Archivo presta-se freqüentemente a auxiliar a Secretaria no

expediente de vários objectos a cargo da mesma; n'este serviço tem igualmente mostrado inteligência e bastante

habilitação.

DELEGACIAS.

...

.¦¦.".

¦
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Além das Repartições Especiaes nas Províncias do Amazonas, Pará, Maranhão e Paraná, de-que me

oecupei no ultimo relatório, forão mais creadas por decreto de 29 de Setembro do^anno passado a das Ato-

gôas, por decreto de 9 de Fevereiro findo a^ de Santa Ctharina, Bahia e Pernambuco, e por decreto de 20

do mesmo mea e anno a de S. Paulo, achando-se já todas, menos a de Pernambuco, providas de em-

pregados, e havendo-se expedido as ordens necessárias para entrarem em exercício.

O registro das terras possuídas, a legitimação e revalidação das posses e sesmanas sujeitas a esta for-

inalidade a verificação das medições dos terrenos devolutos, e a fiscalisação do serviço, receita e despezas das

colônias e presídios 
"mdilares, 

bem como das aldêas, catechese e civilisação dos índios, exigem imperiosa-

mente a creacão de Repartições Especiaes em todas as Províncias. Só assim poderá a Repartição Geral ter

.....
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conhecimento do que se passa dessas administrações, representar a V. Ex. n respeito do» vicios e defeitos,

que u'ellas se introduzirem, e propor os remédios mais próprios.
A justiça obriga-mo a fazer ii*estc lugar especial menção do delegndo na Província do Amazonas, que

so tem mostrado incansável em colligir informações á cerca das diversas aldcas alli existentes e dag hordas

de índios errantes, em que abunda a Província. Do zelo, actividade o iuteliigencia (Toste empregado devem

esperar-se serviços importantes.
Igual menção devo fazer do Delegado na Província do Pará, que acaba de apresentar n'esta Repartição um

mappa estatístico d'aquefla Província, o qual, se não é ainda completo, como elle mesmo declara, é sem duvida um

trabalho importante, que attesta a reconhecida intelligencia, zelo a dedicação desse Empregado pelo serviço

publico.

INSPECTORUS GERAES.
*•.?,

¦ li
Em Março do anno próximo passado achavão-se creadas as Inspectorias Geraes do Amazonas, Pará, Maranhão

è Paraná. A' primeira foi incumbida a medição e demarcação dos territórios, que por Decreto de 30 de Agosto de

1852 forão concedidos a Companhia de Navegação e Cominercio do Amazonas, mas propondo a Directoria d'esta

«mpresaTtrandãrfazêr aquellas operações por Engenheiro seu, sujeitando-se depois ás verificações, a que ao Go-

verno aprouvesse mandar proceder, teve a proposta favorável deferimento, e o Inspector Geral retirou-se, ficando

assim por emquanto suspensa a Inspectoria.
O Presidente da Província do Pará, depois de ouvir o respectivo Delegado, determinou que a medição e de-

marcação das Terras Publicas começasse nos Termos de Bragança e Ourem e nas vizinhanças do Rio Gayté e da

povoaçao de Cassaqueira, distante da Cidade dê Bragança quatro léguas.

Segundo as informações do Inspector Geral o 1.° Tenente João Martins da Silva Coutinho, o terreno desi-

gnado é de excellente qualidade e sua posição boa, não só pela facilidade de communicação pelo rio-como por

ser cortado pela estrada, que dos municípios de Guimarães e Tury (na Província do Maranhão) se dirige á Cidade

de Belém no Pará.
Apezar do zelo e actividade dolnspector Geral, segundo as ultimas communicações recebidas, ainda não estava

completamente medido e demarcado em secções o primeiro território.

A cholera morbus accommettendo os empregados da Inspectoria, força foi por mezes retirarem-se do matto

e procurarem soecorros na próxima povoaçao ; eascopiosas chuvas depois os obrigarão a suspender os traba-

Apezar d'estes inconvenientes extraordinários, e da difficuldade com que ao principio se lutou para ter os

trabalhadores precisos, e fornecer-lhes mantimentos, estavão em 8 de Janeiro próximo passado completamente

medidas, demarcadas e descriptas 36 secções, e pouco faltava para que o primeiro território, composto de 144

secções se achasse todo em estado de poder ser exposto a venda : é digno de attenção o Relatório do ultimo tri-
¦¦¦'.¦. '.'.¦''• ''¦.'¦¦

mestre do Delegado do Director Geral a este dirigido.
Não se ralisarão as esperanças que nutria o Presidente da Província do-Maranhão quando fixou o Termo de

Turyassú para o principio dos trabalhos da Inspectoria Geral.
A opinião que se havia formado de haver n'aquelle município requissimas minas de ouro, e a organisâção de

uma Sociedade para alli colher este valioso metal, íizerão acreditar á primeira authoridade d'aquella Província que

os terrenos devolutos, que no município do Tury fossem medidos e demarcados, encontrarião fácil venda pela afflü-

enciá dos exploradores do ouro: infelizmente porém as explorações da Sociedade de mineração nem um resultado

¦; . .¦ -¦,-.¦... -::><:¦¦¦¦ ¦ ...:.:,¦¦¦. • v . _.-. x.
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vantajoso derão, e a localidade escolhida para principio das medições, sendo muito dWiantc de revoados e pouco

sadia, resolvCo a Presidência fazer suspender os trabalhos, que se achavao adiantados, o novo local foi ultimamente

ílftsiLMiado no rio Mearim ....,*•« i*
Os terrenos escolhidos pelo actual Presidente são férteis, não muito distantes de lugares hab.tados, de grande

extençao, de fácil communicação com a capital pelos rios navegáveis de Mearim e Goajaú e se achão próximo, a

estrada que da Barra da Corda, vem ter aos Campos de Vianna ; reúnem assim as prine.paes con ,çOcs ex.6«a,

I a estabelecimentos agrícolas, e n'e|les se terá de formar uma povoação onde se faça a d.stnbu.çã dos gener s

«1 ls qü^se dirigirem pira a Com.rca de Pastos Bons e Chapada, o algumas de Goyaz e Pará, e para onde

confluão os produetos de tacs Comarcas, o que a tornará um ponto importante de commerc.o.

Inspüctor Gera. havia seguido á fazer as primeiras explorações, e os trabalhos começarão em pouco tempo.

01 • Tenente Epifanio Cândido de Sousa Pitanga, que no Msranhão servia o lugar de Inspector, nao podendo

supportar o clima d'essa Província, foi removido-para a das Alagoas, e substituído pelo 
\° J™f«d^

Ida João Jeaquim da Silva Guimarães, anteriormente encarregado da medição e demarcação dos terntonos con-

tratados com o Major Caetano Dias da Silva, emprezario da Colônia do R.o Novo.

Na Província do Paraná determinou o Presidente que as nrcdiçoes tivessem princip.o nos terrenos geralmente

chamados do .ssongui, de proverbia. fertilidade, muito salubres, próximos á nova estrada da Gracosa, e sttos

entre a Villa de Antonina c a Cidade de Coritiba. t

O Engenheiro civil Pedro Toulois, nomeado Inspector Geral, para alli seguiocom alguns >g™<«"«<< °s

estrangeiros, que na falta do nacionaes se habilitarão em o exame respectivo. Se a capaedade profess.onal era -

SrlSda previamente, a moralidade desses indivíduos nâopodia serverificada se não pelo seu comporta-

nhumaapplicaeào tendo ao serviço, o Governo Imperial, logo que destes factos teveconheemento, os mando, de-

m2 e fe seir para alli outros agrimensores. O Inspector Geral tem sido muito moroso em dar conta dos

e segundo o ultimo relatório datado de 17 de Março findo achavão-se med.das e ^^^ff^f^^.

diana verdadeira, e 3,000 da base principal, e nada por ora das linhas a ellas pararellas, faltando 18,000 a de

marcar para fechar o primeiro território. "'"•' AWrvnnria'

A morosidade com que o Inspector Geral tem procedido na medição e demarcação, e 
^g^||

dasregrasa que se devia sujeitar, segundo o disposto nos Regulamentos respect.vos, move. ao-me a propor sua

:SS2SSfc»& «foi*,,*,. ,»*, sendoae,,. m *«*-»'-^-
orçamento feito no dito Regulamento talvez ao lirocinio do pessoal, que concorre para a medição e demarcado a

se do renos, á falta de recursos que no principio se deverião dar em lugares tão d.stan es de povoação, e a

2^ W ai «*» feito nas localidades ao progesso dos trabalhos. Creio comtudo que o tempo ,ra

«0 a ml pai,e das causas retardativas, que cada uma turma de medidores nao avançara djar^men ,

vãmente dos 80 réis, e descerá mesmo d'este algansmo, po.s que nao ha razão para q

o custo médio da medição e demarcação de uma braça corrente 9 ré,s, e no Ba.xo Canadá pouco ma,s de 12 re,s,

sejamos condemnados a não termos o mesmo serviço se não por preços 9 e 7 vezes iM _

Em todo o caso porém morosa será sempre a tarefa da demarcação das terras pubhcas: para que um terntono
um touu ü tdbu |iuic CpfAmhrí. 

de 1850 prec so será abrir e me-
seja dividido dos lotes determinados pelo art.go lUa Le, de 18 de Setembrode 185U .

dir 52 léguas de picadas, preparar, numerar, assignalar e colocar sohdamente 291 marcos e abnr mscnpçoes o

. ceder finalmente da maneira determinada nas instrucçôes de 19 de Dezembro de 1855, para que em qualquer

temDO se encontrem vestígios que determinem as diversas secções e as destmgao entre si. ,

parar um território, para ser exposto a veuda, e a despesa deverá regular por 12:180*000 
j 

ora tendo o tem-

S sloOO.OOO d braças quadradas, e 144 lotes, bastará que a braça quadrada seja vend.daa 1 reafpara ficarem
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cobertas todas as despesas do medição, e da subvenção de 25^00, termo nedio, com que o Governo tem aux,-

Hado a importação dos indivíduos, que no mesmo território forem estabelecidos, vindo ass.m a venflear-so uma

das condições do systema de Wal Kefuld, pelo qual o produeto da venda das terras deve pelo menos bastar para

" 
XmSaazodna TSstimos terrenos dovolutos, talvez de 8 léguas de comprido e 3 de largo, ou mais aproxi-

madamente do 24 léguas quadradas, de fôrma irregular, nos limites das Províncias de Pernambuco e Alagoas,

ainda ha pouco tempo covil de facinorosos, e hoje inteiramente submeltidos ás authoridadcs, o tendo em seu se.o

a Goresconto Colônia Militar Leopoldina o a das Pimenteiras, é a suporficie que tem de ser medida e demarcada

pelo Inspector Geral de Medições da Província das Alagoas. O serviço ali lutará com menos d.fficuldades por

ter do ser feito nas visinhanças de povoados, havendo fácil transporte de mantiroentos.

Logo que os primeiros territórios eslejão medidos, demarcados o postos á venda, apparecerão mu.tos coro-

pradores para alli estabelecerem engenhos de assucar, para o que as terras são as mais próprios, alem de produzi-

rem com extraordinária abundância todos os gêneros alimentícios, madeiras optimas para construcçãoe abundância

prodigiosa de águas magníficas para todos os misteres.
Já alguns requerimentos para compras de terras u'aquella localidade tem subido á presença de V. Ex., e sua

decisão é retardada pela operação da medição e demarcação, que terá principio logo que oi.' Tenente deEnge-

nheiros Pitanga regresse do Maranhão, onde se achava empregado.
Sendo a Província de S. Paulo uma das que maior numero de colonos parciarios tom importado,elovando-so já

seu numero a mais de 3,517 como digo em lugar competente, força é dar principio á medição e demarcação de

lotes, em que elles se possão estabelecer como pequenos proprietários, logo que tendo pago as dividas contrahidas

com ós respectivos patrões e havendo acumulado o capital uecessario para a compra do terreno, o sustento durante

o primeiro anno, queirão estabelecer-se como taes.
Por esle e outros motivos, havendo nos municípios de Iguarapé, Cananéa, Sorocaba e outros, vastos terrenos

devolulos atravessados pelos rios navegáveis de Ignapé c Juqniá, provimos a povoações ou portos de embarque

foi creada a Iqspeetoria Geral de medição em 20 de Fevereiro de 1856, e nomeado Inspector o í.' Tenente

Ruíino Eneas Gustavo Galvão, que, tendo chegado no Paquete de Março da Província de S. Pedro, partirá breve-

mente para começar o trabalho da divisão das terras nos municípios acima indicados, e neste sentido se acbão

expedidas as convenientes ordens á Presidência de S. Paulo.
Os esforços das empresas colonisadoras da Sociedade de Hamburgo e do Dr. Blumenau e a attração de outras

diversas agglòmerações de estrangeiros, auxiliados pela protecção efficaz, que o Governo tem prestado, e continua a

despender, devem chamar para a Província de Santa Gatharina avultadissimo numero de emigrantes, dos quaes
alguns, como a experiência já tem demonstrado, importarão capitães mais ou menos importantes, porém sufficientes

para compra de lotes de terras devolutas, e fundação de propriedades ruraes.
E'pois Santa Gatharina uma das Províncias, em que com mais probabilidade serão procuradas terras de-

marcadas, e cumpria assim ir com tempo preparando-as.
Creada em 9 de Fevereiro do corrente anno a Inspectoria Geral de medições, e nomeado Inspector Geral

q Tenente de Engenheiros Francisco José de Freitas, seguirão no vapor de meado de Março os instrumentos
necessários e três agrimensores; e ao Presidente da Província foi determinado que fixasse a localidade mais con*
veniente, onde deverião começar os trabalhos da demarcação, e tomasse as medidas necessárias para que fossem
levados a effeito o mais breve possível. u tvr

A Inspectoria da Província de Pernambuco, conquanto fosse creada por Decreto de 29 de Fevereiro ultimo,
não entrará era exercício se não depois de terminados os trabalhos, que se vão começar na Província das Alagoas;
e formando os terrenos sujeitos á demarcação em as duas Províncias uma zona seguida, o pessoal)que operar em
uma das Províncias deverápassar-se depois para a outra, iglfffi^^^^mm
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ENCOMENDAS DE INSTRUMENTOS 1ATIEHÀT1COS.
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Roceberfio-so já a maior parte dos instrumentos mandados vir da Europa, restando apenas para comT

plelar a eucommenda três theodolitos ropetidores e um horisonte artificial, que se achão na Alfândega.

Os instrumento» chegados, com quanto menos sólidos que os da fabrica ingleza, parecem 1>obs.

TERRAS DEMITAS.

Apezar de ter a circular de 12 de Outubro de 1854 sido renovada por outra de 4 de Setembro do anno pa»-

sado, ainda estão muito longe do serem completas as informações acerca dos terrenos devolutos.

Das que acrescerão ás dadas no meu ultimo relatório, consta o seguinte :
-

Piauliy.

r ...

Comarca deJaicoz. Encontrão-se no termo de S. Raymundo Nonato janto á ribeira das Confissões, pelo

lado do poente, cerca de 12 legoas de terras devolutas, porem estéreis.
Ao Norte das fazendas Caracol, Cacimbas, Tranqueira, Canabrava, Serra Nova e Vereda estende-se uma

porção considerável de terreno inteiramente desconhecido. ^

.-. Comarca Príncipe Imperial. Em cima da Serra Grande, que devideos termos de Marvão e do Príncipe

Imperial, existem alguns terrenos devolutos, mas desconhecidos.

Pará.

Comarca da Capital. No município da Capital existem consideráveis terrenos devolutos junto a yarios

dos e igarapés, mas nada consta a respeito da sua qualidade. No mnnicipio de Mnaná ha yarias terras e cam-

pinas devolutas, mas aquellas, por pantanosas, são impróprias para a lavoura, e estas péssimas para criação de gado.

Nos demais municípios ha também terrenos e ilhas devolutas, particularmente no de Cintra, onde a

maior parte das terras pertencem ainda ao Estado. j-#r
Comarca de Marajó. Existem devolutas varias terras, campos de criar, e terrenos alagados, junto a diffe-

rentes rios, na Bahia de Marajó, e no interior da ilha Caviana.
Comarca de Bragança. Achão-se devolutosos terrenos sitos entre os rios Gurupy e Caetè, e nelles se procede

actualmente a medição e demarcação de lotes de terras para serem expostos a venda.

Comarca de Cometa. Existem terrenos devolutos mormente no município de Baião, á margem do Tocantins.

As ilhas Tocantins e Jutahy tem campos próprios para criação de gado, e pertencem ainda ao domínio publico.

Comarca de Macapá. Posspe diferentes terrenos devolutos junto a vários rios enas ilhas pertencenj>s aos mun,-

cipios de Macapá e Porto de Moz.
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Comarca de Santarém. No município do mesmo nome apenas se achão oocupadas as ilhas e várzeas ás margens
dos rios; quasi tudo o mais está devoluto, bera como os terrenos cortados pelo rio Curuà, a excepçffo da foz do
mesmo, onde ha alguns posseiros.

Também as margens do Tapajoz se achão ora grande parte desoecupadus, mormente da primeira cachoeira

para cima, ondoaté aos limites da Província de Matto-Grosso, nenhuma posse existe. No território do rio Javary
encontrão-se devolutos alguns campos de criação, e nos margens do Trombetas, Branco e seus coufluentes também
não faltão terras publicas.

Minas*

Comarca do Ouro Preto. Apenas se da como devoluta uma extenção de (erreno entre os termos de Itabira,
Piedade, S. Caetano da Moeda, e alguns campos sem presumo algum.

Comarca de Piracicava. Junto aos rios Sem Peixe, e Doce, até a barra do Piracicava existem muitas legoas de
terra, em perfeito abandono, em conseqüência das febres, que d'alli expedem quantos se tem querido estabelecer
n*aquellas paragens.

Existem no município de Itabira consideráveis terrenos devolutos de optima qualidade para a lavoura e alguns
até auriferos. Os que íicão junto aos rios S. Antônio e Cuieté_avalião-se em 28 léguas, e nas vertentes do Piracicava
e outros rios também os ha.

Comarca do Rio das Pelhis. Devoluto ha só um terreno árido no termo de Mattosinhos e uma porção de terras
na confluência dos rios Bicudo e das Velhas.

Comarca do Gequitinhonha. Existem grandes porções de terras devolutas nas mattas doMueury, districtos do
Salto, S. Miguel, Urupuca, Sorohy e Americanas, bem como nas margens de muitos córregos, que ficãoaonascen-
te do districto da Chapada.

Aproveitando a abertura da estrada do Mucury, vão-se cada vez usurpando mais posses ao longo d'ella e pelo
interior das mattas, pelo que cumpre demarcar quanto antes o que pertence ao Estado, para salvar-se alguma cousa.

Além da Serra Negra ha também 16 a 2fl legoas de terreno devoluto.
Comarca do Rio S. Francisco. Existem d'ambos os lados do Rio Verde uma porção considerável de terreno

devoluto, mas estéril e pestifero.
Comarca de Paracatú. São terras devolutas as chapadas dos rios Fetaes e Pinduca até ás suas barras.
Comarca do Sapucahy. Existe apenas devoluta uma ilha no Rio Graude, cuja área poderá levar algumas

dezenas de alqueires de plantas.
Comarca do Rio Grande. Na confluência do ribeirão Turvo e Rio Grande, existe uma ilha de 13 a 1G

alqueires de semeadura, que mostra ter sido cultivada outr'ora.
Comarca de Pitangui. Existem dois capões devolutos, um dos quaes terá 16 alqueires de terra de se-

meadura.
Comarca da Parahybana. Na serra da Couceíção da lbitipoca existe devoluta uma sesmaria, que serve

de logradouro ao arraial.
Comarca de Moriahé. Por oceasião de correr-so o rumo á sesmaria do alferes Cândido Antônio da

Silveira, ficou devoluta uma sobra, e no districto de Santo Antônio do Aventureiro acha-se uma sesmaria aban-
donada ha mais de 20 annos.

Rio de Janeiro.

Apenas consta de algumas terras devolutas nos seguintes logares: í
Municio de Mangaratiba. Em Ingahiba e Jacarahy ha terras, que se dizem devolutas, mas não sem

contestação de posseiros.
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Freguexia de Mambueàbà. Suppõe-se quo haja algum terreno dovoluto.
Município de Paratij. Desde a praia das Trindades até aos limites da Província de S. Paulo, ha á beira-

mar um terreno devoluto de cerca de légua o meia, achando-se 900 braças pouco mais ou menos já cultiva-
das, o o resto em matto virgem. Da praia dos Antigos até á Ponta-Negra também existe meia légua de terra
devolula, habitada em parte por pescadores; c correndo mais para o Costão de Cairussu oncontra-se a praia
das Galhetas de Cairus com 1[4 de légua de terreno devoluto.

Espirito Santo.

*

Nada Jia a acerescentar ao quo tive a honra de oxpôr no meu relatório antecedente. Possue esta pro-
vincia abundância de oxcellentes terras devolutas, cuja boa qualidade e posição em relação a portos de em-
barque, tem attrahido grande numero de invasores. Ultimamente porém tem-se tomado providencias para
obstar a que se tomem novas posses, e punir os que tentarem abril-as com manifesta infracção da lei do
18 de Setembro de 1850.

Cfoyaz.

Municipio de Goyaz. Possue muitos terrenos devolutos, entre outros a matta, por onde passa a nova
estrada, que leva ao Pilar, e grande parte das margens dos rios das Mortes, Vermelho, Peixe e Araguaya.

Municipio do Pilar. Possue-os igualmente no bello sertão d'Amaro Leite, e nos confluentes do Ara-

Municipio do Jaraguá. Nas cabeceiras da Lagoinha e Lagoa Grande, e nas margens de vários rios e cor-
regos existem terras publicas, bem como no municipio de Corumbá uma matta na serra do Cavallinho.

Municipio de S. José de Tocantins. Nas margens dos rios Trahiras, Bagagem, Tocantins, Maranhão e
outros, e não menos nos municípios de Trahiras, Bom Fim, Santa Luzia, Palma, Porto Imperial e Boa
Vista existem igualmente terras devolutas. .:..

-¦'"^Ê§'"!""

A maior parte (Testes terrenos contém bellas mattas, excelíentes pastagens e rios piscosos.
Dos municípios não apontados não tinha o Presidente da Província informações officiaes, mas consta-

va-lhe que em todos elles ha maior ou menor extensão de terrenos públicos.

CONCESSÃO DE TERRAS.

'»" ¦ * ':;iA9» Províncias.

Não consta ainda que alguma das Províncias, ás quaes o Decreto de 28 de Outubro de 1848 ar-
tigo 16 concedeu seis léguas em quadro de terras devolutas para serem povoadas pôr colonos, tenha procu-
rado realisar esta Goncessão fazendo medir e demarcar as ditas terras.

A Assembléa Provincial do Paraná authorisou a Presidência a despender até dez contos de reis annual-
mente para promover a colonisação na Província.

O Presidente, vendo-se embaraçado por falta de terras, em que podesse estabelecer os colonos, e de Ia-
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vradoros que os quizcssem receber, dlrigio-so ao Governo Imperial pedindo-lhe a concessfio de algumas torras

devolutas entro Antonina e a Capital.
O Governo annuiu a csle pedido debaixo das seguintes condições.
1.- Haver uma arca pelo menos de oito léguas quadradas devolutas e livres de contestações.

2.* Ser esta área atravessada pela estrada, que de Coritiba so dirige a Antonina, ou não distanto da

mesma mais de meia légua. !
SV Serem as terras férteis e salubres, produsindo com abundância principalmente milho, feijão e

batatas.
4." Poder-se em época mais ou menos próxima formar alli uma povoaçao com probabilidade de se

tornar prospera, quer pelo commercio, quer pela lavoura ou qualquer outra industria.

Acrescentou-se a estas condições que, sendo realisadas, e encarrogando-sc a Província de promover a ira-

porlaçüo de colonos e suppril-os com o neccssauio no primeiro anno depois da chegada, o Governo faria medir

e demarcar uma porç&o sufliciente de lotes urbanos c rústicos para serem aforados por mui pequena retribui-

cão aos primeiros mil colonos que chegassem.

A's Câmaras Ifluiiicipaes.
.*¦¦¦¦

Havendo grande confusão e incerteza acerca das terras, que constituem o patrimônio de muitas Ca-

maras Municipaes, e existindo avultado numero d'cllas que o não tem, resolveu V. Ex. mandar pela circular

de 12 de Janeiro passado que os Presidentes das Províncias exijão de cada uma informações circunstancia-

das sobre este objecto, afim de que possão ser resolvidas algumas questões pendentes a este respeito e se dôm

providencias acerca das Câmaras, que não tem patrimônio.
Na povoaçao de Santa Philomena na Província do Piauhy começarão os particulares a apossarem-se

dos terrenos devolutos circunvisinhos. Vendo o Juiz Municipal por um lado que isto era contra a lei, e por
outro que, não havendo meio legitimo de serem alienados esses terrenos, ficarião improductivos com grande
detrimento da povoaçao, representou n'este sentido ao Presidente da Província, e este ao Governo, o qual
entendendo que não convinha fazer uma despeza avultada com a medição e demarcação n'aquella localidade,
ordenou ao Presidente da Província, que mandasse levantar uma planta da povoaçao com o competente ar-
ruamento para, na conformidade do art. 77 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854, se reservarem terras
sufficientes afim de serem aforadas em lotes urbanos e ruraes.

A Particulares.

Por Aviso de 2 de Janeiro passado se authorisouo Presidente da Província de Matto Grosso a conceder
ao Bacharel Antônio Corrêa do Coutto uma área de três léguas quadradas de terras devolutas entre o rio
Paraguay, a Serra Bodoquera, rio Figueira e Haaun.a Syjá, mediante as seguintes condições.

l.a Estar comprehendida esta área na zona de dez léguas da fronteira.
2.a Obrigar-se o concessionário a introduzir n'ella duas mil cabeças de gado vaccum e cavallar dentro de

dous annos, sob pena de pagar dous contos de réis de multa.
i '"-1.'' ."''i';/' - '¦ -r ¦

3.a Medir é demarcar o perímetro da área, ficando a medição e demarcação dependente daapprovação da
Presidência.

4.* Ser esta área unida, e não interrompida.
¦ Vários outros particulares tem requerido concessões de terras, mas tem sido indeferidos por não estarem

nas circunstancias da Lei de 18 de Setembro de 1850.
¦ ¦.
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PRETENCÕES APRESENTADAS PARA COMPRA E DONATIVO DE TERRAS.

Dos differentes indivíduos que tem feito subir ao Governo Imperial supplicas sobre terras devolutas,

quer com o fim de formarem Colônias, quer para nellas crearem estabelecimentos particulares de agricul-
tura e criação, forão allendidos os seguintes:

ODr. Roberto Landell, medico residonte na Provincia de SSo Pedro, o qual requerêo, em altençüo
aos serviços públicos que tem prestado, c á promessa que ellc affirmou ler-se-lhe feito de doação de ter-
ras, que lhe fossem vendidas pelo preço uiinimo da Lei uma aroa correspondente a quatro sesmarias. Não sendo
conforme ã legislação vigente remunerar serviços com donativos de terras, resolvôo o Governo cm 29 de Setembro
do anno passado, que ao mesmo Doutor serião vendidas as quatro sesmarias pedidas, mas com as condicções do
contracto feito com o conde de Monlravel.

Henrique Vcrnijoul, residente na mesma provincia, tendo requerido uma légua quadrada de terras no muni-

cipio de S. Antônio da Patrulha, teve deferimento idêntico ao do Dr. Landell.
Nenhuma informação ha de haverem os dons pcticionariosacceitado as condicções determinadas pelo Governo.

TERRAS CONTRATADAS.
•*. y

Quando o 1.° Tenente da Armada João Joaquim da Silva Guimarães ia dar principio á medição e

demarcação dos cinco territórios, que o Governo Imperial contratou vender ao Major Caetano Dias da Silva,

a razão de meio real a braça quadrada e com a condição de n'elles estabelecer como proprietários,

pelo menos, 720 famílias ou 3,600 indivíduos, representou o Director Geral dos Índios da Provincia do Es-

pirilo Santo, que as terras entre os rios Itapemerim e Benevente, em que aquelles territórios devião ficar,

pertencem ao aldeamento dos índios de Benevente, e que assim não podião ser pelo Governo distribuídas como

se devolutas fossem.
Ao mesmo tempo diversos indivíduos requererão contai a medição que se ia fazer.

O Presidente da Provincia, estando os Termos de Itapemerim e Benevente sem Jtiizes letrados, e não se

julgando authorisado para deferir a representação do Director Geral dos índios, submettéo á Decisão Imperial

as questões que lhe forão dirigidas.
Das informações colhidas verificou-se que, se em algum tempo existio o aldeamento dos índios de Benevente,

havia desaparecido á mais de cem annos, e que por tanto, a sesmaria de Í8 léguas quadradas que fora

concedida no século 17.°, como affirmou o mesmo Director Geral, estava na conformidade do que foi deter-

minado para diversas Províncias, reunida amassa das Terras Publicas, e fazia parte do patrimônio nacional.

Os posseiros qulso achão n'esta sesmaria não podem deixar de estar nas circunstancias mencionadas no Re*

gulamento de 30 de Janeiro de 1854, e são sujeitos a legitimação, se não tiverem titulo legitimo, e si as posses

forão abertas até a data do citado Regulamento.
- Assim resolvêo o Governo Imperial que o Presidente da Provincia ordenasse que se proseguisse na de-

marcação dos 5 territórios contratados ; e que, se n'el! es ficassem comprehendidas algumas posses e sesmarias

sujeitas d revalidação e legitimação, os posseiros e sesmeiros tratassem de as legitimar ou revalidar; e para

que estas operações podessem ser feitas com regularidade e presteza, ordenou ao mesmo que nomeasse Juiz

Coramissario ao Major Ernesto Antônio Lassanse Cunha, que ia substituir o 1.° Tenente Guimarães, no-

meado Inspector Geral das Medições na Província do Maranhão. .
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Solvidas assim as difficuldadcs que cmbaraçavío a execução do contracto de 0 do Fevereiro de 1855,

vac começar a effectiva medição e demarcação do perímetro dos cinco territórios, om que se tora de es-

tabelecer os habitantes da colônia do Rio Novo; e si nao apparecerom estorvos, confio cm que em poucos
mezcs terá o Major Lassanse Cunha terminado a commissão do que se acha encarregado.

A medição e demarcação dos quatro territórios, cuja venda foi contratada com o Conde de Montravel pelo

preço minimo da Lei de 18 de Setembro de 1850 e com a condição de n'clles estabelecer como proprietários
576 famílias ou 2,880 indivíduos, não podia ter começo antes do se reconhecer onde sobre o arroio Maratá, e
rio Cahy começão as terras devolutas. Entendôo o Engenheiro encarregado da demarcação dos quatro ter-

ritorios, para certificar-se da localidade em que taes terras existem, subir pela margem esquerda d'aquelle ar-

roio, e medir o caminho feito, levantando a planta e fazendo as indagações necessárias. Feita a exploração que
consumio precioso tempo e dinheiro, se reconhecéo que tal tinha sido a prodigalidade das concessões de terras

feitas pelos antigos Capitães Generaes de S. Pedro, e talvez pelos seus primeiros Presidentes, que se havia dado

maior área do que a contida no terreno, eque assim sobre o Maratà não era possível demarcar um território,

ao menos, sem contestação com sesmeiros, que aliás nem se quer conhecem a posição de suas sesmarias,
nunca medidas, confirmadas, nem cultivadas.

Reconhecimento semelhante ia ser feito sobro o rio Cahy, quando o Governo Imperial, tendo conhe-
cimento do moroso e assás dispendioso systema adoptado para se dar principio á medição dos territórios
contratados com o conde de Montravel pela Repartição Geral das Terras Publicas, determinou ao Pre-
sidente da Província, que fazendo suspender as averiguações pela maneira porque se procedia, mandasse nas
vesinhanças do Cahy, e sobre o arroio Farromeco em lugar livre de questão, proceder a medição e de-
marcação do perímetro do primeiro território, para n'elle serem accommodados os colonos, que a todo o mo-
mento erão esperados; e que nas vesinhanças continuasse a demarcação dos outros. Esta determinação sendo

promptamente levada a effeito, concluiu-se em Fevereiro passado a demarcação do dito território, e o Presi-
dente da Província foi aulhorisado a passar o titulo de venda, depois que o empresário entrasse na respectiva
Thesouraria com os 18:000$ importância do seu preço.

A pesar das despezas alheias inteiramente á demarcação, como as feitas com as medições das testadas
de terrenos particulares, o importe das terras excede aos gastos feitos em 5:000$ segundo as informações
recebidas. Confio que cada um dos seguintes territórios deixará liquida a quantia de 16:000$; e como o
Governo se obrigou á subvencionar cada um colono importado e estabelecido com a somma de 15$ e de
10$ segundo as idades, o produeto das terras dará para as despezas de sua medição e para a subvenção,
restando ainda o saldo de 7:000$.

Em 20 de Dezembro de 1855 obrigou-se o Governo a vender á Companhia do Mucury, á razão de
meio real a braça quadrada, um território, isto é quatro léguas quadradas, em cada posse que ella tem nas
terras banhadas pelo rio Mucury, descontado porém o terreno que a mesma Companhia poder alli legitimar,
na conformidade do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854.

A medição e demarcação dos contornos dos territórios tem de ser feita pela Companhia, mas por conta
do Governo a razão de 80 réis a braça corrente, e verificada depois por um commissario do mesmo.

Por cada lote de 250,000 braças quadradas assim vendido é a Companhia obrigada a estabelecer como
proprietários, uma família, ou cinco indivíduos.

A falta da medição, ou da importação e estabelecimento de colonos é punida com multas e outras
penas. #

Com o procurador da Sociedade de colonisação estabelecida em Hamburgo em 1849 contratou em 13
de Junho de 1855 o Governo, logo que fôr aberta a estrada que da Colônia D. Francisca tem de dirigir-se á
Província do Paraná, transpondo a serra do mar, vender duas léguas quadradas de terras além da dita serra
e garantir sob condições, que ainda se tem de pactuar, a venda de mais 16 léguas quadradas nas immedia*
ções das antecedentes, tudo pelo preço minimo da Lei, e com a, condição de importar e estabelecer tantas
famílias quantos lotes de 250,000 braças quadradas contiverem os terrenos vendidos.

Em 10 de Março do corrente anno foi ampliado o antecedente contracto ; sobre a estrada que se tem de
abrir, obrigou-se o Governo a-vender pelo mesmo preço grupos de lotes, que não tenhão de frente mais de
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duas léguas, e outras tantas de fundo, ficando dcvoluta igual extensão contigua, bem como a que se lho op-

poser do outro lado da mesma estrada, O numero total de lotes assim contratados não excederá a 1 ;000 ; e

cm cada um d*ellcs deve a Companhia importar e estabelecer uma família ou cinco indivíduos, re^bendo por
cada um a subvenção de 30$ e 20$ segundo a idade. Em dez annos é obrigada a Companhia u ter estahele-

cidos como proprietários nos lotes sobre a estrada pelo monos dez mil colonos, mil pelo menos em cada anno.

O govorno adiantará 20:000$ no principio de cada anno, os quaes tem de ser encontrados no importe das

subvenções pelos colonos entrados, não sendo eomtudo o Governo obrigado a pagal-as por mais de 1;500

annualmente.
A quantia adiantada c garantida por fiança idônea ; e multas e outras penas se achão estipuladas pela in-

fracção de qualquer das condições do contracto :

Pelos contractos celebrados pelo Governo com diversas emprezas coloniaes tem este estipulado a venda de 92

léguas quadradas pelo preço de 41ú:000#, e a importação o estabelecimento como pequenos proprietários de

37:000 colonos pelo menos; o como a minima porção de terras publicas que é permittido vender contém

250:000 braças, foi segundo o numero d'estas áreas que se fixou o de famílias; mas sendo certo que aquella

superfície pôde dar trabalho annual a muitas famílias, o havendo algumas emprezas restringido de tal maneira

os lotes que vendem aos colonos, que não são sufficientes para exclusivamonte os oecupar, tem-se fixado nos

últimos contratos que a nem um colono ou família poderão os emprezarios de colonisação vender menos de

10:000 braças quadradas.
Se o imposto territorial por mim lembrado no anno próximo passado tivesse sido adoptado, menos ne-

cessaria seria a nova cláusula de que ha pouco fallei. Os que comprassem lerras terião todo o interesse em as

fazer valer ou vender o mais breve que lhes fosse possível, e não as porião em reserva á espera de que o seu

preço se eleve pelo augmento de população.

* 
- 

* ¦

LEGITIMADO DE POSSES E RE\AUDAÇlO DE SESMRUS E OUTRAS CONCESSÕES DO GOVERNO GERAL
OU PR0V1NCUL.

Pouco se ha conseguido fazer neste ramo de serviço, o qual continua a lutar com embaraços graves.

Os Presidentes das Províncias do Rio de Janeiro, Minas, Santa Catharina, Piauhy, R«o Grande do Norte e

Amazonas, remetterão as informações que lhes forão ministradas pelas autoridades locaes acerca das terras suje,-

tas a lWtimacão é revalidação nos diversos Municípios das respectivas Prov.nc.as.

E> forçoso porém dizei- que taes informações não somente são muito incompletas, o que era de esperar por

dependerem do conhecimento exacto do modo porque todos os senhores de terras as possuem, como ambem nao

cuhy Queluz, Rio Pardo, Grão Mogor, S. Romão, Brejo. Caldas, Jaguarary, Itajubá, Tres Pontas, Baependy,

Ayruoca Chr stina, S. Jo o d'E«-Rey, S. José d'El-Rey, Oliveira. Tamanduá, Form.ga e Bom-Fnn da Pro-

titulo legitimo, e por tanto que não ha terras sujeitas ás formalidades dos arfgos do Regulamento de 30 de Ja-

""'mo 
Tptvavel que sô nos Municípios citados tenha havido tão grande respeito aos terrenos nacionaes, dos

quaes nenhum escrúpulo havia até pouco de usurpar grandes extensões
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Entretanto, como taes informações tem por fim somente a nomeação dos Juizes Commissarios de medições

para procederem ás legitimações e revalidações, que houvera fazer nos respectivos municípios, aquelles esclareci-

mentos podem ser despensados; e assim se declarou ao Presidente da Província do S. Pedro em Aviso de 8 de
Fevereiro do corrente anno.

Ura dos maiores embaraços porém, com que tem lutado este ramo de serviço, consisto na falia absoluta, que
em grande parte dos municípios se sente, de pessoas habilitadas para os cargos de Juizes Commissarios e Agri-

raensores.
Para remover de algum modo esto embaraço, V. Ex. tom dado as seguintes providencias.
Por Aviso Circular de 8 do Outubro do anno passado mandou V. Ex, nomear quanto antes os Juizes Com-

missarios, o indicou que em caso de falia absoluta do outras pessoas nos municípios, em que se estivessem me-
dindo torras devolutas, podessera ser nomeados para taes cargos os Inspectores de medição ordenando que os

prasos que se houvesse de marcar para as legitimações e revalidações fossem curtos.

Por outro Avisos de 8 de Fevereiro do corrente anno declarou V. Ex. que o Inspector de medição só po-
desse ser nomeado Juiz Comraissario para o município, em que estivesse procedendo á medição edemarcação de
terras publicas; e que se estas se comprehendessem em dous, ou mais municípios o dito Inspector fosso nomeado

suecessivamente para cada um delles.
Por Avisos de 18 e 22 de Janeiro passado resolveu V. Ex. mandar para cada uma das Províncias do Ama-

zonas e Matto-Grosso um Oflicial de Engenheiros o um Agrimensor para serem empregados nas legitimações e
revalidações das posses e sesmarias, ou concessões do Governo, marcando para o primeiro a gratificação de
150$>000 réis mensaes o para o segundo a de 100$000, que vencerão quando estiverem empregados
n'esse trabalho, devendo em tal caso ser aproveitados pelo Presidente em qualquer serviço geral ou Pro-
vincial. Para a Província do Amazonas já partiu, encarregado d'esta Coinmissão, o Capitão de Engenheiros Dr.
Theodoro Antônio de Oliveira.

As legitimações e revalidações são actos de transcendente necessidade para segurança dos particulares, c por
que cVelles depende em grande parte o conhecimento das terras do domínio publico.

A providencia por V. Ex. adoptada de poder ser nomeado Juiz Commissario o Inspector de medição, posto
que necessária, é sujeita a inconvenientes, como V. Ex. sabe; e a outra é pouco efficaz, porque um só
homem diflicilmente bastará para o trabalho em toda uma Província.

Desgraçadamente porém não temos tão avultado numero de Engenheiros, que possão ser encarregados da
Commissãode Juiz Commissario em quaulidade suíficiente para satisfazer as necessidades das Províncias, ea
despeza que seria preciso fazer-se, caso os tivéssemos, e lhes déssemos este destino, seria extraordinária. Muito
vagarosamente portanto tem de andar a revalidação e legitimação das posses e sesmarias.

Também a falta de meios de grande parte dos posseiros para oceorrerem de prompto ao pagamento da des-
pesa da legitimação, e o interesse de estenderem indevidamente suas possessões, contribuem poderosamente para
que a descriminação das terras publicas das particulares não tenha tido execução; poremquantonão consta ainda
que se tenha procedido a acto algum de legitimação ou revalidação ; mas como já se achão nomeados alguns Juizes
Commissarios, é provável que alguma cousa se haja feito nas Províncias, ou que brevemente se fará, attendendo-se
ás penas cm que incorrem os posseiros e concessionários, que deixarem dose submetter em tempo áquellas
formalidades.
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REGISTRO DAS TERRAS POSSUÍDAS.

Havendo decorrido mais de dons annos depois que foi po.no em execução o Regulamento de 30 de Janeiro
de 1854, o tendo já expirado no Município da Corte o primeiro dos trcs prasos marcados para o registro das terras

possuídas, ordenou-se aos respectivos vigários que remettes$em a relação dos indivíduos, que houvessem multado,

na fôrma do artigo 95 do mencionado Regulamento, aíim do se mandar fazer effectiva a cobrança das multas pelos
meios competentes.

Aos Presidentes das Províncias se expedirão ordens semelhantes.
O registro das terras possuídas tem marchado com pouca actividade; porem só raramente, cm uma ou outra

localidade insignificante, tem apparecido reluctancia no cumprimento d'estc dever, por entenderem erradamente
alguns indivíduos nimiamente ignorantes, que podem perder as suas terras levando-as ao registro. No geral este
facto provem da pouca attenção, que ordinariamente se presta ao cumprimento de um dever, quando não se é
coagido a praticai-o.

Na Freguezia de Santa Cruz do Município da Corte está completo o registro; na de Irajá acbüo-se registradas

63 declarações, faltando vinte pouco mais ou menos; na de Paqueta só fultavão registrar alguns posseiros resi-
dentes fora da Corte ; na de Inhaúma tem-se registrado 35 declarações; e nas outras tem havido menos activi-
dade n'este trabalho. #

* Na Província do Espirito Santo tem-se feito 971 registros.

Na do Ceará informa o Presidente que o registro se vai fazendo vagarosamente, sendo a Freguezia do Icó

aquella em que tem tido mais andamento, pois achavão-se registradas 345 posses até 28 de Novembro passado,
quando em poucas outras chegava o numero dos registros a 100.

Na Província do Maranhão anda o numero de declarações registradas por 700 pouco mais ou menos.
Na Província do Amazonas tem-se feito 863 registros.
Na de Santa Catharina apenas em 5 freguezias se havião registrado algumas posses.
Na Província de Minas somente 43 parochos havião informado a respeito do estado do registro, constando

d'essas informações, que 1,924 declarações achavão-se registradas.
Na Província do Paraná tem-se feito 756 registros.

< Das outras Províncias não chegarão as informações que se pedirão por Aviso Circular de l.9 de Setembro do

anno passado.
Authorisou-se o Presidente da Província do Espirito Santo a mandar descrever em torno das Freguezias de

Carapina, Cariacica, Vianna e Queimado a linha que deve limitar as terras não sujeitas ao registro

conforme as indicações do 1.° Tenente de Engenheiros João José de Sepulveda e Vasconcellos; e prorrogou-se por
mais seis mezes para a Província do Rio Grande do Norte o praso para a circunscripção das terras nas condições

áeima declaradas.
A respeito dos registros das terras possuídas fizerão-se por esta Repartição as seguintes declarações.

As Câmaras Municipaes devem registrar por seus procuradores as terras de seu patrimônio.
As posses constantes somente de casa e quintal também se regislrão.
As posses sitas em rociosregistrão-se,. estando fora da demarcação da décima.
As Fazendas fiiscaes nSo se registrão.
Para que um terreno seja considerado de uso commum nada ioflue o numero de pessoas que d'elle podem

utilisar-se, bastando a circunstancia de prestar servidão a vários, sem que alguém se possa dizer possuidor ex7

clusivo, quer em cominum; quer por titulo legitimo.
Os campos de uso commuoi, de que trata o §. á." do artigo 5.» da Lei de 18 de Setembro de 1850, só podem

ser usufruidos, mas não oecupados por pessoas que n'elles pretendão estabelecer-se.
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Debaixo de dous pontos de vista distinctos se devem considerar era geral os emigrantes que se dirigem a

paizcs novos. Uns trazem tenção decidida dcahi se estabelecerem, quer comprando terras e cultivando-as com

os capitães que importão, quer havendo-as com o producto acumulado do serviços prestados no novo Estado.

Outros, não renunciando inteiramente á antiga pátria, pretendem unicamente formar algum pecúlio com que a ella

voltem. ...
Fenlre aquelles, os primeiros nunca se sujeitão a trabalhar por conta alheia, formão uroa propriedade rústica

mais ou menos importante e n^ella não poucas vezes empregão proletários da sua nação. Os segundos carecem

encontrar promptamente trabalho, com cujo producto possão não s6 satisfazer as primeiras necessidades, mas

ainda fazer algumas economias, que dentro em pouco tempo lhes permittão haver o posse de uma porção de terra,

Uns e outros d>esta primeira classe, (e são clles os verdadeiros colonos), não podem emigrar sem os meios neces-

sarios para oceorrerem ás despezas do transporte por terra, rio ou canal até ao porto do embarque, e d'ahi ao do

seu ultimo destino, bem como aos primeiros gastos, em quanto não colhem proveito do emprego a que se

dedicão. Os da segunda classe, os meros trabalhadores, também não eífectuão a emigração sem a quantia precisa

para os mesmos fins, a qnal lhes é em regra adiantada por quem os tem de empregar, e sem certeza de tra-

balho vantajosamente assalariado.
Os colonos que importão capitães são os mais úteis ao paiz, para onde emigrão, e portanto aquelles

com que mais cuidados e sacrifícios devemos despender. São elles em geral dotados de melhores costumes e mais

intelligencia, e além d'isto, carecendo de braços e tendo mais ou menos fortuna para os assalariar, promovem

a viuda de novos emigrantes moralisados e trabalhadores, que os ajudem na empresa a que se dao. E por esu

consideração que o Governo Imperial na impossibilidade de auxiliar efficazmente a importação de todas as es-

pecies de emigrantes, se tem limitado a facilitar principalmente a vinda daquelles, concedendo subvenções e favores

ás empresas, de que em outro lugar tratei, e que tem por fim organisar nos pontos mais próprios, grupos nume-

rosos de colonos proprietários. #
Os Colonos proletários, ainda que tenhão pago as despesas de seu transporte, favorecem muito mais lenta-

mente a vinda de outros emigrantes: antes de chamarem apóz si os parentes, amigos e conhecidos, tem de ganhar

por salário, parceria, etc.,, a somma necessária para adquirirem uma porção do terra em que possão empregar os

recém chegados.
Aquelles porém que d'esde logo se estabelecem em terras próprias ou aforadas, embora importassem apenas

a quantia indespensavel para as despesas do primeiro estabelecimento, em pouco tempo se verão nas circunstan-

cias de darem trabalho a novos Colonos, e altrahindo-os, farão só por este modo crescer a população em rápida

progressão geométrica.
Se na realisacão da emigração não pôde deixar deentrarem calculo as despesas do transporte marítimo,

torna-se evidente que o preço das passagens deve exercer grande influencia na vinda de emigrantes, e sendo

ellas para o Brasil duas vezes mais caras do que para os Estados-Unidos, dado mesmo que todas as outras

circunstancias, que determinão a emigração para esses Estados, sejão idênticas ou ainda inferiores ás que a podem

attrahir para as nossas praias, é claro que a máxima parte dos emigrantes habilitados pecuniária mente para deman-

darem a União-Americana, ver-se-ha na impossibilidade de o fazer para o Império, que por tanto não poderá con-

correr com ella sem sacrifícios de dinheiro capazes, se não de annullar totalmente aquella differença, ao menos de

aüenual-a o mais possivel.
Esta necessidade explica as condições onerosas, a que se sujeitou o Governo Irnperial nos contratos que ce-

lébrou com differentes empresários de colonisaçâo pelo systema de pequenas propriedades, subvencionando a im-

pprtação e estabeleci^
da empresa, e o maior ou menor alcance d'esta em relação aos efleítos, que deve produzir para attração de novos

colonos.
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Com quanto o systeina de preferencia protogido polo Governo, e de que acabo do tratar, seja o mais cfli.
cai pare fundar c manter a eraigraçflo espontânea, crear e desenvolver estabelecimentos agrícolas, não salUfat em
tudo • pressflo da necessidade de braços que os actuaes lavradores experimentao, nlo só para darem maior iocremen-
to aos seus trabalhos, mas até mesmo para os manterem no estado cm que se aehão. Comtudo se por um lado é iudu-
bitavel que a existência e progresso dos estabelecimentos agrícolas actuaes sáo de immensa vantagem para o Estado,
por outro o9o é menos verdade, que o maior e mais immediato proveito cabe aos respectivos proprietários; c sendo
de razão que contribuJo com as «Jeapeajas aquelles, que tem de tirar as prinpipae* vantagens, é por sem duvida aos
lavradores que compete fazer os gastos necessários para acquisiçâo dos braços, que lhes forem precisos.

Assim dão tem o Goterno prestado os auxílios pecuniários qut* se tem sollicitado de differentes partes
para introducção (Je colonos, ou antes trabalhadores curopéos por salário ou parceria.

Se toca porém aos mossos fazendeiros fazer o despendio necessário para obterem trabalhadores, ese do
principio de ministrar-lhes o Governo operários gratuitamente se deduzem innumeros corolários absurdos,
optando também que, tendo o Estado grande interesse na conservação e augmento das fortunas existeotes,
e nao podendo estas manter-se sem a intervenção do mesmo Governo, corre-lhe o rigoroso dever de tomar
parte na importação da proletários, favorecendo-a indirectaraente e regularisando tanto quanto for de
absoluta necessidade a entrada d'esses indivíduos, as condições geraes e reciprocas dos contratos, que com
c|Ies se celebrarem, e a observância dos mesmos.

O principio do — laissez faire — é absurdo quando applicado a todos os povos, e prlncipalmeüte em
certas hypotheses: nem deixa a emigração de ser incluída nas suas excepções por muitos dos sectários
d>quella doutrina. Os governos mais illustrados, .inclusive o lnglez e o Americano, tem tomado medidas
as mais minuciosas cora referencia ao transporte, recepção e estabelecimento dos colonos, protegendo-os
assim contra a rapacidade dos que costumão abusar da sua ignorância e falta de relações, e isto sem que as
consideração das despezas indispensáveis para tornar effeclivas taes medidas, lhes servisse de estorvo.

Authorisado o governo pelo artigo 12da lei n. 840 de 15 de setembro de 1855, organisou esta Repartição um
projecto de regulamento, providenciando a respeito do bom tratamento dos emigrantes durante a viagem,
e procurando assim fazer cessar os justos clamores, que por vezes se tem levantado contra o modo,
porque os emigrantes são tratados a bordo. Confio que executadas as medidas adoptadas pelo citado
projecto de regulamento, diminuirão os motivos, que tem alguns Governos d^IJemanha para opporeip em-
braços á vinda dps seus subditos para o império, e que a emigração destes progridirá com meMs difficuloW
de e inais proveito nosso.

Não bastão porém as providencias contidas no acto de que acabo de fallar : o çolotio que
assim vae ser protegido durante a viagem, não carece menos de o ser depois de desembarcado. Cumpre poijs
regular o rpcebimento dos emigrantes, dotenninando as condições, que devem preencher qs indivíduos, que
pretenderem hospedalros e alimental-os. E* esta necessidade talvez mais urgente ainda do que a que vai ser
atlendida ; infelizmente porém mo se acha p Governo habilitado para satjsíazel-a cpmpJet^mepte, e parece^nie
quedo Poder legislativo s/e deve splljcitar a authprisação necessária. Entretanto ps eífeitps da Jalty # t#
regujamçnto p^ra a recepção e tratamento dos colonos desembarcados podem ser ijtjnpr^dps, organisando-se
algema sociedade formada de homens honestos, que estabeleça casas próprias para esse fim, e ao mespp fempo
sé jocumba de aconselhar aos recém-chegados o melhor emprego, a que sj)podem dedicar com referencia ás
«nas circunstancias, e de ajudal-os mesmo a conseguido.

Carecendo os emigrantes proletários, além da proíecção du^nte a viageui, e nos primeiros c|ia$ depois do

desembarque, encontrar immediataraente trabalho, com que se possão manter, forçpso è que> Gpmpanhia de

que acima fallei, ou outras quaesquer, se incumbão de satisfezer as ^ncommeod^ de ír5#íbadorps que ps
nossos lavradores tiverem de fazer.

Em quanto não existirem no Império agencias acreditadas, com quem os fe?en(jleirps seppsslp f^ilnietite en-

tender, $eja qual fôr a necessidade, que estes experimentem de braços, e a boa disposição em que egtejãp para
adquirilTOS, difficijinente o conseguirãp.

Nos pontos apropriados da Epropa estabelecerão essas agencias propostos seus, que empr^gjándp 3 respeito
do Brasil os mesmps meios que se põe em pratica a fôvor dos Estados-lJnidòs fa
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ffiero de colono», que virfto ajudar-no. nos trabalhos de idguns ramo. da grande lavoura, e ao mesmo tempo

adquirir por este forma meio., com que depois se etabelecao como pequeno, proprietário.. Sendo esta. .ocieda-

de. de extrema necessidade para a emigração, enao .e achando ainda cn.renô. bastantemente *»"**•

e,pirIlo de a.soci.çlo, entendo que para animar a formação das mesmas deve o Governo aoxillal-a. com alguma

subvenção pecuniária e outros favores.
A lei de 11 de Outubro de 1837 carece de ser retocada de modo que dê garantias recipocra. ao locador e

iocatorio de serviços, sem entregar o primeiro aos caprichos do segundo, nem deixar e.te baldo de recur.0. para

reembolço da. despezas feita., quando aquelle não quixer satisfazer as condições, a que se obngon.

As relações geraes entre os dons contratantes devem lambem ser bem determinadas, para se evitarem algun,

posto que raros, abusos, que se tem dado, e de que algumas pessoas meno. bem intencionadas, ou interessa-

das em desviarem do Império a emigração, se tem servido para nos calumniarem. .

A abertura de via. de communicacão, que liguem os pontos em qne se formarem colônias por grande, gru-

pos e por onde esta. se tem de estender, e os districtos, em que os fasendeiros empregão trabalhadores livre., ao.

portos, povoaçõese mercados principaes, muito facilitará o progresso da emigração; e o Governo, reconhecendo a

importância que tem as estradas no desenvolvimento da industria e na colonisação, não se tem descuidado de fa-

zer explorar em algumas localidades mais próprias os pontos por onde taes estradas devem pa.sar, estando resolvido

a mandar, apenas terminadas estas explorações, abrir algumas, que prestem transito a carros. Entendo que se deve

dar maior desenvolvimento a esta idéa, tornando assim aproveitável grande extenção de excelleotes terras, que por

falta de meios de communicacão se achão isoladas e inúteis á cultura,

Compondo-se uma grande senão a maior parte dos emigrantes de indivíduos que professSo religião diversa

„a do Estado, e não se achando na nossa legislação providencia alguma a respeito do casamento desses religiona-

rios, legitimação de seus filhos, direitos destes, &c, urge que o Governo se exforce para que na próxima futura

sessão legislativa se tomem a fal respeito as medidas convenientes.

E' esla uma necessidade vivamente sentida, e o abandono em que se acha uma matéria de tanta ponderação,

tem na Allemanha dado lugar a invectivas contra a emigração para o Brasil, as quaes grande impressão céusão no

animo dos emigrantes.
O estado civil d'estes qualquer que seja o seu culto, deve ser quanto antes regulado de modo tal, que depois

de naturalisados entrem logo no goso de todos os direitos civis que a nossa liberal Constituição concede aos Cida

dãos brasileiros; mas desgraçadamente a falta de medidas legislativas deixa pelo menos duvidosa a condição das

famílias protestantes. . .'
Ha ainda um ponto, em que não posso deixar de tocar. A lei de 8 de Setembro de 1850 pCrmitle ao colono

naluralisar-se cidadão brasileiro depois de dous annos de residência, e a experiência demonstra que elle se apressa

em aproveitar-se do favor, que tão generosamente se lheofferece. Resulta d'aqui, que nas colônias formadas pelo

systema de grande s núcleos, como a de D. Francisca, Blumenau, &c, se reúne em pouco tempo uma população,

que gosando de todos os direitos de cidadãos brasileiros, elege o seu Juiz de Paz, e tem também o seu subdelegai-

do nomeado por via de regra 'd-entre os próprios colonos, sendo todos ignorantes da língua do paiz.
Wl As questões entre os colonos tem pois de ser julgadas por um Juiz, que não sabe o portuguez, e as provas
testemunhaes são produzidas em língua estrangeira. Assim é forçoso chamar um interpetre, que faça uma trà-

ducção/para ser escripta pelo escrivão, eassignada pelo Juiz, testemúntiãse partes, sem estes saberem o que assl-

gnãô, assentando assim todo o processo na fé do traduetor, enão tendo os Juizes superiores, para conhecerem

dos recursos interpostos destes Juizes dePaz e Subdelegados, outros dados, se não os que o interpetre muito bem

quizei ou poder tbrnecèr-lhes. Parece qüe semelhante systema de julgar as pequenas questões entre os colonos

não deye continuar, e que com vantagem seria substituído pelo seguinte:
Escreva-se ao menos nos primeiros ànnosUodoo processo na língua materna dos colonos, e feea~se de todas

as peças urna traducção, para juntar aos autos em forma de appenso.
Besta maneira poderá a causa ser julgada e & sentença lavrada pêlo colono Juiz de Paz otii Subdefegado «pm

pleno conhecimento do que faz; ás testemun
tiver imputado* £ as partes não aüthénticaráõ com a sua assighatura, senão o que realmente tiverem manifestado.
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mandar por pessoa de sua confiança examinar a fidelidade da traducção, tomando unicamente a verdade por

base do seu julgamento.
Cumpre pois, que quanto antes se tome esta ou qualquer outra medida, que faça desapparecer o sério

nconveniente acima apontado, que já na colônia de D. Francisca tom dado lugar a embaraços de algum

alcance.
A' vista do que levo exposto parece que, para estabelecer-se de uma maneira permanente e segura a torrente

de emigração para o Império, lorna-so preciso, que pelos meios indicados, e continuando com vigor a execução

da lei de 18 de Setembro de 1850, se procure abrir o leito por onde ©lia comece a correr com alguma força.

O tempo e a acção da mesma torrente irão suecessivamente alargando e profundando esse leito, auginen-

tando assim de dia para dia a massa dos emigrantes sem novos sacrifícios por parte do Governo, e os que no

principio forem necessários fazer com tão importante objecto, tornar-se-hão extremamente produetivos, re-

constituindo, e com elevadíssimo prêmio, o capital empregado. "...
A emigração para o Brasil cresceu no anno findo; ese os preconceitos, que na Allemanba e Suissa existiao

contra nós, não tem desapparecido completamente; ese ainda um ou outro indivíduo menos bem intencionado

nos calumnia, imputando-nos vícios e defeitos diametralmente oppostos ao caracter brasileiro, é fora de duvida

que já os emigrantes mostrão hoje melhor disposição de virem para o Império, e que as invectivas, que se pu-

blicão encontrão logo nos jornaes alemães prompta e espontânea resposta.

Quando a emigração para os paizes, que até ha pouco p arecião ter o monopólio de atrabir colonos, tem sof-

frido considerável diminuição, é satisfactorio ver que para o Império se augmentou, e mais promette avolumar

nos seguintes annos por deverem brevemente estar em via de execução os contraclos feitos com d.versas empresar

para a importação de 38,210 colonos européos e seu estabelecimento em terras próprias; e os nossos fazendeiros

de café principalmente estão mais dispostos a lançar mão do systema implantado pelo Senador Vergueiro em S.

Paulo, onde parece que se vai bem aclimatando.
Segundo os dados colhidos dos joruaes alemães e communicações do nosso Cônsul em Hamburgo, linha

sabido no primeiro semestre de 1854 para os Estados-Unidos o elevado numero de 199.299 indivíduos, ao passo

que no mesmo período do ultimo anno apenas sairão 106,515, havendo por tanto uma d.m.nu.çao de cerca

de 47 por cento. . . , ,
7- A' primeira vista parece este resultado demonstrar que se vai acalmando a febre, que principalmente desde

1846 até 1854, accommetteu com progressivo incremento diversos Estados da Europa, levando seus subd.tos a

abandonarem a pátria e procurarem outra ; mas que não tendo diminuído na mesma razão o mouvo da procura

de braços nos paizes para onde elles se dirigião, maiores serão as difficuldades que teremos de encontrar

para nosso supprimenlo. ... «„«„A«fAe
Felizmente para nôs porém não é a emigração effeito d'uma vertigemephemera, mass.m de causas «*

e reaes, e provenientes da natureza das cousas e do progresso dos princípios hberaes, causas que por toda a parte

se vão desenvolvendo e adquirindo forças para vencer as resistências e obstáculos,que se<>ppõea •«««£•

O aperfeiçoamento da mechaniCa industrial; os caminhos de ferro; os progressos da naveg^a^^

política econômica da Europa, que dá lugar a ^mm^m^m^m^^^^
aviltamento de salários; as difficuldades que ali se oppõe á acquisiçãe de qualquer propned d "™^

. . , ..- • iof,itimnQ íImpios do homem cmlisado; eo anhelo de memorar
nPíinpna íiiip seia. alvo dos mais ardentes e legítimos aesejos uu uuuhhu

preduetos. Não é soa miséria que arroja «a Europa os W*.*Tg, * - ,io medio de cadà emigrante

alemão ou intendei; e segundo um dos relatórios da Sociedade 
^"t™1"*^^J„ doHars tÍ,SS*Ti05OÍJ!Í3^00 rs., D isto

reéorierãoiaos seus conselhos e infbwnações; possuiao um capital 
f« ^7-63^'^^ conia¥eis' que

é, «240440 rs. por cabeça, o que indica que muitos d'elles dispunhao de sommas um pouco consideravcs, e que

procuravão empregai-as com mais proveito 
J 

P^Soica. 
dos Estados-Unidos influído pode lamente em

'ultimamente tem as circunstancias políticas ei econômicas uosl,->wu.v

'

. 
¦;¦".; 

.¦¦¦.: 
¦/¦->. 

¦ ¦¦:•', 

.'¦¦ 
•,-" 

¦

'. ' ¦'¦ V ' '¦ "



m &

i
sentido contrario á emigração; e não havendo ella sido animada com o mesmo esforço pela Grã-Bretanha,
distrahida pela guerra, explica-se por isso facilmente a diminuição que se deu no anno próximo passado.

Comprimida porém, reagirá, á maneira dos fluidos elásticos, com muito maior força, o se, como é de
esperar, o Brasil se preparar convenientemente para receber colonos, a irrupção será espontânea e proporcio*
nal aos meios, que forem concedidos ao Governo e por ello applicados.

O mui limitado numero de emigrantes Allemfies e Suissos entrados no ultimo anno, posto que muito maior
do que nos precedentes, não deve desanimar-nos, nem prova que essa emigração só muito rara o tardiamente
para nós se dirigirá. Por muitos annos dopois da independência dos Estados-Unidos foi alli fraquissima a hàm
portaçlo de colonos, e ainda em 1815, isto é, 30 annos depois de publicada a sua primeira lei de terras publicas
sahirão de todos os portos da Inglaterra para os da União Americana apenas 1,209 indivíduos, ao passo que em
185? para alli partirão dos mesmos portos 244,261, e dos de Hamburgo e Bremen 155,730, além dos que seguirão
por Anvers, Havre e outros portos, cujonumero não se pôde orçar em monos de 100:000$. !

A emigração para aquelles Estados só n'estes últimos annos tomou as proporções gigantescas que observamos,
e depois que se formarão grandes companhias e agencias para recrutamento e transporte de emigrantes, é que
os primeiros colonos, crescendo em numero e cabedal, por conselhos e auxílios pecuniários determinarão seus
patrícios, amigos e parentes a seguil-os, trocando uma vida de oppressão e penúria pelos gosos, que lhes
offerecia um paiz novo.

Na falta de dados estatísticos a respoito dos colonos chegados ás differentes Províncias, apezar de haver
V. Ex. pela Repartição Geral das Terras Publicas expedido a todas as Presidências ordem para remetterem se-
gundo o modelo que se lhes fornecêo, um mappa da introducção de emigrantes, não é ainda possível dar conta da
entrada d'estrangeiros, e o documento n. 1 mostra o pouco que se pôde colligir a este respeito.

Desgraçadamente não é só n'esta parte, que o presente relatório so resento da falta de informações, apezar
das exigências feitas ás Províncias por differentes vezes. 4; ,

Posto me persuada que cm todas as Províncias do Brazil podem os Europeos applicar-se com proveito a
todos os ramos de lavoura que alli se exercem, parece com tudo não menos certo que pelo monos por alguns an-
nos dificilmente haverá jornaleiros d'essa raça, suficientes para alguns ramos, que são exaclamente os que
menor rendimento oiTerecem, c os que exigem trabalhos menos conformes aos hábitos d'esses indivíduos. Nã
coíffimto porém deixar desapparecer os importantes estabelecimentos, qae se dedicão a tal espécie da lavoura,
mandou o Governo Imperial, sempre sollicito pelo progresso da riqueza publica, e guiado pelos bons resulta,
dos que outros paizes intertropiçaes tem coibido do emprego de trabalhadores Chins, contractar a importação de
2,000 d'estes indivíduos, para distribuil-os pelos lavradores, que quizerem tomal-os. E' isto um ensaio em ponto
pequeno, para conhecer-se, se enquanto os braços europeos não são assáz numerosos e baratos para preen,cherem o vazio, que as nossas fazendas vSo sucessivamente experimentando, convirá ou nao fazel-o por meio
de trabalhadores asiáticos.

Sendo nova o desconhecida a empresa, era ao Governo qne corria o dever de encetaUa, repartindo portodos os contr.bu.ntes os riscos, a que ningoem om particular queria abalançar,se, más cujo bom resultado devi a
aproveitar á riqueza publica,e áfortunade não pequeno numero de nossos concidadãos. ,. 

',

E?J18 deMarço entrou a Galera ^mAproçedente de Whampoa com 80 dks de viagem-Tendo recebidobordo 375 Chms, e havendo d'elles morrido 8 durante a viagem ei seis dias depois da chegada a esta
porto, restarão 366, que depois da inspecção que V. Ex. determinou fosse feita para verifica-se a execuçãodo respect.vepPOtracto, forão recebidos5 e á casa commercial de Baird Le Cocq. e O se mandou pagar a
quantia de 79:67^360 rs, importância de ^
P^la passagem, e 20 pesos de avanços, que tem de se^
. (jr veucenuo» <

fM^^m' ffi PP 
SegUnd° 8S MÍÊÍà «P^q^áqneseProcedôo,sãonaturaesdediS,

SfÜ e c - 0r^s ebá 6 canna' °"meim mmmmmmmm^m^^iones e mocos. i
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d'i8to sujeitar-se, cm caso de necessidade, a maior tempo de serviço o mesmo nos domingos, vencendo então

$0,24 como supplemento do jornal, que se compõem de 5 pesos mensaes, 11|2 librado arroz el|2 libra do

carne ou peixe salgado por dia, e 3 onças de chá e 1 libra de assucar por semana, além de duas mudas de roupa por
anno, medico e botica; ou 7 pesos, mas sem comida e roupa, dando-se-lhe porém um pedaço de terreno pari

plantação. ^
O tempo do contrato é de 5 annos, e n'esse espaço é obrigada a pessoa, que os receber, a indemnisar o

Governo dos gastos feitos com elles.
Logo depois dos annuncios mandados publicar pela Repartição Geral das Terras Publicas, forão pedidos por

diflerentes lavradores, empresários de colonisaçâo o de obras" publicas, 460 chins, o Arsenal de Marinha fez co-

nhecer a conveniência de obter alguns e para a Fazenda normal de chá na Província do Paraná hão de ir até 50.

Impossível sendo attender á todos os pedidos, separados 10 cultivadores de chá para a Coritiba e U artífices

para a Marinha, os restantes forão distribuídos, segundo a ordem em que os pretendentes se apresentarão.

Aquelles que não poderão alcançar o numero de trabalhadores que requererão serão contemplados nas

seguintes remessas.
Sendo conveniente que a experiência do trabalho chhn seja feita em mais de uma Província, e tendo mos-

trado a da Bahia desejos de ensaiar estes novos operários, escrevi ao respectivo Presidente, pedindo-lhe que fi-

zesse publicar o contrato que o Governo fez para a importação de chins, e me transmittisse os nomes dos pro-

prietarios que desejassem recebel-os em suas fazendas, com a declaração do numero que cada um d'elles pre"

tender. Semelhante communicação vai ser feita também ao Presidente de Pernambuco, e nas três principaes

Províncias agrícolas do Brasil se farão os ensaios que tem de decidir das vantogens que a grande lavoura pode

auferir do emprego do trabalho chim.
Os preços das passagens forão um pouco elevados, em conseqüência da gigantesca luta travada na Europae

que, desviando os navios do transporte ordinário de mercadorias e passageiros civis, emprega não pequeno numero

de vasos na condução de militares e munições de boca de guerra. A paz tem de fezer diminuir esta parte das

despesas necessárias para acquisição de trabalhadores chins, e os seus salários.são muito, inferiores aos dos trabalha,

dores européos, cujas necessidades são muito maiores, e a satisfação d'ellas custa muito mais. ^

Se os nossos lavradores conseguirem guiar os chins sem offenderWrantigos hábitos, e tirar d'elles os ser-

vicos que se tem direito de esperar, -grande proveito d'ahi provirá, aliás a nossa grande lavoura e principalmente

adacannade assucar, com grandes dificuldades terá de lutar, não sétrdo provável que Allemães e Suissos, que

em regraemigrão com familia, possão com proveito seu e do senhor de Engenho entregar-se á cultura da canja

e ao fabrico do assucar e da aguardente.
No estado em que se acha aindustria assucareira o proprietário não pôde pagar salários su fficientes para a

manutenção do colono, mulher è filhos, nem se prestará de bom grado a ser imraediatamente d.r.gtdo nos

trabalhos agrícolas por um feitor ou administrador. Os chins pelo contrario eraigrão solteiros, e sujeitao-se a

direceão que lhes querem dar; em grande parte estão habituadosá lavoura da canna, e a um clima muito semelhante,

ao dás Províncias produetoras de assucar; reúnem pois muitas das circunstancias indespensaveis á trabalhadorees

que tem de sujeitar-se aos hábitos das nossas fazendas. E' também para este emprego e outros semelhantes, e

não para augmentar a massa da população brasileira, que o Governo Inperial mandou contratar como ensa.o os

2000 chins. Serão elles meros prodoctores de assucar, café, chá, etc, e preparadores dos terrenos para a co-

onisacão europea, e se, como é de esperar, se comportarem entre nós. como em outros paizes, empresas mer-

cantis se organisarão, que estabeleção o fluxo de trabalhadores chins para o Brasil, dos quaes muitos tem dâ voltar

com o pecúlio resultante de suas economias, e serão suecessivamente substituídos por outros.

Melhor seria que estes trabalhadores fossem de raça mais intelligente e morigerada, e que se estabelecessem

permanentemente entre nós, augmentando assim nossa população, e não exigindo annualmente novas despesas

com seu transporte; mas na alternativa de não haver jornaleiros e perecerem por falta d'eUes muitos dos nossos

importantes estabelecimentos ruraes, e de se obterem trabalhadores vigorosos sim, porém pouco adiantados em

civilisação e conhecimentos agronômicos, e mesmo pouco moralisados, parece não haver escolha, por que sem

duvida éraelhorque a nossa grande lavoura marche, ainda quelentamente, dd que se extinga.

m
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Além das propostas aceitas redusidas a contraio, de que tenho dado conta em lugar competente, outras, eui

avultado numero, de indivíduos residentes no Império e na Europa forão dirigidas ao governo Imperial; algumas

festas terião sido talvez acceitas com pequenas modificações, senão contivcssem condicções contrarias as disposições

da lei de 18 de Setembro de 1850, que não permilte, oxcepto nas zonas das fronteiras, distribuição de terras publi-
casa não ser por venda e á dinheiro a vista. Se fosse licita a venda á prazos mediante as necessárias garantias, ai-

guns contratos mais para a importação e estabelecimento de colonos em pequenas propriedades, formando núcleos
um pouco numerosos, se terião naturalmente concluído.

Em regra pretendião os autores das propostas tornar o Governo agente director de Colonisação, quer rece-

bendo emigrantes para distribuil-os pelas Fazendas á salário ou parceria, quer ostabelecendo-os por própria conta

e tomando sobre si a direcção iramediata das colônias assim formad as, o que eqüivaleria á constituir-se o Governo
agente direclo deemprezas, que por sua natureza são melhor costeadas por particulares do que por agentes da Ad"
ministração Publica.

y ¦.-.: ¦; ...'.-. . y ¦¦ - ¦¦; ¦' ¦ ¦

COLÔNIAS.

Tendo no meu Relatório do anno passado feito uma exposição suecinta do estado, em que então se
aebavão as diflerentes Colônias existentes no Império, cabe-me agora apenas dar conta das que se formarão
depois e dos suecessos mais notáveis que naquellas tiverão lugar. *

Uma d^llas, a de Martia de Sá, na Provincia do Rio de Janeiro, que eu j\ por aquella oceasião havia dado
como em via de dissolução, deixou inteiramente de existir. Os Colonos retirarão-se para esta Corte, onde, depois do
terem por algum tempo importunado o Governo com exigências impertinentes, acharão tratifalho bem remunerado'
apenas se resolverão a procural-o. Mas por esta Colônia que desappareceu, varias outras se formarão, particular-
mente na Provincia de S. Paulo, onde em 1855 se fundarão 13 com 774 Colonos, todos pelo systema de parceria-

Das Colônias da Provincia do Rio de Janeiro, bem como das de algumas outras Províncias não ha informações
circunstanciadas, mas consta que todas vão prosperando mais ou menos, sem que n'ellas se tenha dado oceorrencia
de maior importância.
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Maranhão*

orão effectivamente fundadas as duas Colônias agrícolas- Santa Thereza e Petropolis - que segundo se disse
no relatório antecedente se achavão contratadas, a primeira com Antônio Corrêa de Mendonça Bitancourt, e a se-
gunda com Francisco Marques Rodrigues.

Colônia Santa Thema. Está situada junto ao Rio Biaia> no Município de Cururupú,' Comarca de Guima-¦•>-:¦"¦
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raça, em torras do empresário, e foi fundada em Maio de 1855 com 140 portuguezes vindos da Ilha Graciosa, Adop-
tou-se o systema de parceria para a cultura, que é de ccrcáes. Não houve adiantamentos alguns em dinheiro, nem
por parte da Província ao empresário, nem por parte d'este aos Colonos, que tendo-se mostrado ao principio algum
tanto insubordiuados, brevemente mudarão de comportamento, e applicão-se hoje seriamente ao trabalho, de
modo quo o estabelecimento promette um futuro lisongeiro.

O empresário tem cm vista montar oITicinas e empregar instrumentos aperfeiçoados na lavoura, em que
muito deverá lucrar não só aquelle estabelecimento, mas ainda a agricultura da Província, a qual terá assim uma

escola pratica, senão como se devera desejar, ao menos mais adiantada em conhecimentos agronômicos do que os
praticados ale hoje no Maranhão.

Colônia Petropolis. Segundo o contrato celebrado a 8 de Abril de 1855 entre a Presidência da Província
co empresário, devia este fundar a Colônia e estabelecer n'ella200 Colonos até ao íim do mesmo anno. Até 12
de Dezembro ti o hão cITecti vãmente chegado 178 pessoas em dous navios vindos do Porto, mas dos 163 Colonos
da primeira embarcação 116 rescindirão o contrato, de soite que difÜGilmente se acharia completo o numero
fixado dentro do praso estipulado.

Colônia Santa Isabel. Quanto á esta nada ha a accresoealur ao meu ultimo relatório, senão terem-se ali
feito os primeiros ensaios de applicação do arado, tendo o empresário mandado vir instrumentos dos Estados-
Unidos por intermédio da Sociedade de Agricultura e Industria Rural Maranhense. A Colônia prosperava.

Colônia de Pescadores. Acha-se em via de execução o projecto de que também já se deu conta no relatório
anterior, para estabelecimento d'uma colônia d'este gênero. Deve ella, segundo o contrato celebrado pela Pre-
sidencia com o Dr. Antônio Rego, ser fundada ein qualquer ponto da Ilha do Maranhão, e compor-se de 200
estrangeiros pelo menos.

A Presidência obrigou-se a emprestar ao empresário sob fiança 14:000^)000 para o transporte dos Co-
lonos, 16:000^)000 para compra de embarcações de pescaria e 7O$)0OO por cada Colono estrangeiro introduzido
nos primeiros seis annos além dos 200 mencionados; dar 400$)000 réis annuaes para um Sacerdote, mandar edi-
ficar uma capella ; conceder privilegio exclusivo por 15 annos para a perca, eimpetrar da Assembléa Provincial
a isempção de qualquer futuro imposto lançado sobre esta industria; e do Governo Imperial a subvenção de 30JJ)
por cada Colono importado. Este ultimo porém foi denegado, por parecerem suíficientes os demais favores, e
não se prestar á agricultura o terreno escolhido. Pela sua parte obrigou-se o empresário a organisar uma com-

panhia com o fundo do 40:000^)000, pagar os empréstimos em 4 prasos, que se completarão : o 1B* no fim de
tres annos contados da chegada dos primeiros Colonos, o 2.a no fim de quatro, o 3 a no fim de 5 e o 4.a no fim
de seis; admittir na Colônia aprendizes nacionaes, empregar na pesca instrumentos aperfeiçoados,edificar casas

para os Colonos, etc. Também se estipulou que a estes fosse permittido exercer outros gêneros de industria como
accessorios.

Além d'estas colônias estabeleceu-se entre os rios Tury e Maracassumé, no acampamento do Paraná,
um grupo de 40 chins contratados no Rio de Janeiro pela Companhia—Mineração Maranhense—e des-
tinadosaos trabalhos das lavras auriferas de Maracassumé. Achando-se porém suspensa a mineração, tem sido
os chins empregados na abertura de picadas e em outros misteres.

O estado sanitário era bom na datadas ultimas noticias.
No grupo de operários do Canal de Ararapahy nada de notável havia oceorrido : o seu numero achava-

se redusido a 211, por terem muitos sido cedidos a particulares, fim principal da sua introducção.
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Colônia D* Francisca. No precedente relatório dei conta da origem d'esta Colônia e do estado, em que
se achava, segundo as informações, que pude colligir; infelizmente porém não erão ellas tão conformes á
realidade, como seria para desejar.
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A sociedade de colouisoçio estabelecida em Hamburgo em 1849 não tora poupado sacrifícios, para fan-
dar uma Colônia ilorc.centc, mas os seus primeiros agentes nao corresponderão ás vistas c gencrosidado da
Companhia.

Áié fins de 1854 tinhão desembarcado em Joinville, povoaçao da Colônia, 1,512 indivíduos; em 1855
aportarão ali 205, e tendo havido 42 nascimentos, achava-se a população em 31 do Dezembro do anno

passado redusida a 001 pessoas! *
A falta de preparativos para recepção dos Colonos produsiu nos primeiros annos moléstias, a que

muitos suecumbirão, mas posteriormente tem sido regular a mortalidade, fallecendo no ultimo anno 40

pessoas.
A má qualidade das terras distribuídas aos Colonos, c os erros das primeiras administrações derâo em

resultado o desamino de muitos, que tem ido procurar, principalmente na Província do Paraná, emprego mais
lucrativo ã sua actividade c amor ao trabalho.

A pesar dos sacrifícios pecuniários feitos pela sociedade, teria a Colônia desapparecido inteiramente, se
não tivesse cm si tão grande vitalidade.

Os nomes dos doadores das terras, e dos directores da Companhia tiverão bastante influencia para deter-
minar a vinda de colonos, que possuião capitães d'algmna importância, tendo sido estes os que em grande
parte tem alimentado os trabalhos, e obstado ao aniquilamento da colônia. A imprensa de Hamburgo avalia
em 700,000 thalers da Prússia ou 910:000^) o capital importado na Colônia até fins de 1855, e é fora de
duvida que uma considerável parte dos Colonos pagarão suas passagens, e que alguns empregão diariamen-
to avullado numero de trabalhadores e tom montado machinas de valor um pouco subido. *

Até 1854 não tinha o Governo Imperial despendido um real com esta importante empresa, a única que
qavia demonstrado praticamente, que a emigração expontânea para o Brasil não é uma utopia. Reconhecendo-
se porém que o progresso da Colônia D. Francisca se retardava, e que o mau resultado que d'ahi proviesse
tinha do influir poderosamente contra a colonisação em geral, e sendo demais certo, que a emigração para a
Província do Paraná, uma das que pelo seu clima e uberdade mais estrangeiros tem de attrahir, se fará em
grande parte por intermédio da empreza de Hamburgo, contratou-se om 13 de Junho do anno passado com
J. G. Nagel, procurador da Companhia, mediante a subvenção, de 30$ e 20$ segundo a idade dos in-
dividuos, a importação e estabelecimento de 2,250 colonos nas terras doadas por SS. AA. RR. O Príncipe
é Princeza de Joinville, e na mesma data se contratou também com L. Aubé, como procurador das referidas
AA. RR., mediante a mesma subvenção, a importação e estabelecimento de 4,000 colonos'nas terras que coube-
oãr em dote á Princeza a Sra. D. Francisca. J n:

Também se comprometteu ó Governo a abrir, no caso de encontrar-se na Serra lugar azado, uma estrada
de carros, que partindo da povoaçao de Joinville, e atravessando ás terras da Companhia ou de SS. AA. RR •
vá ter á estrada geral, queda villa de Lages se dirige á cidade de Coritiba. i

Pelo contracto feito com J. G. Nagel obrigou-se mais o Governo a vender á Companhia de Hamburgo duas le"
guas quadradas em cima da Serra, a razão de meio real -a braça quadrada, com a céndição de se estabelecer n'ellas
uma família por lote de 250:000 braças quadradas, ou 2,000 indivíduos, ainda mediante a mesma subvenção, e ga-
rantiu a venda, de mais deseseis léguas quadradas para serem colonisadas como posteriormente se convencionar. A
medição do perímetro d'estes terrenos corre por conta do Governo; ; :

Ultimamente contratarão em Hamburgo a Companhia e Mr. Aubô fazerem em commnm a colonisação, não só
na parte relativa as terras de que ambos podíão dispor, cerca de 32 léguas quadradas, mas também em outros
quaesquer terrenos que adquirissem. O capital da Sociedade augnientou-se com mais de 100:000 marcos B,
e Mr. Aubé foi incumbido da direcção immediata da Colônia D. Francisca, podendo fazer-se representar na Direc-
toria em Hamburgo. Este contrato promette um grande futuro á empreza, fazendo cessar a rivalidade e adi-
versidade de interesses entre o procurador de SS. AA. RR. e a administração da colônia.

Livros d^uma concorrência que dividia as forças e as paralisava até certo ponto, conspirarão ellas no
mesmo sentido $ e Com o áugmetHo do capital social crescerão os meios para o estabelecimento dos colonos, e
melhoramentos materiaés. m:é lti«#iáv
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•• A direcção de tüo importante empreza foi confiada a pessoa intelligcnto c habilitada pelo estudo, acurada
observação e pratica de cinco annos de residência na Colônia.

• N'cstas circunstancias entendeu o Governo Imperial dover dar mais largo desenvolvimento á introducção
de Colonos por conta da Sociedade de Hamburgo, promovendo a formação de um numeroso grupo colonial
na Província de Paraná, em continuação dos que se organisão na colônia D. Francisca; e em 10 de Março ul-

timo contratou com o procurador d'aquella Sociedade vendcr-Ihe a razão de meio real a braça quadrada, ao,

longo da estrada, que se tem de abrir pelo contrato de 13 de Junho, até 1:000 lotes de terras de 250,000 braças

quadradas cada um, formando porções contíguas que não tenhão de frente mais de duas léguas, e ficando de-

voluta igual extenção do lado opposto da estrada, e outra lambem iguol entre dous grupos de lotes ven-
# didos.

Por este novo contrato obrigou-se a compauhia a medir e demarcar por sua conta os lotes, que comprar,

sendo perém estas operações posteriormente verificadas por agentes do Governo; e a estabelecer tantas famílias de

cinco membros pelo menos, quantos forem os lotos de 250:000 braças quadradas que comprar, com tanto que o nu-

mero total de indivíduos nSo exceda a 10:000, nem seja o Governo obrigado a pagar annuahnente, durante o

tempo do contrato, subvenções por mais do que 1:500 colonos.
Por este ultimo contracto forão as terras vendidas ainda pelo preço mínimo da lei, mas neuhuina despeza terá

o Governo de fazer com a sua medição, divisão e demarcação; e ficando encravados lotes devolulos entre outros,

que em pouco tempo estarão cultivados, e tendo em frente terrenos povoados, augrnentarão consideravelmente de

valor os primeiros, e terão de ser vendidos por muito mais do que o máximo da Lei,
Pelos contratos pois de 13 de Junho e 10 de Março acha-se a Companhia comproaicttida, sob pena das multas

constantes dos respectivos termos, a importar e estabelecer como proprietários nas terras que já possue, e nas que
tem de comprar 18,250 colonos, que pela diversidade da composição dos terrenos e clima, poderão entregar-se com

muito proveito á cultura do arroz, mandioca, café, canna, feijão, milho, &c, na vargem e na serra até certa altura

d'ahi para cima e na Província do Paraná á colheita e preparação do mate, e ao cultivo de todos os vegetaes, que

produzo meio dia da Europa. Tão grande é a variedade de importantes produetos a que os colonos se podem dedicar

com vantagem, tão fértil uma boa parte dos terrenos, cortados por caudalosos rios e ribeiros, que podem mover nu-

merosas machinas, e tão fácil a communicaçSo cora o magnífico porto de S. Francisco, que não se pôde deixar de

prever o mais lisongeiro futuro a esta etnpreza, que deve contribuir poderosamente para dirigir a torrente da etni-

gração expontânea para Santa Catharína e Paraná, onde abundão terras devolulas de primeira qualidade, é excel-

lente o clima, e nada deixa a desejar a salubridade. , -,,-¦.....-

As terras que o Governo tem de vender á Companhia produzirão 134:000^000. A medição das mesmas

pôde orçar-se em 15:000^)000.
â}} Havendo-se naturalisado grande numero de colonos, foi creado na colônia D. Francisca um juisado de Paz, e

em plena tranqüilidade se procodêo á respectiva eleição. A necessidade d'esta magistratura se ia sentindo cada

vez mais.:',;.: :*5-'* *'^
; Tendo-se marcado a gratificação de 1:00032)000 para ura pastor protestante, fixou-se depois outra igual para

o Sacerdote Catholico cujo culto é seguido por alguns colonos.

: Acha-se affecto ao Ministério da Fazenda um requerimento, em que o procurador da Sociedade de Hamburgo

pede que se crie na. colônia uma mesa filial da Alfândega da Cidade do Desterro; e devendo esta medida contribuir

poderosamente para a prosperidade d'aquella povoação, é natural que a supplica seja favoravelmente acolhida.

i,. Alguns navios de emigrantes, contra as disposições do Decreto de 15 de Março de 1850, se dirigirão ao Porto

de S. Francisco, condusindo carvão de pedra e outros gêneros além da bagagem dos passageiros. Tendo sido por
esta falta multados pela Alfândega de Santa Catharína, forão perdoados, tanto por se haver reconhecidOr que
nenhuma intenção houvera de defraudar os direitos nacionaes* como pelo desejo de se animar uma empreza que
tanto promette.

Colônia Blumenau. O emprezario emprega todos os esforços ao seu alcance para cumprir o contrato ceie-

brado em 17 de Abril de 1855 para importação e estabelecimento de mais 4:00O colonos nas terras, ^ucèlle
ppssue no Itajaby-grande e não no Merim, como por equivoco se disse no ultimo relatoriOií'&à0i de Fevereiro
ultimo chegarão á colônia 31 emigrantes com escala pela colônia D. Francisca, onde ficarão 11, quer fosse por
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encontrarem ali amigos, parontes e acommodações, quer pelo receio, que tivessem dascorrerias dosBugrcs

noltajahy.
Durante o anno de 1855 construirão-se na Colônia Blumenau mais 8 cosas particulares, 3 engenhos de canna

c 2 de mandioca, sendo 280 o numero dos habitantes difinitivamente estabelecidos, além da população fluetuante

que ora ali está, ora sac pelos arredores em procura de trabalho. A escola de instrucçüo primaria é regida por

um colono naturalisado, e os doentes tem o recurso de medico e botica.

Ha ali também duas casas de negocio, e fora para desejar que a Colônia tivesse o seu pastor protestante,

pois o de D. Francisca poucas vezes pôde lá ir, ficando assim a população sem soecorros espiriluaes durante a

maior parte do anno.
Muito solTrêo a Colônia Blumenau com as copiosas chuvas do passado inverno. Os rios, transbordando,

arrebatarão casas, arrasarão sementeiras, e inutilisarão uma grande porção de terreno já preparado para a lavoura,

o que faz rec<ar falta de gêneros alimentícios no corrente anno.

Por Aviso de 6 de Março ultimo permittio o Governo, que os navios que conduzirem Colonos para a em-

presa Blumenau, levando além das bagagens d'aquelles, somente carvão, ferro ou sal, possão chegar ao porto
do Itajahy cora as mesmas condições de fiscalisação, a que são sujeitos os navios que vão ao porto de S. Fran-

cisco. ,..,,»,
O Dr. Blumenau não se tem poupado a trabalhos nem fadiga, não só abem dos Colonos existentes na

sua propriedade, mas também para attrahir novos emigrantes para o Brasil, á cuja causa tem mostrado a maior

dedicação, publicando na Allemanha escriptos bem elaborados e conscienciosos, com que tem demonstrado as

vantajensque offerecem o solo, clima e instituicções políticas do Império.

hy . Paulo.

. «... o ., . X.'i . .
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Existem actualmente n*esta Província 33 Colônias contendo 3,517 indivíduos, que se oecupão na cultura
do café pelo systema de parceria.

Não mencionarei individualmente cada um d'estes estabelecimentos por que d'elles nada mais consta além
do numero de habitantes e nome do proprietário. < 

,

Além das 33 Colônias existem em varias fazendas alguns casaes de colonos, cujo numero não deixa de
afuttar, e observa o respectivo Presidente que na Província é quasi geral a tendência dos fazendeiros para funda-

¦ 
,. -i ¦'¦/., t ¦

cão de Colônias, quer seja isso devido á falta de braços porá a lavoura, quer a influencia dos bons resultados
até agora colhidos*

Graves imputaçõès forão feitas a Colônia— Senador Vergueiro — é impressas a pouco na Allemanha. ;

Dirigindo-me ao empresário, pedi que houvesse de esclarecer-me sobre ellas, e ministrar-me provas pata
qfoei caso não quizèsse fazer directamente, se podessé demonstrar a falsidade das virulentas aggressões que
ao seu eátabélecimèntõ Grão -feitas/''': •¦'^ ^"-j-^
*w ^^^iWWmmWèv^i de Campos Vergueira, respottderido-me, explicouos factòs, deu a razão |>or que

Mio invertidos; e acaba* pedindo um inquérito rigoroso na Colônia, efeito por pessoa da confiança do 6o-
verno.
l| Em 8 do correnfô ordenou V. Ex. á Presidência da Província de S. Paulo que pelo Delegado da Repartição

cusações publicadas na Allemanha, e desse conta do resultado, que espero seja todo fatoWvéí á empresa, cbfítra
i a-^ék&hmm qmikMí® lia Negação Prussiana, como teve a bondade de cò
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acrescentando de mais, que segundo as informações que pôde colher, formava bom juízo do estabelecimento de
que trato.•

• " i

¦¦*¦¦:

Espirito Santo, a, »*.

Colônia Santa Maria. Junto ao rio d'este nome entre as cachoeiras grande e a do José Cláudio, resolveu
6 Governo fundar uma Colônia agrícola; e em 27 de Fevereiro do corrente anno expediu ao Presidente daPro-
vincia as Inslrucções convenientes, mandando medir um território de quatro léguas quadradas, e subdividil-o em
lotes de 62,500 braças quadradas. Para assento da povoação determinou que fosse escolhida uma área de 500,000
braças quadradas convenientemente situada, e fixou os lotes urbanos em 10 braças de frente e 25 de fundo. Na
praça deverá ser construído um barracão assás espaçoso para acommodaçao de 50 famílias, e casas próprias para

o Director da Colônia e para armazéns.
Providencias forão na mesma oceasião dadas sobre as ruas e caminhos, e principalmente a respeito do que

da povoação se dirigir á porto de embarque no rio Santa Maria.
A' disposição do Presidente da Provincia se mandou pór a quantia de 2:000$000 para os primeiros serviços-

e logo que estejão concluídos os preparativos necessários para recepção dos colonos, se fará contractar as pri-
meiras 50 famílias com que se tem de inaugurar a Colônia; e as seguintes, até o numero de 576, se suecederão;

Colônia Rio Novo. O Major Caetano Dias da Silva, com quem em 6 de Fevereiro dó anno passado con-
tractou 6 Governo a venda de cinco territórios nos municípios do Itapemerim e Benevente, com a condição de
importar e estabelecer como proprietárias 720 famílias pelo menos, organisou uma sociedade, cujos estatutos forão
approvados por Decreto n. 1566 de 24 do mesmo mez, e deu principio á Colonisação em terras, que possuía, e
que fazem hoje parte dos fundos sociaes.

Segundo as ultimas informações compunha-se a nascente Colônia, além de 73 escravos, de 114 indivíduos,
entre nacionaes, francezes, portuguezes e Al chins,

Os colonos mostrão-se satisfeitos, e os primeiros attrahirão outros, não tendo a empreza feito despesa
senão com os portuguezes e chins, sendo estes para ali conduzidos afim de prepararem casas e terrenos da*
pequenas propriedades destinadas a colonos européos.

Segundo aftirma o Director, tem-se os chins portado bem, e são, no seu entender, muito aptos para
a .lavoura. ;.;..;i>. sf'|v.—', :aía

Esta empreza promette um futuro lisongeiro : o capital social eleva-se a 500:000$ ; as terras são de pri-
meira qualidade para a cultura da canna, café, mandioca, milho, feijão, arroz, etc, estão próximas ás Villas de
Itapemerim e Benevente e á povoação de Piuma, e o transporte poderá fazer-se por águaaté aoporto dêem-
banque na já indicada povoação. t r: , *d\>4,i.^. r
I O Director da Colônia, activo e intelligente como é, sabe manter o espirito de ordem, e os dous systemas,

o de pequenas propriedades e o de parceria, empregados conjuntamente, reciprocamente se auxiliarão.- r
Todas as circunstancias favoráveis parecem reunir-se na Colônia do; Rio Novo para que tenha rápido de-

envolvimento e se torne florecente, constituindo-se assina um^ctos centros de poderosa attração parará èmiv
¦~~A.?'^AJr •* ¦' : •. íA , ",,. JtA.. ¦.. * ,-.¦.,- ."A r 'y .a ¦¦ ¦ - . .A-.. ¦-,. ..'.-' ¦¦ *-••"..- ¦''' ¦ '¦.''¦" '¦- ¦ <•¦¦-.¦•¦. ¦.-.¦.. ''¦:¦¦;.¦¦ ¦ .'.¦^ ¦"" ¦','". "; '„i;- ¦:. ¦ ¦¦;<&,¦¦"" ¦'¦,-¦." ;. ¦- ¦ *.'¦¦.-. y ;¦:¦;¦ .¦•, •.¦.A- ¦¦¦'¦;. i '"¦'--: ' ' ¦ ¦;-.'•¦,..¦¦

gração espontânea.
Colônia Swtofytàd' Tem-se remettido para esta colônia, alguas indiyiduos,t|tie sollicitarão do Governo

Imperial datas de terras, e ç^
jpijempo^ \ ,< 0* a i '4. I É ' a % j< ?M ';; ' 'M &§

^Também não devo omittir que n'esta Provincia deu o Dr. Leite já principia a uma Çotoflto ^
ò systema de aforamenlo perpetuo.
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A Companbde Navegação e Commercio do Araasonas, dou principio á Colonisação cm um dos 70 torri-
torios, que por contracto de 2 de Outubro de 1854 lhe forão concedidos.

Na margem Septentrional do Rio Negro, cm terreno elevado, fronteiro á foz do Solimões, cortado por um
arroio de excellente água potável, com barro de boa qualidade para olaria e mattas virgens ricas de madeiras de
superior qualidade para construcção, assentou a companhia a sua primeira Colônia, que tomou o nome de Mauá.

A fertilidade do solo nada deixa a desejar, e sua variada composição o torna apto para culturas mui di-
versas.

Em 11 de Dezembro de 1854 chegarão a Colônia 51 trabalhadores, sendo 44 portuguezes e 7 gallegos, e
após estes vierão em 8 de Maio do anno passado mais emigrantes, elevando-se assim o numero total dos colonos
a 220, sendo 190 homens e 30 mulheres; e segundo a nacionalidade 210 portuguezes e 10 gallegos, quasi todos
em idade de prestarem serviços. Houve durante o anno findo 4 nascimentos, 8 óbitos c 7 casamentos, sendo 6
d'estes entre os próprios colonos, e um com mulher do paiz.

A maior parte dos emigrantes, senão todos, receberão da Companhia quantias adiantadas para o seu trans-
porte e despesas indispensáveis, mas com cláusula de restituição. Estes indivíduos podem considerar-se em geral
como trabalhadores e preparadores dos comraodos necessários para os colonos, que devem estabelecer-se defi-
nitivamente como proprietários ruraes

Forão contratados para prestarem os seus serviços por espaço de 3 annos, vencendo 18#>000 mensaes, ou
800 réis por dia de trabalho sem alimentação.

Infelizmente alguns desaguisadosse tem dado, em que tem. sido necessário intervir o próprio Chefe de Policia,
mas á vista das medidas, que se tem tomado ultimamente, espera-se que factos semelhantes se não repilão.

Estabelecimento Industrial de Serpa. Um pouco acima da Freguezia de §erpa e na margem septentrional
do Amazonas existe, ainda em começo, o estabelecimento do mesmo nome da Freguezia, contando 173 homens
e 8 mulheres, dos quaes 55 se passarão da colônia Mauá para alli.

Os distúrbios, que entre esta gente se tem dado, tendo o feitor e alguns colonos chegado a serem condem-
nados pelo Jury, tem retardado o desenvolvimento da empreza, que por ora se limita ao fabrico de tijolos o ser-
ragera de madeiras.

As terras forão compradas a um particular.

S. Pedro*
ti\ !¦/¦".:••'¦ ¦¦;• * *:!
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Colônia S- Leopoldo. A pezar de faltarem informações especiaes acerca d'este importante estabelecimento»
sabe-se com túdoque elle se acha em estado florescente e via de pogresso, sendo disso irrefragavel prova o alto
Talor aquetem attingido as terras da Colônia e ascircunvisinhas, custando hoje as primeiras dez vezes mais do queo preço máximo fixado pela lei de 18 de setembro.

ultimamente tem-se dado algumas questões de limites entre os colonos o lambem entre estes e os hereos coo-
linantes; e como ellas provinbSo era grande parte da imperfeição das primeiras mediçSes, procura o Governo
providenciar convenientemente, e do Presidente da provincia de S. Pedro exigio por aviso de 8 do corrente as
informações que julgou precisas.

,;, ..fl. , .
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Paraná»

Colônia Supera guhy. Segundo as informações obtidas até Março do anno findo contava esta Colônia 13
famílias, e seu estado não era esperançoso; actualmente acha-se reduzida a 10 famílias, mas o numero de indivi-
duos elevou-se de 38 a 64.

Nada consta a respeito dos meios, que se empregarão para augmentar o pessoal, nem acerca dos motivos por

que diminuio o numero de famílias.
N5o tenho razão para modificar o juizo, que sobre esta Colônia cmilti em Março do anno próximo passado.

Se o sen estabelecimento custou 50:000^000 e o costeio annual monta a 8:000^000, sendo a renda incerta,

pouco prometlca empresa.
Colônia Thereza. Contava ultimamente 40 famílias compostas de 170 indivíduos pela maior parle brasileiros

e alguns francezes. Af¥.Aftfl .
O fundador da Colônia tinha dispendido Aa:000$000 e a renda annual era de ô:040#000, nnportando o

costeio em 3:370^000 rs. '
O zelo o intelligencia do Dr Faivre, não podem deixar de produzir os melhores resultados, estando vencidas

as difficuldades que acompanhão sempre as novas Colônias em lugares distantes do povoado e de recursos.

Fazenda normal do Chá. Com o intento de estabelecer na Província do Paraná uma Fazenda, onde se cnl-

tive e fabrique o chá pelo melhor systema, fundando-se assim uma escola pratica de cultura de um dos mas va-

sos proclucíos agrícolas, para o que parece ser muito próprio o clima da mesma Província; e tendo s,dc comprada

por 7500^000 rs. uma chácara visinha á Cidade do Coritiba, com principio de plantação de cha e com um. casa

lilermiriòu o Governo que opporlunamonte para ali seguissem alguns Chins vmdos na Galera Sarai e que

segundo as informações e pesquisas, erão em sen paiz cultivadores deste precoso arbusto.
g 

Estes Chins, em numero de dez, achão-se provisoriamente empregados no '^^^Í 
Joio de

Em 15 de Janeiro do anno próximo passado, determinou o Governo que da Fabnca de Ferro de S. João de

Ypan^ma tlSla a chácara acima dita vinte Africanos, para irem preparando o terreno e encontrem o

CniT osP|\mm adiantados, tirando-se assim com mais presteza vantagem de sua apüdao profiss.ona..

Missas Geraes.

Colônia de Mucury. -A Companhia de Navegação e Commercio do Mucury tem dado principio a uma Colônia
' " 

pelo systema de pequenas propriedades. A fertilidade das terras e salubridade nada deixão a desejar; e a tempera-

tura quasi regula pela do meio dia da Europa. ,
Comquanto a posição escolhida se ache muito internada, com tudo ficando sobre uma estrada, que será em

pouco tempo a mais forte artéria do Commercio do Norte da Província de Minas Geraes, e que com>26 léguas vae
^ ter ao Rio Mucury em parte onde éelle navegável, nenhum receio pôde haver de que os produetos que de seu

trabalho e industria obtiverem os Colonos deixem de ser procurados por preços vantajosos.
A Companhia antes de mandar vir emigrados européos tratou de preparar meios de os receber.

No Districto de Philadelphia tem já medido e demarcado lotes de terras de 100 braças de frente e de 1:500 de

fundo, e feito grandes derrubadas e largas plantações de gêneros alimentícios.
Associou-se com Schlobach e Comp., de Leipsic, no engajamento e transporte dos colonos, nSo percebendo

aquelles indemnizo alguma pelas despesas que com isto fizerem, por qualquer meio que não fosse o do produeto

da venda das terras da Companhia feita aos mesmos Colonos, . , „iw
Desta maneira os sócios da Europa, deixando de serem meros agentes de emigração, cujos interesses^dependem

donumerode indivíduos que expedem, e não de sua moralidade e aptidão, se esforçarão por enviar a Compannra

do Mucury pessoas moraJisadas, capazes do trabalho rural, enaturalmente possuindo algum capital __

Tão rasoavel é o systema adoptado pelo digno Directoc da Companhia do Mucury para fundar a sua coloma
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tantas circunstancias favoráveis concorrem para o bom resultado desta empreza, que um futuro prospero pareça
necessário.

A Companhia não se limitou ao contrato feito coií» a casa de Leipsic para a introdução de Colonos, dos quaes
alguns já tem chegado; estendoo suas vistas para a Suissa, o por intermédio do nosso Cônsul ali, mandou contractar
20 a 30 famílias do bons costumes e hábitos de trabalho, quer paguem cilas as despesas do suas passagens, quer
as respectivas municipalidodas adiantem a totalidado ou parle do importe, ou todo este seja avançado pela mesma
Companhia. V

Na cncommenda do Colonos para a Suissa teve-se em vista ensaiar ao mesmo tempo a cokmisaçSo helvetica e
alemia, e com pleno conhocimanto de causa promover mais eíTicazmcnte a que melhores vantagens offerccer.

Segundo o contrato feito em 20 do Dezembro do anno próximo passado, sendo provável que a Companhia tenha
de comprar ao Governo pelo menos dez léguas quadradas de terras devolutas, se obrigou, sem a menor subvenção,
a importar e estabelecer um numero de colonos não menor do 1:800.

Çvíf 
> ,

COLÔNIAS MILITARES.

Pela circular do 1.° de Outubro do auno passado se exigio dos Presidentes das Proviucias informações cir-
cunstanciadas acerca das Colônias Militares, porém até agora mui poucas tem chegado; de modo que d'aquella
que tenho para ministrar a V. Ex. umas não chegão ás ultimas datas que poderião alcançar, e algumas são fome
cidas directamente pelos Directores. Cabe aqui dizer a V Ex. que muito convém que se mande annualmente ins-
peccionar estes estabelecimentos por pessoas de confiança : os Presidentes das Provincia3 pela distancia em que
e achão d'elles, mal podem ter esclarecimentos que não sejão fornecidos pelos Directores, ordinariamente inte-
ressados em fazerem avolumar seus serviços.

Appresento a V. Ex. as informações que pude colher dos documentos, que me tem vindo ás mãos, acerca
das Colônias militares existentes nas Províncias do Império.

Pará*

Pedro Segundo. Esta Colônia, fundada em Abril de 1840 por deliberação do Presidente da Província ap-
provada por Aviso de 4 de Maio do mesmo anno, tem tido pouca prosperidade; e ainda se atrasou pelo facto de
se haver sublevado o destacamento em 1854.

Segando as ultimas informações a população da Colônia e seu destricto consta de 124 pessoas* entre as quaes9h paisanos..
Em Maio do anno próximo passado concluiu-se a abertura da estrada que communica a Colônia cora a

villa de Macapá.
Situada em terras ferieis sobre a margem direita do rio Araguary a 36 léguas da sua foz e a 16 da Villa de

Macapá, com a qual se podem estabelecer communicações freqüentes tanto por terra como por água, a Colônia
Pedro Segundo é um ponto importante para onde muito convém attrahir população*

S. JoãodeAraguaya. Esla Colônia foi inaugurada no dia 15 de Outubro 1849 no lugar denominado Reman-
são na margem direita do rio Tocantins; mas sendo áhi accommettida por moléstias epidêmicas, foi transferida
para o rio Araguaya na sua confluência com o mesmo Tocantins. Esta transferencia, feita por deliberação do
Presidente da Província, foi approvada por Aviso de 12 ie Agosto de 1850.

¦*
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Situada eln posição própria para vir a ser um interposto de coramercio entre a Província do Pará c a de Goyaz,
deve-se esperar que esta Colônia ven a ter grande desenvolvimento, mas por em quanto a sua população consta
apenas do 98 pessoas incluindo-se o Director o as praças do destacemento, achando-sc muito atrasada na
agricultura, que so limita a alguns gêneros alimentícios.

Óbidos. A Colônia de Óbidos, creada pelo Decreto n. 1,363 de 8 de Abril de 1854, é situada na margem
esquerda do rio Amosonas na foz do Trombetas.

Eila Colônia vae cm progresso, e prometto um futuro esperançoso, tendo-se em attenção não sóabeni-
unidade do sou clima, como a fertilidado seu solo, ca sua exccllente posição.

Entre muitas vantagens, que a colônia olTerece, o Director a ponta a possibilidade de se estabelecer um
estaleiro para o fabrico de escunas e brigues,

O material da Povoação consta de 12 casas pertencentes á Nação, ontre as quaes dousbons ediGcios
que formão a entrada da praça principal, e mais 17 de colonos, e [outras tantas em construcção. Além d'isto
existem mais no Lago Cumurú um curral com 53 cabeças de gado de criação.

Dos Colonos portuguezes, mandados engajar por intermédio do Barão de Mauá, chegarão 213, e achão-se
empregados na Colônia 187, parte na agricultura, e outra parte em trabalhos de construcção. O Director in-
forma que não tem dado bom resultado o engajamento de Colonos assalariados para se oecuparem na cultura da
terras.

Em dezembro próximo passado a população da Colônia constava de 368 pessoas, sendo 187 Colonos portu-
guezes engajados, 31 praças de pret, e 150 brasileiros que moravão no districto da Colônia, ou para elle linhão
vindo.

Durante o anno de 1855 fallecerão 12 pessoas: o namero dos nascimentos foi 16, dos quaes existião 13
tendo fallecido 3. Quasi todas as mortes forão oceasionadas pela cholera. :•-',

Maranhão.

S. Pedro d'Alcântara do Gurupy. Esta Colônia, creada pelo Decreto n. 1,294 de 26 de Novembro de
1853, offerece, tanto pela sua vantajosa posição, como pela extrema fertilidade do seu solo, todas as proporções
para vir a ser um estabelecimento importante, centro- de todo commercio, que se fizer pelo rio, o qual é nave-

gavel até muito acima do sitio da povoação.
Consta que se achão concluídas as seguintes construcções : o quartel do destacamento, a casa do Director,

do Capellão, a do Facultativo, a do Subdirector e a dos officiaes mechanicos. v „
Também consta que se fez uma ponte sobre um egarapé, que dá serventia para a Colônia, e uma escada

para desembarque no porto da mesma.
Tem-se emprehendido a abertura de picadas coin direcção á varias povoações circunvisinhas, achando-se

concluída a que se dirige á Villa do Tury-Assú. ^
Além do destacamento, dos empregados e dos officiaes mechanicos engajados para o serviço, existem na

Colônia algumas familas que para cila forão residir vindas de Yiseu e localidades visinhas, formando uma pò-
pulação de 51 pessoas de ambos os sexos e differentes idades.

A escola de primeiras letras têm sido freqüentada por 18 alumnos. A medição das terras acha-se ter-
minada. ^^;l";- *

A colônia já faz algum commercio, possue duas casas de seccos e molhados, e passarão por eila no dectír-
so dó 2.° semestre do anno de 1854 32 embarcações de differentes lotações.

Estas informações forão ministradas pelo Director da Colônia ; porém posteriormente chegarãooutras que
põem em diivida a exactidão d'aquellas.

Èxigindo-se um augmento de credito da quantia de 9:782#000 para as despezas d'esta Colônia, sobre o de
3:000#000, que lhe tinha sido distribuído, mandou V. Ex. a informar ao Presidente da Província por lhe
parecer exagerado o pedido, exigindo igualmente uma informação circunstanciada sobre o estado da Colônia,
valor das obras feitas, <fcc,

y,'"<
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O Presidente, quo pouco tempo tem de residência na Província, rcspondôo que nada podia informar «obre

o estado da Colônia porque o Director não lhe tem enviado os relatórios respectivos, não obstante ter-se-lhe

exigido, e determinar o Regulamento que annualraente soja feito. Isto deu lugar a quo V. Ex. resolvesse a de-

missão do Director, aulhorisando o Presidento a nomear outro interinamente, e mandando inspeccionar a Colônia

pessoa de confiança.

Alagoas.

Leopoldina. A Colônia Leopoldina. creada pelo decreto n. 729 de 9 de Novembro de 1850, 6 de toda

a que mais tem prosperado, sendo isto em grande parte devido á boa administração que nella tem feito o seu

Director o Capitão João da Gama Lobo Bentes;
Os estragos, de que fallei no Relatório do anno passado, causados nos edifícios da Colônia pela grande en-

cliente de 1854, achão-se reparadoes.
Tem-se construído na povoação 14 casas cobertas de telha, sendo 9 pertencentes á Nação, comprehenden-

do-se n'estas um bom corpo de guarda: além destas existem 44casas cobertas de palha.

As construcções feitas por conta do Governo são em geral de pedra o cal, sobresahindo entre cilas a casa

denominada-do Governo—, solidamente construída com muros para defeza em um dos lados do pavimento

superior.
Uma das casas de propriedade particular é destinada á manipulação do algodão.

Tem-se construído também duas pontes, uma de 75 palmos e outra de 77, ambas sobre o rio Jacuipe,

sendo a primeira dentro da povoação, e a segunda na estrada que conduz á Villa da Imperatriz, no ponto em

que o rio corta a mesma estrada junto á Serra de S. João.
Na data das ultimas informações trabalhava-se na continuação da referida estrada para a Villa da Impe-

ratriz, a qual já estava bem adiantada, tendo-se vencido a subida da grande Serra de S. João, e achavão-se em

andamento as seguintes construcções: a Capellajá coberta e bem adiantada, um barracão para servir de of-

ficina dos carpinteiros, euuia enfermaria. Coustruião-se também 12 casas particulares.
Já existe na povoação da Colônia uma casa de negocio pertencente a um negociante do Rio Formoso.

A população tem tido também um augmento rápido; segundo as ultimas informações o destacamento se

compõem de 45 praças do exercito, e o numero dos habitantes da povoação e districto da Colônia é de 2,036,

tendo entrado no anno de 1854 trezentos e oitenta e tres indivíduos (383) e nascido quarenta (40). Desde

Abril de 1851, tempo em que se deu começo aos trabalhos para a fundação da Colônia, foi o numero dos

nascidos 105, existindo d'estes 83 no fim do anno de 1854, ou 79 para 100, o que é bem notável por ser em

regra grande a mortalidade nas baixas idades.
As terras comprehendidas no districto da Colônia são fertilissimas, e excellente o clima.

Os colonos empregão-se na agricultura, e esta tem prosperado. O principal gênero, que tem sido cultivado

é o algodão. <. 
¦¦. Xffá

Segundo o parecer do Presidente da Província, o espirito da população é pacifico e ordeiro, podendo-se
affivmar que na Província das Alagoas em nenhuma localidade se respeita mais a lei do que na Colônia Leo-

poldina, concorrendo muito para isto a rectidSo, energia e zelo com que procede o Capitão Director. ,.
Na opiqião do mesmo Presidente o estabelecimento d'esta Colônia no centro das mafctas de Jacuipe, foi

umaidéa feliz e de immenso alcance para a permanência da ordem publica, acreditando que já nãoópossi-
vel que revoltosos?possão com segurança estabelecer arraiaes de guerra nas, referidas mattas, como out^ora.
Assim, esta Colônia já tem attingido o fim, çue se teve em vista na sua creacão. ; .

; A povoação está assentada na margem direita do rio Jacuipe, 12 léguas distante da Villa de Porto
Calvo, ¦
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Pernambuco.

Pimenteiras. A colônia Pimenteiras creada conjunctamente com a Leopoldina, não tem tido o mesmo de-

senvolvimento: entretanto, situada como ella nas férteis mattas do Jacuipe, deve igualmente prosperar, c talvez

mais por conter em seu districto muito maior numero de habitantes.
Esta colônia tem tido a infelicidade de não ter possuído bons administradores, e além d'isto não ha sido pos-

sivel dotal-a tão largamente como o tem sido a Leopoldina« são estas as causas principaes que tem concorrido

para o seu atraso.
Segundo as ultimas noticias porém a colônia — Pimenteiras — começa a dtsenvolver-so e á dar esperanças

de attingir ao grão de prospcridado em que a outra se acha, devido isto talvez ao novo Director que bem cumpre

seusdeveres.
Achão-se difinitivamente acabadas 9 casas cobertas de telha, envidraçadas e pintadas, as quaes servem de

moradia aos empregados e operários da colônia. Existem também duas olarias, onde três colonos oleiros fabricão

tijollo e telha. .
Além do cemitério feichado e Capellinha, de que dei noticia no relatório do anno passado, existe mais uma

decente e espaçosa casa com 95 palmos de comprimento e 40 de largura, que o actual Director mandou construir

para fazer ahi celebrar os Officios Divinos, cm quauto não for possível fazel-o na Igreja que apenas se acha

começada. f
• Estão em construcção mais duas casas boas, e outra grande para as oíTicinas.

Também ha um quartel com as devidas accoraodações, e prisão segura.

O destacamento corapoem-se de 52 praças do exercito; e o numero dos moradores do districto sobe a 8,280

havendo para elleaffluido muita população nos últimos tempos

Tanto os colonos praças do exercito, como moradores de districto, se empregão na cultura principalmente de

goueros alimentícios, e as colheitas realisadas tem sido abundantes, informando o Director que a força produetiva

da terra no districto da colônia é prodigiosa.
Ouanto a estradas existem diversas para as differentes povoaçôes circunvisinhas, as quaes dao livre transito,

bem como uma que segue para a Cidade do Recife, e outra para a Colônia Leopoldina. Trata-se de melhorar esta

ultima, dando-se-lhe uma mais conveniente direcção.
A povoacão ó situada em uma planice alta, cercada pelos rios Pirangy e Ferrador.

Santa Catltarina,

Santa Theresa Esta colônia, creada pelo Decreto n. 1,266 de 8 de Novembro de 1853, tem o seu assento na

^JrtSo-íoWabynadesé,» .«* en„e « V*. do S. M . I*.; e .ch.-se r„»d.dad«d.

JUnlltn!e85o4anno 
próximo passado construirão-se mais algumas casas, de modo que no fim del.e existião 38,

JXZZ ZZ f..,.eij.d«, . dp- ^k. 20 * ..toadas o, po»Ç. »el0 MmP..,n«c a.,ah.me«o

e as outras ao longo do rio. Ha além disto a casa do Director, a da ferraria, e uma olaria.

ApòpuhcL d» ootooio »-, dé. do D!«.r e Medi», de 115 ,1»», —, M lidados colono» e 71

n*££Z.o» oooo pro*iDo paaaado « co.oo.s .* ao.,,0, «o *« H*f * —. •

livBrün uma colheita abundante em relação á semente que lançarão na terra.

Che -Podas derrubadas e plantações, oecuparão-seVeste serviço, ^**!*^*^
11W I d.Sco»,id.S cM,=P, ,»« ioapodir». o que». 8o,a. Aaaim o>«» . «. ~ ™ '

milho, feijão, arroz, batatas e outros gêneros alimentícios. A colheita do fe.jao é calculada em 100 alqueues, e

do milho em 2,000.
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Os colonos jâ tem alguma crcaçfio de aves e outros animaes domésticos.
No anno de 1854 não se deu óbito algum nem nascimento, sendo a populaçHo do 112 pessoas: no anno pro- 

*
ximo passado porém fallecerfio G, sendo 8 homens e 3 mulheres, e nascerão 9, sendo 4 de sexo masculino o 5 do
feminino.

O Director informa que é de urgente necessidade que até Agosto próximo futuro so conslrua um engenho de
fazer farinha de mandioca, e oulro para o fabrico do assucar, porque para esse tempo deve haver solTrivcl quanti-
dade de mandioca e de canna, atlento o bom aspecto das plantações.

Minas.

Urucú. Pelo Decreto n. 1,656 de 13 do Outubro de 1855 se mandou que a colônia Urucú, croada por De-
creio de 4 da Fevereiro de 1854, fosse assentada nas margens do Ribeirão das Lages em frente de uma lagoa, que
lhe fica ao lado direito, cm conseqüência de se ter reconhecido a impropriedade do local primeiramente escolhido
para o seu assento.

Já chegarão á esta colônia, o se achão estabelecidos em seus competentes lotes de terras, 28 famílias de co-
lonos portuguezes contratadas por intermédio do Director da companhia —Mucury,— o cidadão Theophilo
Benedicto Ottoni, que para o estabelecimento d'esla colônia e seu progresso, se tem prestado da melhor von-
tade com todos os auxílios ao seu alcance.

Por Aviso de 31 de Dezembro passado se approvou a destribuição dos lotes de terras pelos colonos, e
se mandou escolher uma porção de terreno com mil braças em quadro em lugar salubre e nas proximidades das
terras, onde os colonos estão estabelecidos, e ao mesmo tempo em localidade attravessada pela estrada geral,afim de ser abi assentada a povoaçao, reservando-se logo local para uma ou mais praças, Igreja, casa da
Câmara, Cadêa, casas para os empregados, etc— reservando-se o resto para futuras edificações particulares, e
para as que o Governo houver de determinar.

No dia 1.° de Janeiro do corrente anno o destacamento se compunha de 39 pessoas inclusive o Direc-
tor e as famílias das praças do pret; e o numero de colonos portuguezes era de liá, sendo 83 homens e 61
mulheres.

Por Aviso de 24 de Novembro do anno próximo passado se mandou dar, na conformidade do Regulainen-
to de 9 de Novembro.de 1856, a cada família composta de 3 pessoas uma etape, e duas sendo mais numerosa, ii-cando os colonos sujeitos tão somente ao serviço de policia da colônia em casos urgentes.

Esta colônia tem lutado com os embaraços inherentes aos estabelecimentos d'esta ordem em sen começo
porém, vencidos elles, deve prosperar.

O Director tem dado principio á conslruccões provisórias para aquartelamento, enfermaria, casa dVm-cadaçâo, etc.

¦

¦

MaUo Grosso,

taí^fh.^-?''-"7'? d'eStaS Colonias'creadas pe,°Decret0 n- *'578 de 10 d0Ma»:*>d0 •»«>
passado, trabalha-se na ed.ücaçao da Igreja; e estão concluídas duas casas, uma de oito braças e meia defrente

Pe.o decreto n. 1.7M de 26 de Abril corrente acaba de ser creada n'esta Província mais uma Colônia militar



nas cabeceiras do rio dos Dourados, confluente do Ivanhema, no ponto que pelo Prcsidento da Província fôr
*

designado.

Paraná»

Jafahy. A colônia do —Jatahy— creada por Decreto do 2 de Janeiro de 1851, acha-se estabelecida no
porto do arroio Jatahy na sua confluência com o rio Tibagy á margem direita d'este.

A fundação d'esta colônia foi confiada ao Senador Barão de Antonina, o qual se incumbiu de mandar
fazer as plantações e obras necessárias para a sua instalação.

Compoem-se esta colônia de 31 colonos, 23 mulheres, 24 filhos e 22 filhas.
Quasi todos os colonos habituo pequenas casas cobertas de telha ou de palha, e se oecupão na plantação

do alguns gêneros alimenticios cm quantidade suficiente para o consumo.

-j*. CATHEQUESE E CIV1LISAÇÃ0 DE INDIGNAS.

f •-

Aldêamentog.

Pela circular de 3 de Setembro de 1855 exigirão-se dos Presidentes das Províncias informações circuns-
tanciadas acerca dos aldêamentos, numero de índios e terras a elles pertencentes, bem como sobre tudo quanto
interessar possa á cathequese e civilisação dos mesmos, renovando-se assim a recoramendação que fora feita

pelo Aviso circular de 18 de Dezembro de 1854, logo que este ramo de serviço publico começou a correr

por esta Repartição.
As informações recebidas ressentem-se ainda com pequenas excepções de faltas de dados mais desenvol-

vidos; pelo que ainda se podem conciderar incompletas,
Não é portanto possível apresentar no presente Relatório uma noticia que aproximar possa á exacti-

dão de maneira a offerecer dados precisos para a respectiva estatística.
Pe tudo porém quanto se collije, não só das informações prestadas, como dos relatórios das presiden-

cias e outros documentos existentes n'esta Repartição, que forão consultados, sobresahe um quasi accor-
do áqerca dos seguintes pontos relativos ao serviço da cathequese em geral, da administração dos aldéa-
mentos, edo desbaratamento das terras pertencentes aos Índios.

Assim pelo que respeita ao 1.° ponto, nota-se a falta de Religiosos Missionários, sem os quaes não
é possível, conseguir-se chamar pela cathequese á vida civilisada um avultado numero de índios que vivem
errantes e pelas mattas, os quaes apparecem em muitas Províncias cora disposições pacificas, e propensos á
adquirirem os hábitos sòciaes.

Esta necessidade, apontada por vários Presidentes, que tem requisitado a remessa d'aquelles religiosos,
foi sendo satisfeita em quanto havia capuchinhos disponíveis; de tempos á esta parte, porém, deixou isso
de ter lu°ar por falta (Péllès, e ném será possível suppril-a em quanto não for decidida a questão que
a tal respeito se acha pendente de accordo com a corte de Roma. ,

Quanto ao 2.° ponto, cada vez se torna mais necessário e urgente a revisão, e reforma do Regula-

¦
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menlo Geral dos Iudios de 24 do Julho de 1845, que se acha em vigor acerca dos aldôamentoá, catando

demonstrado que a administração dos Diroctores Goraos, creados por esse Regulamento, nâo tem corrcspon-

dido ás vistas do legislador.
Segundo a opinião, que já tive a honra de manifestar a V. Ex., as funcções de taos authoridades

poderião com muito mais vantagem para a regularidade do serviço, e mais satisfatoriamente para a sorte

dos aldôamentos, ser confiadas aos delegados das Repartições Especiaes das terras publicas, reservando-sc

para os Missionários, ou Copelláes das aldôas a administração particular (restes.

Como porém acha-se affecta ao governo imperial a adopção de um novo Regulamento, é de esperar

que em breve sejão sanados os defeitos que apresenta aquelle Regulamento, ora em vigor,
— Eutretanlo nas novas aldôas vão-se praticamente onsajando as bases do novo systema do Regulamento

projeclado ; c até o presente o ensaio vae provando bem.

Quanto finalmente ao 3.° c ultimo ponto, é na verdade mui desagradável ter de declarar que, por
toda a parte, e de longas datas tem sido invadidas as terras dos iudios por pessoas poderosas, por in-

trusos mais ou menos ousados, de boa ou de má fé, os quaes todos se chamão á posse e propriedade
dos terrenos que forão oecupando, sob os seguintes pretextos; — de compra aos mesmos índios, ou áquelles

que estavão na obrigação rigorosa de defender a respectiva propriedade ;—de aforameutos, que não tencio-

navam pagar, como de facto não tem pago ; — de doações, heranças e outros títulos de transferencia ; —e fi-

nalinonte de prescrições de mais ou menos annos da posse.
Hoje torna-se summamente diflicil ventilar todas as questões que se prendem a este objecto, ou de-

cidil-as pelos meios judiciaes.
Entretanto por Aviso de 7 de Janeiro d'este anno, dirigido ao Presidente da província do Espirito

Santo, Aviso de 17 de Março aos de Pernambuco e Alagoas, e por aviso circular aos demais Presidentes,

expedido em 22 d'este mesmo mez, derão-so providencias para que cessasse a continuação das menciona-

das invações, e se procedesse quanto antes á demarcação de todas as terras das aldêas dos índios, quer
existão ainda os aldêamentos, quer se achem extintos, aviventando-se os rumos, fixando-se marcos, e le-

vantando-se plantas, acompanhadas das respectivas memórias, e, que, quando appareção questões com par-
ticulares, e hereos confrontantes, que dependão de intervenção das autoridades judiciaes, se providenciasse

que estas procedessem nos termos das leis, dando-se os recursos que a legislação vigente permitte.
Em ultimo caso, como meio de acabar pelo menos com as questões, que por essa fôrma se não poderem liqui-

dar, relativamente ás terras abandonadas pelos indios, ou cujas aldêas esteijão extintas, talvez, pareça conye-
mente compellir os respectivos posseiros ou intrusos á reconhecerem o domínio publico, mediante conlractos
de aforamento; pois que essas terras, segundo o disposto no Decreto de 21 de Outubro de 1850, tem de reverter

para os próprios nacionaes,
Passarei a dar noticia do que consta á respeito d'este ramo de serviço publico, em cada uma das Províncias

do Império, em vista das informações colhidas.

Ama&ona$9
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No ultimo Relatorio/por falta de informações nada tive a mencionar acerca do estado da cathequese n'esta
Província, mencionando a penas que o Padre D'Ornellas, tendo-se offerecido para ir alli missionar, já havia
seguido para tal destino. Occorreo depois a exoneração pedida e concedida ao Religioso Capuchinho Fr. Gregorio
José Maria de Beune, que missionava no Rio Uaupés, em conseqüência de seus padecimentos, e avançada idade.
Até hoje não tem sido possível supprir a sua falta por não haver quem o substitua.

O delegado d'esta Repartição na referida Província Dr. João Wilkens de Mattos informa que milhares de
indígenas permanecem nas inattas, os quaes poderião ser aproveitados na agricultura,' alü abandonada,



por falta de braços; sendo mui próprias para isso as numerosas Tribus existentes nos Rios üaupés e Içana,

cujos indivíduos são de bôa índole, e facilmente serião chamadas ao grêmio da sociedade, se houvesse sacerdotes

intolligentes, zelosos c virtuosos, que fossem incumbidos de missionar n'aquellas paragens.
Tendo em vista as importantes informações, ou noticia, que offereccra á consideração d'esta Repartição o

dito Delegado acerca das missões e aldôamentos dos indígenas do Amazonas, (trabalho esse que mostra ser o fruto

de um aturado estudo sobre a matéria, e que torna mui recommendavel o seu zelo, intelligencia e dedicação,) pas-
sarei a expor o seguinte:

As missões da Provincia são cinco a saber: — Porto Alegre — no Rio Branco.

Uaupés e Içana, aííluentes do Rio Negro.
Japurá, Tocantins e Icá, aííluentes do Rio Solimões.
Andirá, no Tupinambaranas (acha-se extinetâ).
São Luiz Gonzaga no Rio Purús, São Pedro d'Alcântara, nos Rios Machados e Aripuaná, afflueotes do

Madeira, .
. Minto de Porto Alegre (no Rio Branco). A creação desta missão teve lugar no anno de 1839 no Bistncto

de S. Joaquim do Rio Bronco, em virtude da Lei Provincial do Pará n. 28 de 28 de Setembro d'esse anno.

Se o seu primeiro assento foi perto da Ilha Canaçari, três léguas ao Sul do Rio Repunury onde se achava então

o missionário, Mr. Yood, Protestante, passou depois dia a ser confiada ao zeloso Fr. José dos Santos Innocentes,

que a dirigio com grande proveito da humanidade, pois chegou a reunir cerca de 2,000 índios de diversas

tribus. .

Waquolla Ilha conseguio este Religioso reunir grande numero de Macuxés, Uapixanas e Juncunas, mas

em conseqüência das questões que se suscitarão entre o Governo de S. M. Britânica e o do Brasil sobre limites,

teve elle de transferir para Porto Alegre a sede da missão em 1841, e ahi permaneceu até ser substituído pelo Re-

verendo Padre Antônio Felippe Pereira em 1846.
Não sendo esle Sacerdote dotado da precisa vocação para um tal ministério, entrou a missão em uma

phase de decadência, pois que os índios, desgostosos com esta nova administração, pouco a pouco se fo-

rão retirando. . . , . P,
A Em 1851 foi nomeado Frei [Gregorio José Maria de Benne em lugar d'esse missionário que havia tal-

lecido, resultando d'esta substituição pouco ou nenhum beneficio á dita missão já decadente, e que licou

ainda reduzida a um estado mais precário de 1852 em diante, por haver o dito Frei Gregor.0 sido eu-

rnrreffado de dirigir a nova Missão dos rios Uaupés e Jçana.

1852, para servir de centro ás Aldéas já existentes n'estes rios, habitadas por imrnen TnbuS 
^

de boa índole, tendo sido confiada a sua direcção aquelle Fr. Gregor.o, pela falta que havia de outros

Peixe, Juruá, Macus, Cubeos, Bejús, Gaenatary, &; e as aldéas sobre dias fundadas sao as que constando

THTtS.- « «~» * Pi»», MM» Horiuenne, C„,o„ij.„d6. C-. ** *

pihinr,' e Cobeus. Existem ahi fundadas as aldéas constantes do mesmo mappa.

Todas as casas e igrejas das aldéas tem paredes de barro, e são cobertas de palha.

Os índios são dóceis, fallão a língua Tupi, e prestão-se ao to.bálho.

Durante a missão de Frei Gregorio, acima nomeado, desde 1852 a 1854 nascerão, v

pelo mesmo nos aldêamentos do Rio üaupés 834 Índios, a saber. , »
>i* * í *-' '-'¦'?' • •¦•¦ '-¦ •

Em 1852 — 60 homens e 36 mulheres*
1853 — 273 « e 267 «
1854 — 126 « e 75 ««

«Ao todo 459 , 378
'i 

«*'*•%> , 
' 

*¦*'.'"--Í ' 
' '. -¦¦''¦* 

¦'•¦' '¦¦.<-.--¦-¦'.¦¦. '...-¦?-. *i-y'--.y.- -;¦';..¦¦ ¦• ' 
., '¦•-.;'¦¦¦,.

O numero dos casamentos não excede© de 40, sendo em 1853 31-1854-9,
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Nos aldôamentos, poróm, do Rio Jçana só consta haver feito o mesmo missionário 18 casamentos, e
165 baptisados, no anno de 1853.

Esta importante missão, que chamara a um centro toda essa população indígena, o que pôde oecupar o zelo
c caridade de dous ou tres Religiosos, acha-se vaga desde 5 de Maio do anno próximo passado,, em virtude da
exoneração que tivera o dito Reverendo Frei Gregorio, o qual todavia continuou a prestar os serviços corapati-
veis com suas forças, já debilitadas pela sua idade e máu estado do saúde, passando a exercer as funcçfles de
Vigário na Freguezia de Alvellos.

Missão de Japurá, Tocantins e lçá. Foi creada em virtude de Lei Provincial do Pará sob n. 76 de 2
de Outubro de 1840. A graude extensão do território que ella abrange, sendo de 85 léguas da fóz do l.o
d'esses rios, até ádo2.°—, e do 7 léguas da d'estc á do 3.° —não permitte que um só Missionário possa
visitar todas as malocas dos índios Passes, Júris, Xumanas, Curelus, Miranhas, c outros quo habituo o
Japurá, e vão até alcançar a grande caxoeira de Araracoara, n'uma distancia de mais de 150 léguas.

Por esta razão pondera o Delegado, á que me refiro, que uma tal missão carece.de ser dividida em duas.
sondo uma no dito rio Japurá, e a outra nos rios Tocantins e lçá.

O 1.° Missionário, o Reverendo João Martins de Nisce, nomeado em 2í de Julho de 1847, não passou
do Porto Militar de Santo Antônio de lçá, duas milhas á baixo da fóz do rio dfeste nome, onde fallecera
pouco tempo depois.

Em 1848 teve começo uma outra aldêa de índios Passes e Júris n'este ultimo rio, em lugar denominado
Japacuá, a qual, por falta de missionário, não pôde ter incremento algum.

. i Missão do Andirá. Creada pela dita Lei Provincial de 2 de Outubro de 1840, e fundada pela Presidência
em 1848, chegou a reunir mais de mil habitantes, entre índios já domosticados, e Guardas Nacíonaes, que para
abi se mandarão.

Tendo esta missão prosperado debaixo do Santo Ministério de Frei Pedro de Cerianna, foi suecessivamente
elevada a curato filial, pertencente á Villa Bella da Imperatriz, e depois á Freguezia, pelas Resolucções d'Assem-
bléa da nova Província sob n. 6 de 23 de Outubro do 1852, e n. 14 de 17 de Novembro de 1853: e como fosse
esta Freguezia provida de Parocho, passou aquelle missionário, por determinação presidencial do 7 de Janeiro de
1854 a ter exercício no Rio Purús. # .

Missão de S. Luiz Gonzaga (No Rio Purús). Por oceasião de se declarar extineta a Missão do Andirá, no
lugar denominado Jariy, expedio o Presidente da Província as Instrucções de 17 de Julho de 1854,
para a fundação da missão de que ora se trata sobre as margens do extencissimo rio Purús, um dos affluentes
do Amazonas, que mais se presta ao commercio, e que é habitado por diversas e numerosas tribus, das quaes as
principaes são: Muras, Catanixés, Mamarus, Catoquinas, Sipòs, latanôs, Taranhas, Crocatis, Coripunas,
lammandis, Apolinas, Purupurus, etc.

Apezar d'estas vantagens mais propriamente relativas ao commercio do que aos encargos da Cathequese, nSo
se poderão colher os resultados que são de esperar para o fim da missão, o qual melhor se conseguirá, segundo,
a opinião do Delegado, a que me tenho referido, nos rios Papam e Panini, cujas margens habita um maior nu-
muro de Tribus, carecedoras da Cathequese. g

Demais os pequenos grupos ou malocas de índios Muras* que se prolongão pelos lagos Castanha, Surara, Pa-
ricatuba,Uaruma, Itaboca, Campinas, Abofaris, Paraná, e Acapuá, além de insignificantes, devem estar, fora do
alcance da Cathequese; pois que taes índios já são pela maior paríe baptisados, fallão ou entendem o portuguez,
communicão-se freqüentemente com ps negociantes, e se empregão, ora na pesca, ora na extração de drogas, e
em outros serviços,

Missão de S.Pedro d'Alcântara. ( Nos Rios Machado, e Aripuana, afliuentes do rio Madeira) A creação
d'esta missão foi igualmente resolvida pela dita Presidência, em 3 de Março de 1853, tendo sido a ultima que se
fundou na nova Província, em virtude das Instrucções dadas em 15 de Setembro de 1854, tendo por fundador
Fr. Joaquim do Espirito Santo Dias e Silva.

A sede em que fôra collocada ofFerece vasto campo ao zelo e dedicação d'esse digno Missionário; e com quan-to, durante o pouco tempo que tem tido de existência, ainda não ha produsido resultado algum satisfatório, é toda-



via do esperar que venha a ser mui útil a diversas hordas de índios bravios, e mesmo antropophagos, que por vezes
tem accommettido os viajantes, e feito assassinatos. i

Taes são as missões até o presente creadas na Província do Amazonas; e muitas outras se poderiüo ainda

crear, como parece urgente, visto que u'ella existem numerosas Tribos de Indígenas quasi domesticados, porém
sem permanência, os quaes só esperão a presença de bons Pastores, que pela religião os arrebanhem para entrarem

definitivamente no grêmio da sociedade, e receberem a devida instrucção e hábitos da vida civilisada.
Por falta de informações mais minuciosas, devido isto em grande parte á vaga que existia no lugar de Di.

rector Geral dos índios, não foi possive ao Delegado apresentar um trabalho mais completo sobre as missões refe-

ridas, seus aldôamentos, e respectiva estatística.

ít Como porém o Governo Imperial por Decreto do 9 de Janeiro próximo findo, resolvéo confiar a Directoria

Geral á esse zeloso e iutelligente empregado/ reunindo assim as funeções d'este cargo ás de chefe da Re-

partição Especial das Terras Publicas, devem cessar d'ora em diante os inconvenientes acima apontados.

*

Pará*

Em 1854 havia na Província somente três missões providas de religiosos, a saber —Tapajóz—Santa Thereza

dos Tocantins c Araguary.
A.!.",—creadaem 1848, está confiada á Frei Egidio de Garesio, e comprehende quatro aldôamentos, que

sao— Santa Cruz, cuja população n'aquelle anno de 1854 era de 660 habitantes, dos quaes 336 homens e 324

mulheres, sendo 380 adultos, e 280 menores de ambos os sexos— Cuary com 169 indivíduos, 343 adultos, e 126

menores,' entre os primeiros 15 homens e 28 mulheres, e entre os segundos 72 homens e 54 mulheres: -Uxituba,—

contendo uma população de 234 homens e 266 mulheres, sendo adultos 301 e menores 199, ao todo 500:—Moloca

Nova, que tombem contava n'aquelle anno 97 habitantes, havendo mui pouca diflerença no numero dos masculinos

e femeninos, maiores e menores.
A 2.',—que teve principio em 1849, tem por Missionário Frei Manoel Procopio do Coração de Maria, contendo

um só aldêàmento com o mesmo nome de Santa Thereza, com uma população de 411 indivíduos, sendo a proporção

entre os adultos de 142 homens para 162 mulheres, e entre os menores de 63 d'aquelle sexo, e 44 d'este.

No numero dos Índios aldeados cont5o-se 302 da Tribu—Caracaty, que para ahi vierão em meados de 1854.
'" 

Poderia esta missão ter muito maior população se os 500 selvagens que descerão do sertSo em 1853 tivessem

todos ahi permanecido.
Em princípios do anno passado apparecerão na mesma missão cerca de 800 indígenas da Tribu—Gaviões,— e o

respectivo missionário, que passa por um dos mais dignos d'este nome, receioso de uma invasão tao inesperada,

requisitou do destacamento de S. João d'Araguaya, o auxilio de algumas praças, e da Presidência a creaçSo de um

destricto de paz e de uma delegacia de policia, assim como o augmento d*aquelle destacamento. Esta ultima exigência,

por falta de gente, não pôde ser satisfeita; as duas primeiras porém forão tomadas em consideração,

A 3."—missão, creada em 1851, e fundada sobre o rio Araguary, acha-se confiada ao Reverendo Estulano

Alexandrino Gonçalves BaiSo. ' •,_..•• , ,,A,
Nada consta á respeito da estatística de seu pessoal, por não estarem seus habitantes definitivamente aldeados.

Além d'estas três missões forão creadas mais seis em 1852, a saber: - Jary-Xingú, Capim, Gurupy, Araça,

eJuruty. ,
, Nenhuma d'ellas se acha provida de religiosas apropriados á esse santo ministério; e nao se tendo ainda conseguido

o effectivo aldèamento dos respectivos indiginas, apenas se pôde mencionar, segundo um recenceamento aproximado,

feito em 1854, a existência de .875 indivíduos na missão de Gurupy, constando de 494 adultos de ambos os sexos, ede

381 menores também sem destinçSo de sexo.
Os Índios que, habituo os aldôamentos, de que tenho tratado, empregSo-se na plantaçSoda mandioca, arroz,

feijão e milho, e na colheita dos produetos espontâneos destinados ao commercio, taes como o óleo, a salsa, o crav

o outros
Segundo consta do relatório da Presidência em o dito anno de 1854 exfete na Provineia um grande numero de

•
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indígenas domesticados, mantendo relações com os povoados, devido isso á índole pacifica de algumas tribus, mais
do que aos cffeitos da cathequese, que pouco resultado tem produzido pela notada falta do missionários, que tflo
necessários são não só para à seis missões novas que se acliffo vagas, como para outras que so poderiâo criar com
grande proveito para a humanidade, e para o desenvolvimento da Província.

Do mappa estatístico do Delegado respectivo, de que acima fiz menção, se observa que os índios da Província
que se achSo confundidos na população, prefazem o numero de 22,134, do ambos os sexos, adultos e menores.

»

Maranhão.

Os primeiros aldéamentos fundados pelos padres da companhia, nas suas missões de cathequese, datão de 1G10.
no tempo da antiga Capitania; e sucessivamente se forão estabelecendo muitas outras, sempre debaixo da adminis-
tração dos mesmos Padres. IVcslas umas dcsapparccerão pelo completo abandono de seus habitantes, outras se
converterão com o andar dos tempos em villas e povoações.

As missões existentes ao tempo da publicação da Lei de 6 de Junho de 1755, segundo consta de documentos
archivados na Secretaria da Presidência, continhão as aldéas seguintes:

Maracú Elevada a Villa de Vianna cm 8 de Junho de 1757.
Carara Villa de Monção em 16 dito dito mez e anno.
Ilha do Maranhão Villa de Vinhaesem 1 de Agosto do mesmo anno.
Intoya. Villa Viçosa em Ide Agosto de 1758.
S. José, denominado . . . . . . . ¦¦. Lugar de S. José da Riba Mar em 4 de Agosto de 1757.

- ... . ,. .. , T*^„n.,„' l Lugar de Nossa Senhora da Lapa e Pias em 25 deS. Miguel, á margem d.reita de Itapucuru, J^, de m8 lransportada Je ís para s. FeIÍXdenominado ) da Boa Vista.
S. Francisco Xavier de Peritoró, ou aldèa pequena, g „ d em 4 do dj mez annQa margem do dito no . . . ... í
S. Lourenço, ou aldêa grande, á mesma margem S. Pedro em 4 do dito mez e anno.
Guanamné á margem esquerda do mencionado rio Treside„a em ? de de Junho de 1757>

Guimarães em k de Outubro de 1857, hoje villa do
mesmo nome.

S. Felix da Boa Vista . . . ... . . 
* 

Hoje de Balsos, ou de Pastos Bons.
Depois da explusão dos Jesuítas pouca attenção se deo á cathequese e aldéamentos dos Índios; apenas no lugar

denominado Cajary, no Mearin, fundou-se uma missão de índios Gamelas com a invocação de S. José da Penalva.
Cerca de 65 annós depois fundou-se a Colônia de S. Pedro, estabelecida na margem do Pindaré; e ultimamente

por determinação d'Assembléa Provincial mais duas, a saber, a denominada Colônia Januaria, que teve começo em
1 ° de Setembro de 1854, creada a margem do dito Pindaré, no ponto de confluência com o rio Carú, e a Colônia
Leopoldina no alto mearim, e na paragem denominada—Bacábal.

Quanto á l.a destas três missões, posto não tenha progredido como era para desejar, todavia o seu costeio é
feito com o produeto da agricultura e industria dos índios, que se empregão na plantação da mandioca, arroz, café, e
outros cereaes, assim como na pesca, extracção de óleo de Cupahiba, e serraria de madeiras.

Na 2.a e 3.a achãvão-se em princípios do auno próximo passado 85 índios de ambos os sexos, edifferentes idades,
e se tratava de fazer as plantações necessárias á alimentação. Ambas estas missões tem deixado de prosperar por
falta de missionários apropriados á cathequese e civilisação, e também por falta de Directores, que correspondão ás
necessidades dos serviços dos aldéamentos.

Entretanto, existem 7 directorias parciaes de índios, pela fôrma porque tive a honra de expor á V. Ex. em meu
Relatório do anno próximo passado; e só tenho a acerescentar, em vista de informações recentes, que fora ultima-
mente creada pelo Vice Presidente da Província uma outra Directoria no termo da Comarca de Vianna, sendo para
eila nomeado o Capitão Justino Innocencio Caldas, o qual muito cooperava para a pacificação dos Indígenas Timbirás
que se haviSo tornado o tejror dos lavradores da dita Comarca.

N'estes últimos tempos o Reverendissimo Bispo do Maranhão requisitou três Missionários Capuchinhos e

defronte de Caxias.
S. João de Cortes, na Bahia do Cuman . . . |
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um Leigo para o serviço da cathequose: aqui não os ha disponíveis; a acquisiçáo de novos está pendente
como lica dito de accordo com a Corte do Roma, o n&o se pódc por ora satisfazer á essa requisição.
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Segundo o relatório do Presidonto da Província datado de 1852 consta que tentou-se estabelecer provisória-

mente nas fazendas do Sacco o Cathanus um aldCamento de iudios que vagavão pelas matlas da Ribeira do Piauhy,

limites de Jaicóz e S. Raimundo Nonato, afim de que não continuassem a iocommodar os fasendeiros do lugar.

Estes selvagens, porém, cujos hábitos da vida nômada repugnavãoa toda a espociede trabalho, desapparecerão uns,

e tratavão outros de fugir; pelo que o Presidente expediu ordem para que fossem apprehendidos os que podes-

sem sôl-o, evitando-se, quanto possível, os meios violentos.
Conseguiu-se isso em parte, tendo sido distribuídos por pessoas boas da Capital 21 menores, os quaes se achão

felizes; quanto porém aos adultos forão elles remettidos ao Ministério da Marinha.

O aldêamento provisório portanto licou dissolvido, e posteriormente nenhum outro tem sido creadona Pro-

vincia, segundo participa o actual Presidente em oflicio de 6 de Novembro do anno findo.

Também por falta de missionários não se tem podido aldear uma porção do Índios selvagens existentes nas

visinhanças da povoação de Santa Philomcna, segundo participou o mesmo presidente em offlcio de 6 de Feve-

rairo do dito anno.

Ceará.

Existirão antigamente n'esta Província algumas aldêas das quaes as de Mecejana, Soure e Arrouche, ficarão

extiuctas; as terras á ellas doadas, tendo cafaido em commisso, forão encorporadasaos próprios nacionaes, segundo

mq ordens do Tribunal do Thesouro. _
Ultimamente suscitou-se uma duvida, por oceasiâo de requererem alguns índios, habitantes da povoação de

Meceiana, cartas de aforamento das terras de que elles tem estado de posse, e em solução foi declarado por Av.so

„ «9 de 12 de Novembro do anno próximo passado, que, averiguado que os Supplicautes são realmente descendeu-

tes dos primeiros índios a quem taes terras forão concedidas, as mesmas lhes devem hoje pertencer, sem que lhes seja

Janeiro de 1851, que ordenara quea incorporação aos próprios nacionaes, determinada pelo Avtfo de 21 de Outu-

bro de 1850, não comprehende as terras oecupadas pelos índios, ou por seus decendenles

llém dCquellas três aldêas, estiverão também aldeados muitos índios no Município da Ydla V.çosa, os quaes

se acll hoje Eramente confundidos na massa da povoação, gosando com ella dos commodos o vantagens da v.da

2 
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quadro que remeltera o Presidenteda Província em Janeiro d'este anno acerca do numero aproximado

d'estes índios, de raça originaria ou mestiços, consta o seguinte.

No Destricto de Villa Viçosa 1,050 indiginas e 310 mestiços.

No de S. Pedro 150 990 «

No de S. Bernardo 320 590 «

Total 1.620 1,890

Em Novembro do anno passado chegou á noticia da Presidência que no termo do Jardim, 
Comarca 

do
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Grato, existião duas hordas de sol vagens quasi todos eutreguos á vida nomeada, os quaesvagavão lambem pelos
centros das Províncias de Pernambuco e Parahyba.

As nações & que elles pertencem são Choco o Uman: dos primeiros achão-se aldeados 28 no lugar do Brejo,
termo igualraento d*aquella Comarca, sondo este facto devido ao zelo do Coronel Simplicio Ferreira da Silva-, os
segundos ainda vivem errantes; mas, segundo as promessas dos já aldôados, espera-se que sejüo por estes
trazidos ao grêmio da sociedade.

Isto porém so não conseguirá convenientemente sem uma boa cathequese, mandando-so para ali missio-
nariosque bem desempenhem cssq santo ministério, como pondera o Presidente.

Itio Grande do IVorfc*

Esta Província conta A aldôamentos, á saber: S. José, Viíla Flor, Aréz c Extremóz, os quaes já forão
mencionados no mappa annexo ao relatório do anno passado.

Quanto as terras pertencentes aos mesmos aUô»mentos, direi presentemente o seguinte:
Aldêa de S. José. Tinha uma légua em quadro, dentro da qual se editicou a Cidade do mesmo nome, con-

servando ainda em uma de suas ruas i5 casas, que forma vão o antigo aldôamento. Também lhe pertencido, nos
lugares denominados—(Irutuba e Defuntos — mais uma légua, e quinhentas e sessenta e duas braças.

Segundo informa o Presidente não 6 possível dar um valor aproximado ás referidas terras, já porque se
ignora o que pertence á Fazenda Nacional e aos particulares, estando abi edificada a Cidade; já porque nas
mesmas existem muitos engenhos d'assucar e sitios, possuídos por pessoas que houverão os respectivos terrenos
por compras feitas aos Índios.

Aldéa de Villa Flor. Contava três léguas de cumprimento e duas de largura pouco mais ou menos, não se
podendo determinar quantidade certa, por quanto apenas se fixarão marcos, sem que se fizesse a competente
medição. A maior parte d'essas terras considerão-se estéreis, e as que o nSü são achão-so em poder de par-
ticulares.

Aldêa Arroz. Possuía uma légua de comprimento e meia de largura; quanto a parle fértil dá-se o mesmo
que á respeito das terras de Villa Flor, isto é, estão oecupadas por particulares.

Aldêa Extremóz. Nada so pôde dizer, por falta de informações.

'í .%í . ... ,,

Paraliylia*
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Além do que se acha consignado no mappa apresentado em o anno passado, poderei apenas acerescentar
que dos 65 indios da aldêa da Villa do Maranhão existião em principio do dito anno 37 casados, sendo 5 com
indios, e dos 18 aldeados na Villa do Pilar 8 são homens e 10 mulheres, sendo casados, 6 d'aquelles, 2 d'estas.

Contão-se mais 19 menores, de ambos os sexos, que devem ser additados ao referido mappa.
Estes indios reputão-se confundidos hoje com a população civilisada.

'ernainliuco*
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As antigas aldèas d'esta Província, por terem cahido era abandono, perderão muitas das terras doadas, em
conseqüência das invasões feitas pelos habitantes das vjsinhanças.

Do relatório do Presidente, do anno de 1853, consta qui o Director Geral dos índios tratava de revindi-
ca-Ias,e de estabelecer ás primitivas divisões. i j

Isto porém só com o tempo se poderá ir conseguindo, cá medida que se fôr dando execução as providencias'
¦ 
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geraca ultimamente tomadas para o demarcação das terras das aldôas, quer cxistâo estas, quer estejão cxiinctos
os aldôamentos, segundo deixei acima ponderado.

Nas referidas aldôas existem todavia alguns Índios, confundidos eom outros indivíduos, aos quaes convém dar
uma boa direcção, e Chama-los ao trabalho, alim de que se tornem úteis á si e á Província. Se bem que parle
d'elies poucos vestígios apresentem da raça indígena, esquivüo-so não obstante aos ouus da Sociedade em que
vivem. Conseguido esse resultado, e quando a população e civilisação do lugar obtiverem maior desenvolvi-
mento, poder-se-á extinguir de todo o aldôamcnto.

¦'.¦¦¦¦:'¦..*¦'..'-'¦¦¦ * 
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Alagoas.

Esta Província conta 8 aldôas, contendo 4,527 indivíduos, podendo-sc considerar exlincta a da Atalaia, cuja

população cm numero de 1,214 acha-se misturada com os demais habitantes.

Não ha noticias exaclas de todas as terras doadas originarimente para o respectivo patrimônio: apenas consta

de um relatório, apresentado pelo Director Geral dos índios, á que se refere um oflicio do Presidente datado de

7 do Maio do anno findo, que á aldôa do Urucú forão concedidas quatro léguas em quadro, cujo titulo se acha
registrado na Secretaria da Presidência, tendo essa doação sido feita não só aos índios, como aos soldados, que
sob o coromando do mestre de campo Domingos Jorge Velho, auxiliarão aquelles na conquista dos negros de

Palmares. ......
Em trez léguas das ditas terras foi estabelecido o aldéamento deMalaia por doação que d'ellas fez o referido mes-

tre de campo, passando a residir n'este aldéamento muitos dos habilantes d'aquella Addêa.

Quanto as terrras das oulras Aldêas, ignora-se onde existão os seus títulos, ou porque os respectivos directores

os não sollicitárão, ou por terem sido extraviados pelo interesse dos usurpadores.—Póde-se todavia presumir que á

cada uma d'ellas caberia uma légua em virtude do disposto no alvará com força de lei de 23 de Novembro de 1700.
Existem pendentes litígios perante as justiças da província, á que derão lugar as referidas usurpações, contra

as quaes não cessa de reclamar o zelozo Director Geral, acima mencionado; sendo certo que, segundo o citado Alvará,

devem perderem asreferidas terras todos aquelles que as oecuparem por tal forma.

Consta finalmente que as terras da Aldôa de Santo Amaro forSo doadas por antigos Senhores do engenho — J

Terra Nova—em remuneração dos serviços que lhes prestarão os índios da mesma. Aextenção d'ellas acha-se desig-

nada em uma escriptura qúe efíeituou aquelle Director Geral com o dono actual do engenho, e que fez registrar na

secretaria da Presidência.
Quasi todos os índios d'esta Província oecupão-se nos trabalhos da lavoura e corte de madeiras, eosdo Aldêa-

mento do collegio na pesca e fabrico de louça.
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Nada consta, não só por falta de informações, posto que tenhão sido requisitadas, como porque nos relatórios

da Presidência até o anno de 1853, nenhuma noticia apparece, a tal respeito, não tendo sido remettidos á

esta repartição, segundo fora recommendado por aviso circular derigido a.todas as presidências.
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Existem n'esta Província bastantes tribus selvagens, que muito convir^ attrahir ao gremjoda dyUisaçãopor

meio da cathequese. Para isso fora necessário que houvesse religiosos capuchinhos disponíveis, e dedicados,á esse

serviço importante e humanitário.



A Presidência além dos missionários, que tem requintado, authorirou o reverendo Prefeito da Piedade para
mandar vir á custa da Provincia quatro para o mencionado fim. E' de crer que se nBo possa isso conseguir, sem qu0
resolvida s,ja a questüo pendente á que me tenho referido.

Tendo opparccido indígenas nas margens do rio Pardo, o commetlido ahi hostilidades, foi enviado á essas para-

gens para cathequisal-os um missionário, segundo exposora o Presidente cm seu relatório do anno passado.
Pelo que respeita á missão na Villa do Prado, já d'ella fiz a devida menção no relatório anterior.

Para a lado do Mucury ha tribus deindios bravios, os quaes todavia, pela brantlura o persuasJo poderáõ ser

chamados aos povoados, como jatem conseguido em parte o digno Director da companhia d'aquello nome.

No intuito de promover com certa unidade de vistas o aldeamento d'essas tribus numerosas, nomeou o Pre-

sidente paro servir de Director n'aquelles sertões ao mesmo que fora nomeado pela Presidência de Minas para o alto

Mucury. E' de esperar que algum benéfico resultado se colha de uma tal providencia.
Quanto aos aldôamentos existentes, que são 31, já forão elles contemplados no mappa annexo ao ultimo relato-

rio citado. Ao que d'elle consta accrosccntarci unicamente o seguinte:
1.° Que se achão mais ou menoscivilisados, á excepçüo dos do Peruipe e Prado na Comarca de Caravellas, c

dos 5 da Comarca dcllhéosos seguintes-Catules.— Barra do Salgado.—S. Podro d'Alcantara .— Santo Anto-

nio da Cruz Oliveira.
2.° Que ignora-se a extensão das terras pertencentes a maior parte dos aldôamentos, sendo apenas conhecidas as

que se achão notadas no referido mappa:
3.° Que estão debaixo da administração das respectivas Câmaras as dos aldôamentos deAbrantcs, Santarém,

Barcellos, Santa Cruz, S. José do Mucury e Prado; achando-se quasi todas oecupadas por indivíduos que pagâo ren-

da as de Abrantes e Santo Antônio, e letigiosas as deMassandadupió e Sacco dos Tapuios. —

Estas informações, porém, por incompletas, não podem satisfazer tanto quanto fora para dezejar. A' medida

que se fizerem os trabalhos da medição das terras devolulas, das posses e sesmarias sugeitas à legitimação e revalida-

çâo, e especialmente quando tiverem execução as ultimas ordens expedidas por esla Repartição acerca da demarcação

de terras das Aldéas, se conseguirá obter dados mais positivos no tocante à este ramo de serviço publico.
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Espirito Santo,

Além do que foi exposto no additamento ao relatório do anno passado relativamente á Cathequese dos índios

selvagens que tem apparecido em alguns pontos d'esta Provincia, consta existirem nas mattas do rio Itabapuana

duas hordas de Puris, em numero de 300 indivíduos para mais, assim como que ha um anno pouco mais ou menos

vagava uma maloca d'esses índios pelas circunsvisinhancas do aldeamento Imperial Affonsino.

Esses infelizes porém, mostrando-se propensos á vida civilisada, com facilidade poderáõ ser aldeados, mediante

alguma despeza, ecomopoderozo e efficaz auxilio de bons missionários; entretanto que por falta dos benefícios da

cathequese, vão sendo perdidos para o trabalho e para a sociedade.
O único aldeamento que existe na Provincia é o denominado Imperial Affonsino, o qual se acha situado em lu-

gar aprazível, tendo excellente clima, boas águas, terras férteis e abundância de caça.
O Missionário Frei Bento de Gênova, á quem está elle confiado, fez ali um pequeno oratório, onde celebra os

officios divinos, e não se descuida de ensinar a doutrina christã.
Não convindo que conlinuase o aldeamento a ser administrado pelo Director que se achava á sua frente, foi por

Avizo de 7 de Janeiro ultimo authorisado a Presidência a demittil-o, na conformidade do art. 2.° do Decreto de 2i

de Julho de 1854, passando as respectivas funeções para aquelle missionário, percebendo o vencimento que ao outro
competia.

Nesse mesmo aviso derão-se as precizas providencias acerca das invasões feitas nas terras concedidas para patn-
monio do citado aldeamento, e para o fim de fazer cessar o procedimento das pessoas, á elle extranhas, que tem

procurado construir ahi casas, e attrahir os inclios ao seu serviço particular, secluzindo-os assim a abandonarem a aldêa

para irem ficar sugeitos quasi á condição de escravos.
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Segundo as ultimas informações existe ali uma população de 74 índios, sendo AO homens e 34 mulheres, todos

solteiros: d-aquclles, 14 suo menores de 21 annos, destas, 13 estão no mesmo caso.

A lavoura é a principal oecupação d'cssa gente; e entre cila apenas se apontão alguns ofliciacs de oíTicio.

Rio de Janeiro.

Mo bamais vestígios dos antigos aldéamentos de Mangaraliba, Resende, Itaguahy e Valença, restando apenas a

ierrasa elles pertencentes, oecupadas porintrusos. Existem porém ainda os de S. Fidelis e o da Pe ra no Mumc.p,o

de S. Fidelis, ode S. Pedro no de Cabo Frio, o deS. Lourenco em Nicterohy, co de S. Bemabó no de Itaboraby.

Os de S. Fidelis o da Pedra, a que se achão adherentes os indígenas errantes do Santo Antomo de Padua, &10

povoados pelos Coropós, Coroados e Puris, c se compõem pouco mais ou menos de 20 famílias da pnmcra^dasmd,-

cadas tribus, e de 80 da segunda, oecupando uma extencão de terras desde o Vallão do Jacob até o R,be,rao dos

Ar6aO 
zelodo missionário Frei Florindo deCastello muito tem concorrido para a civilisação d*estes índios, que residem

nas terras de seu patrimônio, em casas cobertas de palha, tendo sido quasi todos baptisados. Oçcupao-se na lavou-

Freixeiras; os que a isto se não sujeitao vivem da caça e pesca, como acontece a todos aquelles que preferem, os

hábitos nomados.nanitos noiiiauua. .

Ouanto aos Purís, aldeados no Município de S. Fidelis, calcula-se em mil a mil e quinhentos que mem errantes

rivilisacão e ao trabalho, mandon o dito missionrio fazer pelos mesmos uma derrubada nos mattos pertencente a

com a invocação de SanVAnna."" 'oZ- 
M «« e» CM Frio era «•.,. «posto de índio, Gop.ae.ses c*. U*** » -

»JnouCU . car-d.sh.ie n, «assa da popul.ç.0, ,» podem.«—e - «— F™

uma estatística especial. #
As terras doadas para patrimônio dos mesmos constão de varias sesmarias, que tem sido mvad.das a pretexto

pode bem extremar. -S^k
• 

A sesmaria concedida para seu patrimônio está toda por assim dizer em poder de pessoas, que occupao como

conserva-se debaixo da inspecçao do respectivo juízo de orphSos. ^ ~ -•

"hnnhv termodaextinctaVilIaNovadeS. José, constando todo elle de uma sesmaria deduas léguas

í rend ann» 1 proveniente dos foros d'esses terrenos, monta a 800*000 réis da qua ex1St.a em cofre em

; 1853^ qlntia de 6:óoS|000 téis, que por authorisaçao do Governo Imperial se mandou apphcar aos reparos da

imtrÍI 
ra^oÍL índios acha-se totalmente abastardada, como é de esperar de uma população por muito tempo
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necídos pelo Relatório da Presidência do anno de 1853 a estatística dos aldôamentos acima referidos pôde calcular-se
da maneira seguinte:

S. Josò de Leonissa. i
SanfAntonio de Padua. \ Em Campos
S. Fidelis \
S. Pedro. » Cabo Frio
S. Lourenço. » Nithcroy
S. Bernabé. » Itaboray

com 300 habita

900 »
90 »
00 i>

fl

1,380 »

índios Purís da Serra das Freixeiras e do certão de Icabapuana, ainda não
aldeados. 1,500 »

Minas Gcracs.

Existem n'esta Província bastantes indígenas, o pelo Presidente tem sido constantemento requisitada a re-
raessa de religiosos missionários, o que não tem sido satisfeito como fura para desejar, por não os haver disponíveis.

O único meio, que por ora se apresenta para attrahir os Índios dispersos, consiste em se lhes offerecer
trabalho, como tem acontecido para o lado de Cueithé, onde tanto os do Sul como os do Norte tem concorrido a
coadjuvar á Frei Bento de Bubbio nos serviços da abertura do caminho d'aquelle ponto para a Natividade.

E' porém de esperar, como ponderou o Presidente em seu Relatório de 1853, que com a abertura quasi simul-
tanea das estradas do Mucury, S. Matheus e Natividade se consiga pôr aquelles indivíduos em contacto com a civili-
sação; o que todavia dependerá da boa estação, pois a das chuvas interrompe os trabalhos; e em segundo lugar da
existência dos viveres necessários á respectiva alimentação. Segundo consta do Relatório presidencial do 1854, appa-
recerão na aldéa de S. Miguel de Jequitinhonha uns 300 índios armados no mez de Julho do mesmo anno, resul-
tando d'ahi vários conflictos nas mattas.

Os aldôamentos existentes, conforme as informações dadas em 1853, pelo Vice-Presidente ao Presidente para
ella nomeado, são os seguintes :— Gloria, S. Miguel de Jequitinhonha, Cuiethé, Manhuassú, Mucury, Barra do
Rio Verde, Estrada do Peçanha, Cidade de S. Matheus, Suruby e Philadelphia.

Os de Cuietbé e Suruby são ali apontados como prósperos.
Quanto ao de Philadelphia, foi determinada a creação por Portaria de 30 de Setembro d'aquelle anno de 1853,

e teve o seu assento no termo de Minas Novas. Por esta mesma oceasião ordenou-se que a força destinada a prote-
ger os trabalhadores dá companhia do Mucury, ficasse à disposição do Director dos índios d'esse mesmo lugar.

S. Paulo*

O estado da cathequese n'esta Província nada oferece de novo á acerescentar ao que mencionei no Relatório an-
terior; cabendo aqui repetir a necessidade urgente que ha de se obter missionários, que dêem desenvolvimento á
este importante ramo de serviço publico.

Pelo que pertence aos aldêaméntos direi o seguinte, que consta em grande parte das informações prestadas pelo
Director Geral dos índios, e de alguns Relatórios da Presidência.

Existem na Província com Directores nomeados em virtude do Decreto de 24 de Julho de 1845 as aldéas de
Queluz, Itapuaquecetuba, Barnery e Carápncuyba, e os aldôamentos de S. João Baptista da Fachina, Itayriri e
Botucatú, aos quaes somente se referem os últimos Relatórios presidenciaes, pelo motivo sem duvida de se acharem
aquellas, pela sua antigüidade, iucluidas nas povoações já civilisadas, e seu pessoal n'estas confundido. Antes de
tratar destes últimos darei uma rápida noticia acerca das ditas aldêas.



Aldèa de Queluz, creada em 1800 contém actualmente ?i9 indivíduos, dos quaes só existem, pertencentes ao

primitivo pessoal, 2 mulheres, havendo entre elles 10 cazaes de indivíduos de raças misturadas.
Ao começar o aldôamento foi concedido aos índios respectivos uma sesmaria de trez quartos de legna de terra si-

toada entro os rios das Cruzes, o o Intrépido, os quaes nascem da Serra da Mantiqueira e desembocaonoParahyba.
A carta da sesmaria foi registrada em um dos antigos livros da Câmara Municipal de Lorena, e deu-so a compe-

tente posse do terreno ao üirector do aldôamento, Januário Nunes da Silva.
A actual gerado indígena disfrueta ainda como propriedade da aldôa uma extensão de 000 braças de frente,

e 1,600 de fundos, vivendo em pequeuas eazus cobertas de palha, e dando-se a penas ácultura do gêneros alimentícios

por falta de meios para desenvolverem a do caio, canna, etc, para o que é mui azado o terreno.
A aldôa de Itaquaquecetuba, que teve em seu começo a denominação de Nossa Senhora d'Ajuda, conta 140

indivíduos, numero este que varia segundo as exigências do serviço exterior, á que as vezes se prestão os índios, os

quaes descendem dos primitivos em 3.a ou 4.* geração.
. Foi esla aldôa estabelecida sobre a margem esquerda do Tietê, em terras, que sendo originariamento proprie-

dade particular, forão á cila cedidas pela influencia dos Jezuitas, e pertencem hoje ao Estado: o uzo e frueto, que os
aldeados n'ellas tem, acha-se limitado a uma pequena extensão, que escapou das muitas usurpações que ha soffrido

por parte de pessoas poderosas, que as forão chamando a si a pretexto de compra aos índios, de arrendamento, que
nunca pagarão, ou por concessão fictícia do Vigário da respectiva Freguez^ José Lopes Guimarães: tudo isto prove-
niente do abandono á que deixarão cahir o aldôamento.

A aldôa de Baruery foi estabelecida no meado do século XVI ás margens do Tietê, a 5 léguas para o accidente da

Capital da Província.
A numerosa população com que começou o aldôamento acha-se reduzida actualmente ao limitadíssimo algaris-

mo de 69 habitantes descendentes dos antigos índios em 6.a ou 7.a geração.
A sesmaria de 3 léguas de terras sobre as duas margens d'aquelle rio, de que se fez doação á estes índios, consta

da respectiva carta, que se acha registrada no livro de 1635 da Câmara Municipal da Capital, a qual fora annexa a

uma representação que os mesmos índios em 1656 dirigirão ao Governador Geral do Estado do Brazil, contendo

queixas contra os intrusos que se havião apoderado de parte das ditas terras.

Exhibida a carta de sesmaria ao Ouvidor Geral da Comarca, Raphael Pires Pardinho, foi junta aos autos, em

que dera este Sentença em 27 de Janeiro de 1719: depois do que desapparecerão taes autos, e com elles amen-

cionada carta; e d'ahi resultou continuarem as usurpações ainda em maior escala.

O que resta d'essa larga concessão, feita ao principio á população da aldôa de Baruery, uma das mais opulen-

tas e povoadas, são a penas algumas nesgas de terras talvez as menos produetivas.
A aldôa de Carapucuiba, contígua á esta ultima, começou em uma fazenda dos Jezuitas, convertendo-se depois

em um accessorio da aldôa dos Pinheiros, e por fim foi transferida para o lugar onde se acha com parte da respectiva

população, que se tornava ali excessiva.
Estabelecida na extremidade occidental da sesmaria das terras concedidas á aldôa dos Pinheiros e S. Miguel

nas margens do Tietê, e próxima á capital, confundio-se com ellas, e partilhando o estado de decadência em que

forão cahindo, foi sendo despojada das ditas terras pela mesma maneira que aconteceo ás outras de que tenho

tratado.
Existem hoje n'essa aldêa 202 indios descendentes dos originários povoadores.

Quanto aos trez aldèamentos de que fazem monção os Relatórios dos Presidentes, e ultimas informações obti-

das, consta que no de S. João Baptista da Faxina no Município de Itapera existem 430 indivíduos, no de Itariry em

íguàpe 42, e no de Botucatú 111 além de mais 46 índios que ultimamente ahi se apresentarão, não se sabendo ao

certo d'onde vierão elles.
O 1.° dos citados aldèamentos foi fundado em 1843 sob a influencia e protecçao do Barão de Antonina e im-

mediata direcção do veneravel Capuchinho Frei Pacifico de Monte Fálco: não entrão no numero de seus habitantes

cerca de 300 indivíduos do aldôamento do Jatahy na Província do Paraná, que lia tempos ali apparecerão a ti-

tulo de visita, por pertencerem á mesma raça Gajuá, e existirem entro uns e outros relações de parentesco e

O território (leste aldôamento fica entre os rios Tararó e Verde e sobre a margem esquerda deste, começando .-:'.v\ :..
!¦*<;¦*¦' 
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a 12 loguas de sua confluência, o no ponto cm que mais se aproximüo, na distancia do meia legna a penas. Ahi se

acbSo arrancliados e trabalhando na lavoura para mais do 2,000 pessoas, pela maior parte mineiros, ignoran-

do-so os títulos com que se achao estabelecidos nas visinhauças da aldôa, posto que alleguem alguns terem comprado

as terras ao respectivo Capellão.
N3o tendo esto aldôaraento fácil communicacao com a Villa da Fachina conseguio aquelle zelozo missionário

Frei Pacifico com o auxilio dos seus habitantes abrir um caminho até a dita Villa, fazendo uma ponte sobre o

rebeirao - Vinagre-, caminho este que foi logo destruído pólos particulares, possuidores das fazendas por onde

elle passava. Ha portanto absoluta necessidade do se construir uma ponte na afluência dos rios Pirituba e Taquary

sobre o antigo caminho.
Ultimamente tiverSo lugar n'este aldeamento algumas desagradáveis oceorrencias, quo passo a referir.

Em conseqüência de uma denuncia talvez infundada, que foi apresentada à Presidência da Provincia, e por

esta transmitlida ao Governo Geral, mandou-se retirar d'este aldeamento o missionário Fr. Pacifico, que ali servia

de capellão desde sua creação.
Desgostozos os Índios com a auzencia d'esse religiozo, fizerao retirar para as maltas suas mulheres o filhos e

proromperao em vociferações e ameaças contra os habitantes da Freguczia, attribuindo-lhes a perda de seu ca-

pellão.
Atterrados os habitantes com estas manifestações hostis, recorrerão ao respectivo Director, que com o Juiz de

Direito de Itapetininga, e indo em companhia do Missionário Capuchinho Frei Ponciano do Monte Alto, conse-

guio applacar a irritação dos descontentes, com a promessa do prompto regresso de Frei Pacifico.

E com effeito apparecendo ultimamente ahi este missionário, que se dirigia para a Colônia Santa Izabel do

Itajahy no Paraná, para a qual fora nomeado Capellão, ficarão os Índios mui satisfeitos, c cessou o terror de que

se havião apoderado aquelles habitantes.
Depois d'este pronunciamento e da quasi ovaçSo que recebera o dito Fr. Pacifico da parte dos índios, e dos

habitantes da Fachina, inclusive aquelles mesmos que se lhe havião mostrado desaffectos, veio ultimamente nma

representação ao Governo Imperial, (em renovacSo de outra que n5o tivera seguimento) pedindo a recondução

d'osse Missionário no seu antigo cargo do Capellão, ficando sem effeito a sua nomeação para aquella Colônia do

Jatahy.

Esta representação que se acha acompanhada de uma favorável informação do digno Director Geral dos In-

dios está pendente de solução do Governo Imperial.
O 2.° dos actuaes aldêamentos, o de Itariry no Município de Iguape, foi fundado em 1837 com poucas fa-

milias, que se segregarão dos índios, que povoarão a Fachina.

Estes indiginas são pacíficos, e habitão em casas ou ranchos separados por famílias, possuindo em commum

iqeia légua de terras ao lado esquerdo do dito rio, que lhes foi demarcada para seu usofrueto, e onde cultivão a man-

dioca, e arroz para seu sustento, empregando-.se além d'isso em trabalhos ruraes dos moradores do destricto, me-

diante alguma remuneração. As ditas terras são de pouco valor, tanto porque distão 6 léguas da cidade de Iguape,

como porque o rio, pelo seu pouco cabedal , nem sempre tem água bastante para a navegação, mesmo de pequenas
canoas.

Finalmente o 3.°, Botucatú, e que depois passou a ser denominado — S. Sebastião de Priajú, — foi creado na

freguezia d'aquelle nome no município de Itapetininga á margem esquerda do Panapamma, em terras pertencentes ao

fazendeiro José Joaquim Alves Machado, subdelegado do lugar. Tendo elle noticia do apparecimento de um

grupo de índios selvagens, que batlidos por uma tribu inimiga deixarão as mattas, e reconhecando n'esses índios dis-

posições pacificas, effeituou o seu aldeamento com authorisaçãoda Presidência, que o nomeou Director do mesmo.

. Tendo começado com 88 indivíduos, e havendo estes sido tratados com bom agasalho, prometteu o respectivo

Cacique que em breve seria o aldeamento augmentado çom novos emigrantes, para cujo fim se trata de facilitar-lhes o

transito das matias para o mesmo.

Com effeito consta elle hoje como acima fica dito de 111 habitantes, e crescendo seu numero, é a necessidade

de se lhes administrar os Sacramentos, reclama-se para esse fim um capellão que ao mesmo tempo, e em falta de

missionário, trate da cathequese de outros.



Goyaz.

Os índios canoeiros que tom apparecido entre os rios Tocantins o Araguaya, mostrarão-se em 1853 na Chapada

dos Yoadoiros, o vertentes do Maranhão, onde fizcrão algumas victimas.

Para restituir a tranqüilidade aos habitantes, tomados do terror, propiz o Prcsidonte â Assembléa Provincial a

conservação d*uma força regular n'aqucllas paragens, afim de accodir de prompto aos pontos attacados.

Além d'esses canoeiros existem em ambas as margens do Araguaya, e em toda a extensão da península até a

Ilha do Bananal milhares de índios Carajás e Carajahys, Chavantcs, Charentes, Ti.noinbós, Cbambioás, Tapirapés,

Javahés, Apinages, e Gradaás, e de outras tribus que se poderão facilmente conquistar para a sociedade e civilisação,

mediante alguns missionários, o havendo uma força sufiiQÍente, que seja distribuída convenientemente, segundo as

necessidades do serviço, e das localidades.

Não é com as duas únicas Companhias de Pedestres, em parte distribuídas pelos presídios c afluentes do Tocan-

tins, e em outros pontos, que se poderá conseguir o fim indicado.

A falta de missionários de que já lenho feito menção embaraça sensivelmente o serviço da cathequese c civili-

sação dos Indígenas na província de que trato. W
Pelo que pertence ás aldôas antigas, e aos aldôamentos creados mais modernamente direi o seguinte:

As antigas aldèas são:
1.» S. José de Mossamédes, fundada em 1774, á cinco léguas a sudoeste da Capital, pelo General José de Al-

meida, para habitação dos índios Aeroás, Javaés, e Carajás.

Acha-se hoje elevada á eathegoria de Freguezia collada, não existindo n'ella mais índios. *

2.* Aldêa Maria á 7 léguas d'aquella, fundada cm 1780 pelo General Tristão da Cunha na margem do rio

Tartura, sendo seus habitantes os índios Caiapés;

Está completamente deserta, o seu território faz hoje parte da dita freguezia de S. José de Mossamédes.

3 • Pedro 3.» do Carretão á 22 léguas noroeste da Capital, fundada em 1784 pelo referido Tristao da Cunha,

que a fez povoar com os índios Chavantes, os quaes tendo fugido, forão substituídos pelos Cai.pós.

Seus prédios estão em ruína, e sua população consta apenas de 70 indivíduos d'esta tribu, e de descendentes

d 
OPresidente da Província, segundo participou em 21 do Março do anno próximo passado, mudou esta aldêa

que se achava em decadência, e quasi reduzida à tapara, para a margem direita do rio S. Patrício, local este mais

próprio para a lavoura, pois tem terras férteis, e mais fácil conimunicaçSo, pelo que foi approvada a mudança por

Aviso de 22 de Setembro do anno findo, tomando a nova Aldêa a denominação de S. Patrício.

4.» S. José do Duro, distante 32 léguas da Villa da Natividade, fundada em 1754, juntamente com a de

Formiga que lhe fica visinha, pelo 1.» Governador da Província, D. Marcos de Noronha (Conde dos Arcos): fo, povoada

com índios Aeroás, e Chacriabás, que a forão abandonando, restando ahi alguns descendentes mirados coma po-

pulação: essa aldêa foi elevada a Freguezia de natureza collactiva, e acha-se deserta a de Formiga.

Os aldôamentos modernamente creados são quatro, á saber:

1.' O dos Apinages, e Gradaás. ou Boa Vista, fundado em'1841. sob a direcção do Missionário Frei Francisco

do Monte de S. Vito, no Município da Nova Villa da Boa Visla, á 320 léguas da Capital, e na extrema da península

formada pelo Araguaya e Tocantins. Esta aldêa, segundo as ultimas informações, prospera sob os cuidados do dito

Missionário, e consta que terá uma população de mais de 4,000 índios.

2¦ • A aldêa de S. Pedro Affonso, fundada em 1849 na margem direita do Tocantins á cima da confluência

do rio do Somno, sob a direcção do Frei Raphael de Taggio, e, segundo o mappa de 1854, é povoada por 700 índios

Carahós de afibos os sexos.

3 •¦ Aldêa Thereza Christina á 18 léguas da precedente, fundada no anno de 1850 pelo dito Frei Raphael na

confluência do ribeirão das Piabanhas e do Tocantins, com 700 índios Chavantes que se lhe apresentarão, eontendo

hoje uma população decêrca de 2,388 indivíduos, ditos Chavantes e Cherentes de um e outro sexo.
-
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Esse anico missionário porém não pôde fazer o serviço do seu Santo Ministério em aldôas tao distantes e nume-
rosos, e de tribus diversas: de absoluta necessidade é pois que se mande para ali pelo menos ura missionário, o que

*

se nao podo satisfazer pelas razões já ditas.
4.° A aldôa de S. Joaquim de Jamimbú,'fundada em 1845 em território de Salinas, acima da confluência do

rio Crixaassú, e do Araguaja, sob a direcção de Fr. Segysmundo de Taggio. A sua população orça por 500 almas,
sendo em pequena parte composta de índios Chavantes, e os mais de outras tribus.
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Matto Grosso

9

Os aldèamentos fundados n'esta Província depois da publicação do Decreto n.° 42i de 24 de Julho de 18i5,
são as seguintes: •

1.*.Albuquerque, na Freguezia do mesmo nome: conta 200 índios G uianás.
2.° N. S. do Bom Conselho, na mesma Freguezia, contando 800 indivíduos Quiniquináoi.
3.° Santa Ignez, no termo da cidade de Matto Grosso, com um núcleo de 10 Guarayos, havendo alguns 500 da

mesma nação dispersos pelas visinhanças, e dispostos á se estabelecerem ahi.
Estes três aldèamentos forãoíundados em terrenos devolutos próprios para a lavoura, muito fora dos limites da

demarcação da décima urbana das cidades, á cujos termos pertencem.
Pelo que respeita especialmente á 2.* cabe observar que tem ella por Direclor Fr. Mariano de Baguaia, ou

Bahuaia; vai em progressivo augmento, e seus habitantes contrahem quasi todos os hábitos da vida civilisada, devi-
do esse resultado ao zelo, esforços e habilitação d'esse religioso.

As propriedades estáveis que ahi se edificão para a cathequese, instrucção e abrigo dos índios, estão ainda por
concluir, não tendo por isso valor conhecido.

E' porém pa ra lamentar que á tempos á esta parte tenha havido falha na colheita das plantações por circuns-
tancias diversas; devendo-se attribuirá esses motivos a manifestação do pouco affecto, e constrangimento na obe-
diencia dos índios ao dito missionário, áquem por superstição attribuem o mal que soffrem.

A maior parte dos adultos d'este aldôamento empregão-se no serviço da navegação fluvial, da lavoura e da ex-
tracção do sal gema. f
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O Presidente^da Província mandou alistar 60 d entre elles em uma companhia de Ctooeiros, que se occupãona
conducção de gente, mantimento e outros artigos entre a capital e os pontos da fronteirÉ v
>,r Quanto ao 3.° aldôamento, tendo elle sido dirigido com inteira satisfação pelo Cíiíãdão Antônio Gomes da

Silva, que se exímio dfesto cargo, foi depois confiado ao commandante do Destricto militar de Matto Grosso, o Capi-
tio Francisco Carlos Bueno des Qgmps, o; qual tem promovido com zelo todo o melhoramento compatível cóm as
circunstancias, e falta de meios e recursos.

O Director Geral dos índios, de accôrdo coma Presidência, tem feito remessa dos objectos instrumentos e o
mais que tem sido possível para satisfazer ao serviço dos'referidos aldèamentos.

Existem na Província muitos outros índios, de diversas nações! taes como Suanás, Terenas, Guatós, Parecis,
Bacahitis, Coroados,1 &c, os quaes tem a Presidência tratado de ver se podein ser attrãhidos á vida civilisada por bem
de brindes e outros meios, e por intermédio de algumas authoridades, e cidadãos que * desejão coadjuval-o n'essa
grande obra de humanidade; porém sem as verdadeiras missõós ¦ e religiosos aptos pára esse' ministério, difficil será
conseguir resultados inteiramente satisfatórios. * : { ^ ' " *

E por esta>çcasião, devo fazer sentir o procedimento do missionário Fr. Antônio de Mollinello, aue além de
sua pouca aptidão P?p^fleU^emço^ deo lugar, por seu gênio áspero e máos tratos, á um grande desgosto dá parte
dos índios, que existião no;,J)estricto;de> Miranda, mui propensos a viverem entre a nossa gente, e que já se achavão
no começo do aldôamento, confiado ao dito missionário. f ,4^t \9 â

Julgou pois o Presidente conveniente conceder-lhe uma licença para se recolher a corte, o que foi approvado
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por aviso de 21 de Dezembro do anno findo: não se tendo até hoje mandado quem o substitua, pelas razões já pon-
doradas, e que forão transmittidas ao mesmo Presidente.

Finalmente devo mencionar que os índios Cadineos e os Chamacocós, que vagueião pela fronteira, tem mani-
festado intençOes de procurarem protccçâo entro nós.
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Paraná

Existem na província duas aldôas de índios mansos a saber: Garapuava e Palmas.
A l.1 Compõe-se de índios que vivem tão confundidos com a população civiüsada, e (aliando tão correntemente

a nossa língua, que é de crer que em pouco tempo desappareção quasi os traços de sua nacionalidade.
Alguns habitantes de Guarapuava tem-se casado com mulheres d'essa aldôa as quaes são geralmente havidas

por esposas honestas e boas mais de familia.
A 2.° Acha-se sob o commando do Cacique Yiri: tem para seu logradouro um terreno mui limitado, o qual

será augraontado 1 ogo que se tiver demarcado o novo rocio das Palmas.
Os índios d'esta aldéa occupão-secom a creação de vaccas e outros animaes plantão feijão e milho para seu

sustento, e exercem a industria dos balaios e de alguns tecidos

Em meado do anno próximo passado fora assaltada a casa de um fazendeiro, visinho d'esta aldêa, por uma horda
de selvagens; e aquelle cacique a frente dos seus guerreiros foi em seguimento d'elles, trazendo prisioneiros S mu-
lheres e 12 crianças, que o Vice-Presidente mandou resgatar pela quantia de 100^)000 réis para que, voltando essa
gente aos seus aldôamentos, servissem de élo para uma reconciliação entre aquelles selvagens e o dito Cacique.

Estes aldôamentos, em numero de sette, estão situados sobre os rios Jatahy, Tybagy Paranapanema, Para-
ná, Ivinhema, Dourado e até o Santa Maria, de que fiz menção no Relatório passado, e continuão a offerecer fundg-
da esperança de grande desenvolvimento, debaixo da direcção do prestante cidadão Barão de Antonina.

Achão-se ahi missionando os Capuchinhos Fr. Matheus de Gênova, e Fr. Timotheo Castello Novo; e tendo-se re-
solvido, a requisição do mesmo Barão, que fosse coadjuval-os nas missões Fr. Pacifico do Monte Falco, o qual se ha-
via retirado do aldèamento de S. João Baptista da Fachina, na Província de S. Paulo, acconteceo que, seguindo ell
desta corte para o seu novo destino, e tendo de passar por aquelle aldèamento, fora ahi retido até hoje pela manifes-
tação dos respectivos indígenas, que se havião desgostado, e revoltado em conseqüência de sua retirada, como fica
dito na parte relativa a Província de S. Paulo.

Entre os aldôamentos do Jatahy notão-se os de S. Pedro d'Alcântara, Santa Izabel, e Nossa Senhpra doLorôtp,
inclusive o abarracamento de S. Jeronimo. —

Além d'estes existe um aldèamento na margem direita do rio SunRàmbaya nf confluência a\> Paraná, formado

para facilitar a cathequese dos indios coroados ahi encontrados; e mais dous, os de Ivinhema, e Varadourp entre o
Brilhante è Anhuac, cuja administração foi confiada em 1853 á Presidência da Província do Paraná, por se acharem
mais próximos á Capital d'esta do que á de Matto-Grosso. i

A dedicação do Barão de Antonina afiança que os aldôamentos confiados á sua intelligente e zeloza direcção te-
rão todo o possível desenvolvimento, e que a população dos mesmos crescerá com acquisição de novos 1^
cathequese e pelos outros meios que o dito Barão não cessa de empregar para attrahil-os á vida civiüsada. w& m.
W:, Estando taes aldôamentos em principio, não se pode ainda ministrar informações mais minslçiosas acerca dosm
estado; e por isso limito-mè ao que deixo exposto. è

Resta-me mencionar que em Abril de 1853 fôra nomeado o Brigadeiro Francisco Ferreira da,Rocha Loures,
morador em Guarapuava, pessoa de fortuna, e geralmente estimado, para o cargo de Director Geral dos índios da Pro-
vincia, em substituição ao cidadão Manoel Ignaciò do Coutto Silva, que pedira a sua exoneração por ter sido noraea-
do Commandante Superior da Guarda Nacional da Comarca de Castro.

e
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Santa Catharlua.
*=ÜH

Os índios selvagens d'esta Província difiicilmente se poderão civilisar por meios brandos, segundo informa o Pre-
sidente: entretanto é de crer que estabelecidas missões regulares com religiosos dedicados e prudentes, conveniente-
mente auxiliados pela força publica destinada a repcllir qualquer invasão eattaquc da parte d'cssa gente, (que se tem
mostrado até hoje indomável,) alguma cousa se poderá conseguir em bom da humanidade.

St Pedro do Rio Grande do Sul.

Pouco tenho também a dizer acerca dos aldôamentos abi existentes, è nada sobre a cathequese e civilisação
dos indígenas n'esta Província, faltando á Repartição as informações pedidas, e ainda não remettidas; constando po-
rém do Relatório da Presidência em 1851, que mui diílicil será ahi a cathequese dos selvagens pelos meios brandos.

X)s aldôamentos mais consideráveis são os da Guarita e do Nonohay, estabelecidos eui cima da Serra, sendo o
mais adiantado dos dous o primeiro, que manda para o mercado grande porção de matte, e contava uma população
de 300 indivíduos em 1850.

Ponderou a PrAsidencia a Assembléa Provincial no Relatório d'este mesmo anno a necessidade da transferencia
do aldéamento, de que trato, do Campo do Oliveira para as margens do Uruguay.

O segundo d'aquelle$ aldôamentos continha n'aquella época 323 indivíduos de todas as idades e sexos pela ma-
neira seguinte: *

Gente de Victorino Conda. ' .-., ¦ -vé^- ^8
¦«" de Pedro Neiafe. 45

* « de Conhafó. *. 34
« de Yuatoroi 21
« de Nonohay. 165

Cultivão estes índios õ milho e o feijão, e as mulheres mostrão muita propensão e paciência para a industria de
fiar e tecer.

E' tudo quanto posso levar ao conhecimento de V. Ex. acerca d'este ramo de serviço publico; sentindo a falta
de informações e dados mais completos, que com o tempo irá obtendo a Repartição, a fim de se poder dar uma noíi-
cia satisfactoria sobre o estado das missões e dos aldôamentos em todo o Império.

3&C ¦¦ '¦'-:"¦"'-¦.'

,,,vír-»'

As tabellas juntas mostrão a despeza provável que no anno financeiro de 1857 — 1858 se terá de fazer com a
medição, demarcação e descripção das terras publicas, com as Repartições Geraes e Provinciaes, com a ligitimação e
revalidação das posses e sesmarias sugeitas á estas operações, e finalmente com a colonisação. í ?

No anterior Relatório não forão contempladas estas ultimas despezas; mas, tendo-se posteriormente obrigado o
Governo á subvencionar a importação e estabelecimento de Colonos proprietários, á abrir estradas, e afazer melho-
ramentos materiaes necessários á Colonisação, força foi contemplar agora as sommas que para satisfazer estes compro-
misses julgo precisas, e por isso eleva-se o orçamento á quantia de 962:886$482 réis em vez da de 560:080$000
róis apresentada em o anno próximo passado. : 

:

Repartição GeraFdas Terras Publicas, 28 de Abril de 1856. — Manuel Felizardo de Souza e Mello.

Empreza Typogjiaphica Nacional do - Durio. — Rua do Rosado n. 84.



Mappa dos Estrangeiros entrados cm 1855 coin animo de residirem no Império.

PROVÍNCIAS

Corte
Maranhão „
Santa Catharina..
Amazonas
Pará
Ceará
S. Pedro
Parahiba
Piauhy

ti

10.949
684
245
21)1

50
32
29
10
10

12.290

NACIONALIDADES.
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s
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(*) 3.823
667

250
50
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345
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.
(A
O
¦X
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17
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41

PROFISSÃO.
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es
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9
29
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O

0

a
o
w
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7
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1.280 1.979
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X
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60
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10

I 5.003

RELIGIÃO.

X
o

cs

9.832
684

14
220

32
» • • •
10

10.792

es
x

o

9
• • • *
231

NATUREZA DA
EMIGRAÇÃO.

PROCEDÊNCIA.

.
es
4>

x

CS

-

t£
ti
*¦

u
A
-

684

96a

3!

6Si

220
50

?

10

964

220
50

10

215

29

?

õiòeivctcocà.

{") Estes algarismos fo-
rão tirados <\o mappa
remetütlo pelo Chefe
de Policia, mas se
pundo outro fome-
cido pelo Consulado
Portutrtiez entrarão
9.72 i indivíduos des-
Ia nação.

N. B. O numero de 12.290 emigrantes entrados no Império, segundo as informações ofliciacs que chegarão ao conhecimento da Repartição
nambuco, os quaes

Paraná, S. Paulo,
?beo a Provincia

de~S. Paulo 1.438, cujas passagens em grande parte forão pagas pelos próprios emigrantes, ou adiantadas pelas respectivas municipalidades.

Geral das Terras Publicas, está muito áquem da verdade; por quanto não forão contemplados os que se dirigirão á Bahia e Pei
não podião ser em menor numero do que os desembarcados na Corte; nem se achão mencionados os que aportarão ás Províncias do
Espirito Santo, e Rio Grande do Norte, sendo certo que só de Colonos Allemãos e Suissos expedidos por Hamburgo e Breincn, recc

ella

Pode-se assim computar em 222.000 a 2*s.0UU os emigrantes que se dirigirão ao Império no anno próximo passado.
A emigração portugueza para a Capital do Império tem crescido. Segundo o mappa fornecido pelo Consulado Ge
de 8.329 no anno de 1853, de 7.384 no de 1854, e no próximo passado finalmente elevou-se a 9.724: total 25.'i37

ral daquelia nação foi
nos 3 últimos annos.
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i ?. f # l fflap taliíiliíii dos itliIriiiiiMUl de índios ilc i|ini li» iiolicia na toa licãii (.cral das Tinas rnlilir.ts.
í

Aiiia/unns,

»,.

Bahia

Pará.

Ceará . » - -

CUttfcfouo*.

uf . F'i

S.+ »-fí

n-UJ*. **

Rio Grande do Norte. . .

Riu Purus
Aliam!*
'«Hllllll.l . . . || « * * * » . * • **••••••
Sipocaia-dróea
Grato.
Aulas ....
Tijuea-murulinga

I ai ti,iiau
Aiiiba
Itio Jutna
Hiu Jutahy
Rio Japurà

Toranlius
Itio Iça

Ouimi*.

..........«. 74

S. Paulo
Juruparytapera
Riu Hraucn
Rio Maraniá....
Uaupés.........

Içana.

....

Tabalioga.

¦ ¦ ¦

¦"¦'--¦¦¦¦¦¦ -M

.....
st:

»**•*... ••••••..»...

-.»•»•• i

Tapajóz

'*••**.*•••....................

í
Terra Cualiva
Nauarapccona
Inquirarapccona
labutirapccona
S. Jeronimo
lanarite
Peru ratoeira
Aracapury
Moeura
Mutum caxoeira
Cubío
Tiquié
Piralapuia
Tocano
Carurú Caxoeira
Principal Mathcos

Nazareth
Serra de Tuuuhy...
Cay ary
lundu Caxoeira
Cuemale.
Cuaipane
Matapé Caxoeira.
Uapú Caxoeira.
Arauaruá.

1

Abrantes
Manarandupió
Pedra Branca
S. Antônio
Prazeres
Sacco dos Tapuyos
N.a S.«daSaúde
Soure.:
Pombal....
Mirandela
Manacará
Rodcllas
Bom Jesus da Gloria
N.aS.adoSahy
Aricobé.
Santarém
*^# rtSHX. •••••••••••••• ......
^* «Oafl. •.•••••••.««»«..»•. .i* a « a
iiarcelios.....................I

 S. Miguel '
Villa Verde
S. Cruz
Trancoso
S. José de Mucury
Pcriape
í lullU •••««.«•«...••¦,...».,.«
Viutlllt/0* ....•«..*.• .........a
Barra do Salgado
S. Pedro d'Alcântara
S. Antônio da Cruz
Olivdira

Divcnu*
Muililtinirut.
Idem
Idem e Muras

Mura*
Idem. ...,,,.......»»•........
1'ariqtiiit •
Murai.» ......................
Divenai.
itii-in. •.

Miranhns, Carajaiias, Curem»,
.latiiii.is,Jahtinia*,Júri*, i :.ii
xauas, e l'..»*»-

I !,ii vaiiiis
Tlcunai, Marietés, Xomanas, Júris

c p.i-m-s
Tictma* c Júris
Cocânai
Diversas.
lobaliauas
Chupiiíiuas
Toranas
.1 uru;i<
Toranas.
Tariauas
1.1**iii
Caynatary*
.'\I1uIm1S* .«•*•««•«.*•.•.. ......
('.II bui ps
Idetii
Mrjus

Pira Tapuyos
Toeanos...
A nanas

**•*.•...•.•

• •••*•• >•••••••«•*«...«•*»
; Santa Thcreza do Tocantins....
; Araguary

| Gurupy

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

>¦ • .. . .^ .»*«•••»*«, '••••••••.

...«....«.«...••............,.,

25

S. Cruz.
j Guary.

Uxituba.i
Maloca nova.
S. Thereza.

Mccejanas
Soure..
ivrouciic» • * • •. •.«##••»••
líiCJO. $ • • ••••••• •*•••••• • • • • •

••••••••••••••.•••••••• *••»-
***•••••••••••••••••••••••••

****•••*••.••.•»••••••«»..«».«

S. José

Villa flor..
Ares. \
Extremoz.

¦ 
<¦ 

146

......... ... ... ... ... * . ••¦«*••«»*,

• ••••.». «•••.•....».*«.»»*.«a.*

to*>tftlttó. @wet*i('fòfo;

70fi
4i7

•no
371

niííii '

2 léguas qd

lOleguasqd.

1/2 dita.
Idem.
Idein.
Idem.

1 dita.

1 dita.
Ido m.

"28*

1.520

15.«ÍIS

Idem.

......«•_»,.«...

iA> m* .!.,• • • ¦

f,üf:#-:

Pertencem a Directoria de Içana as tri-
busPions, Cadanapuritanas, Mori-
cunc, Ciossiyondo, Coalá, Ipeca,
Tapihira c Cobeus.

Não estilo definitivamente aldeados os
índios desta missão.

Extincta.
Idem.
Idem.

Os índios destes aldéamentos estão
confundidos com a população.

Províncias. (OiiwvliUta.v

Parithilm i í

dl Vaò. C-^uImi.v.

...............ê .............. .

X?ma*. •.tritxtrce.l

Alados

Riu de Janeiro . . .
m

m • • •

Mlnus. 

S. Paulo.

Goyax

Alatto Grosso

Paranfi. . . ,-•' :• '.V* *.."iCA

S.Pedro . . . .

.' •' " ,

Maranhão

—gemgftE g • '"'•'íôSSfiPS
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fia
AIIhIIiIÍmI*#•*.•*## ••*•••¦•«•••

1 iiar*.......*•*..............
M.imau«u.i|M-
Jaiora......... .,

j
jnruipe.......................
Coral....... ..•
I nu 11 ^,..........
limoeiro.
Atalaia
S. Amaro
Pnlnifir.i do» Índio*
Collegio.

Imperial AlTonrinho

S. Fidelis
Pcdrt

S. Pedro
8. Lourenço
S. Ikruabé

Gloria.
S. Miguel de Jequelinhonlia. ..
uuíitbé,
Manbuassu.
Mucury.
Barra do Rio Verde.
Suruby.
Philadclphia.
Estrada do Peçanha c Cidade

de S. Mathcos.

Queluz
Itaqiiaquccctuba
Barnéry
Carapucuiba
S. Jo.io Baptisia da Fachina. ...
Itayriri i....... ..
Botucatú depois Pirajál

S. José de Massamedes
Maria
S. José do Douro
S. Patrocínio outr'ora Pedro

terceiro do Carrctdo)
Boa Vista
S. Pedro Aflonso
S. Thereza Christina
S. Joaquim de Jcuimbú

Albuquerque
N.» S.a do Bom Conselho
Santa Igncz

• t••••••*•.«t * • • #?»*•»*##*•#*•

............. .....**.*..*.....

. ................. ....•••••

...........

13 léguas qd,
ditas.

4 ditai.

Mais i*i menores eonfundidoi m po-
pulaçlo.

I • 514 *Lf6de <-uu»iderar-se extinta.

Purls

I
<•)

• *...*««..«.•.«.... ............

S. Pedro d'Alcântara.
S. Isabel.
N.» S.»do Loreto.
S. Jeronimo.
Ivinhcmc.
Varadouro.

...»•..*•¦••< 1 . * . * .

Diversas 1.000

!.• »'

Carahós
Chavantes c Chercntes

Guianás
Quiniquinas.
Guarayos....

. • • . . . • . . . ...... . ...«*••• . •¦*-* ?

•••••..••.•••¦....•...•...«•....

•••..•.......•...•...•.•«..«• ••
•••*•.. .........................

....•••*¦••.«....*.... ...t.....

8-.

•'...#•*.». . . ..............a . • *í •'*

1 • . •*.. *.*••.•.

l.a da Chapada
2.Mla mesma
U. ' V luUll«l • . .'. .......... ......
5.« Chapada de Caxias.........
6.» Comarma da Chapada
3~.-f;

41

Quaretos
Nonohay
Campo do meio e vaccaria.
Campo do Arexi
S. Nicolao

Muracú
Curará .*
Ilha do Maranhão...
1 n 10 víi ..........••••••«••••••«
S. José v.
&• Miguel....................
S. Francisco Xáyier de Pcritorio.
S. Lourenço
Guananui...
S. J0A0 de Cortes
S. Felix de Boavista
S. Pedro.... i
Januaria............«.......)'
Leopoldina \
N.a S.a do Paço do Lumiar e S.
José

S. Miguel
S. João de Cortes

rOu>ry.'~ 
"¦*' yW

Si Felix de Balsas......^

1 é*. • . * 1

1 •• ••••..••• ....•••••••••••••*

Diversas.
Idem. .'||::
Idem.

Ide»».
Canellas  •.....
Quajajarás..

Idem e Malteiros  •
Gavifles e Catactyos.

..••••*

.... * •.

238 37.5*9

5 V '¦•' X . Repartição Geral das Terras Publicas. Em 20 de Abril de 1856.—O Olticial Maior, Bernardo Aufftpato Nascentes dM zatnbuja.
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18 em serviço fora da aldea, e mais
dr SOO nas mattasdo Rio Itabapuana.

No Municipio de S. Fidelis andüo
l. Mio extraviados, que se Iritão de
aldear.

',P-*a- ¦:

Confundidos.
Idem.

Apparecerão mais A6 sem se.saber
donde.

Extincta.
Idem.
Idem.

Nas visinhansas mais 500 dispostos
a aldearem-se.

índios mansos mui confundidos com
a população.

Ainda sem nome.

Hoje Villa de Vianna.
Idem idem de Monção.
Idem idem de Vinhaes.
Idem idem Viçosa.

i Idem lugar de S. José da Ribamar.
Idem idem de S. Felix da Boa Vista.
Idem idem S. Mamede.
Idem idem S. Pedro.
Idem idem de Freudclla.
Idem idem de Guimarães.
Idem idem Balios. e Pastos Bons.
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OrcamcÊèlo provável da despesa que se fa$9á no'anno 
flnttnceh'o de I8»y—1S»§ pela Mtepar-
Ufão Geral das Verras Publicas.

XAlll lala\ ü.° I.

*

Com o pessoal e material da Repartição Geral, como da Tabeliã...

dita n.° %.
m

f

Com as Repartições Especiaes já creadas em nove Províncias e as que
se vão crear nas outras, conforme se acha projectado

¦

DITA i\Y 3.

Com a medição e demarcação cffectiva em hum anno em nove Pro-
vincias....

DITA W.° 4.
«

Com os Juizes Commissarios nas Províncias do Amazonas e Matto
Grosso

. »

DITA N.° 5.

Com a despeza de introducção e estabelecimento de colonos,

Rs.

23.300»000

81.660*000

545.000*000

6.000$000

¦:.*%?*'

306.926»482

962.886»482
¦»9«"

Repartição Geral das Terras Publicas, em 28 de Março de 1856.-0 Official
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de Azamduja. r
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MBe*pe%* eo*n a Miepartipão Gerai if#»# Terra* fufiiica*.
mm

Director Geral, vencimento
Fiscal, idem....
Offloial maior, idem
2 Ofliciacs, idem a 2.400£000
4 Amanucnses, idem a 1.200^000.
Porteiro Archivista, idem 0
Dito, gratificação................
Continuo, vencimento

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

Com o expediente da Secretaria e pertences para
desenho ~.

Com despezas miúdas incluindo hum servente—

4.00WKK)
2.4OO&O0O
3.2009000
4.8009000
4.8009000
1.0009000

400*000
<>00$000

1.700&000
4009000

Rs.

21.2009000

2.100#000

2;). 3009000

Repartição Geral das Terras Publicas, cm 28 de Março de 1856.
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de Azamhuja.

O Official

"';"":' A'\'

y **'. AA'¦¦¦¦''j: -¦

*' A

¦¦*-¦' 
>, - »

a:

'MAi t.' í i". A , ;:t/yy
- "tf, r . A . , . l •'.

'?> ¦

¦'. ¦'..'." ¦. 'AÀ'C-' -.AA'-']-. 
'' " ".¦'•¦'' '.':¦'¦' '.yv ¦;¦'... ;. ¦ ,'(:''-yvi:. ;Vs''.y ¦ :y ~'y':y; ¦':'¦¦>":; \;,; .-'A-^A-:'' ¦ ,K':- Y -.' '..' ,. , . yy y--';..í ¦ - ¦ "*-.¦.''',¦;'';' '/'>..' ' '*'. *

A-*. '¦'•'¦¦/* -vy:.y. -'-''-¦ A-- 
*.'¦'¦- 

,y '' ', y' ".•;"' '¦", ¦.'í'.-'1' ' ..." ..¦'• .¦.'-.:.. /. '-..¦"¦ * ¦'--''.¦¦¦.¦ "*.".-J : yyVy: ¦¦ ¦¦"¦¦' ','¦'.-.- --.\' '"l *".'¦.¦•*"'¦' ; ' " ':,':*'-:'-' . ,-¦- '-A.Á. ¦¦¦¦-.,- -."¦: s. . '¦ - ' -.". ^ ¦¦';'¦,' *¦¦'.'¦.'¦ ' ^..j'-! f» '"¦''.;'%. • ¦ A '¦'' 
Vyy'"—=¦ "'-. ¦"'.:'¦: 'y-¦.;.¦.;'...¦.; '.."'¦.''' ,l .. 

'¦¦ -'.. ' .v •'.' " ".'"'". ''¦:.''. ¦ ' '¦¦¦¦ . 
''-" '¦¦¦¦ ¦ -¦'¦ ¦ ',' 'T- "¦'"'."'¦' . .*/.'' "¦-,¦, :. y ."- -' .•;¦-- ,"-<t ,-.' 

''. *' ¦' * ..'¦'"'" A-AA'"''- AA' -."'.' '

, * „ „' : ' -¦(¦'.'¦'.,' ;-.',' -.'¦
y; 

'-"^ 
.. ."¦¦¦-¦.- ,- !..¦ A--'. v

" :yf*?i .. ,. . ..



Ttltl I IA H.« í.

ne*pe*<* com #•• MieãHirlipâe* *:*»eeiue* ereuãn* n«* pè-ovineia*.
..¦ . 

¦

¦¦¦

AMAZONAS.
¦¦ 1

Creada por Bee. if* 5K3 <fr Setembro rf<» 1854.

1 Delegado com a gratificação de...
1 Fiscal idem í • • • •
1 Official com o vencimento de—
1 Amanuense idem
1 Porteiro Archivista idem...

»«*....... *•«*•• ••(•••• «j.,.»

••i"""

......... »'•"•.

......•*••••#....•..

Aluguel de casa.
Expediente. ..?.
Despezas miúdas,

800*000
•300*000

1.200SOO0
600*000
800*000

3.700*000
400*000
300*000
120*000

i.520*000

PARÁ. |
... • :

Creada por »ec. de «3 de Setembro de 1854.

Delegado com o vencimento dç...
Fiscal com a gratificação de ......
Official com o vencimento de
Amanuense, idem
Porteiro, idem

1.600*000
300*000

1.200*000
600*000
800*000

i
Aluguel de casa.
Expediente...',!. >
Despezas miúdas.

.. •

MARANHÃO.

Creada por JDec. de »» de ãbi>ii de 1854.

Delegado com o vencimento de;.
Fiscal com a gratificação de .. \
Official com o vencimento de. \
Amanuense, idem . 1
^orteiro, idem }

4.500*000
600*000
300*000
120*000

1.600*000
300*000

1.200*000
600*000
800*000

Aluguel de casa.
Expediente
Despezas miúdas.

PERNAMBUCO.

Creada por Bcc. de 9 de Fevereiro de 1856.

4.500*000
600*000
300*000
120*000

;;

Delegado com o vencimento de...
Fiscal com a gratificação de........
Oíílcial com oi vencimento de
Amanuense, idem..........> ..
Porteiro ArchiYísta, idem..¦¦;.,

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

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

Transporta.

2.000*000
300*000

1.200*000
600*000
800*000

4.900*000

5.520*000

5.520*000
¦¦-'::' .KH-ii^l*.*

15.560*00©

;'
-

V-N ! ¦'¦, ."'...¦¦ ' . 'V. ¦ ¦!ft,'^l"- r' —¦>¦•'•¦ '¦"¦¦." ,,',-.' '.:..,' ¦¦..."':-.".:.. ";¦'- Í ', 
;v ,i'| £({£ 

"""^ 
*. ' ¦'' _'-" ','•'¦'¦'•• ' '' '' ' ''• ¦' "''-"'/ '¦¦ .•'-''-' '.'i -"''.-• ' ;' >"'' ' ¦ ' ': '*,' '• " '¦' ' ?l''



(»)

Transporte.. .. •

• •..................»»Aluguel de casa... ..... v
Mobília por huma vez ...%
Expediente ,,,,,••••.••.••*••..•••••••••?•
Despezas miúdas

ALAGOAS.

freada por Dee. de 20 etc Seteenhro etc i 855.

............. *Delegado com o vencimento de...
Fiscal com a gratificação de
Oíficial com o vencimento de.
Amanuense, idem
Porteiro Archivista, idem

• ••••••••••••¦»••»••

Aluguel de casa
Mobília por huma vez.
Despezas miúdas
Expediente

BAHIA.

C renda por Dce. de 9 ele Fevereiro ele 1856.

Delegado com o vencimento de
Fiscal com a gratificação de....
Oíficial com o vencimento de..
Amanuense, idem
Porteiro Archivista, idem.... 

Aluguel de casa
Mobília por huma vez
Expediente.
Despezas miúdas.....

'¦'¦....;.¦' ' "¦'¦..¦¦ ",. '.. 

. . 

¦.¦:..¦¦¦: 

. .-'...•: 

"¦.

- SANTA (VT1IA1UW.

Creada por JDee. de 9 ele Fevereiro de 1856.

Delegado com o vencimento de
Fiscal com a gratificação de..
Oíficial com o vencimento de
Amanuense, idem
Porteiro Archivista, idem

¦ 
•'¦¦ - • 

'¦¦:'.

Aluguei de casa. ....
Mobília por huma vez
Expediente. ........ ... ,.
Despezas miúdas ..^.;v.

'•i-'.[':•> 
».''¦-'.-'¦ ¦•

V'4' ¦ ¦««-¦•/?-" ?r--v, .-.¦., 
'¦•,-»".;>'•>*'.¦ •';'''1 ;¦'¦.¦ * ¦ ¦¦¦ .¦"¦'-.. *f '-..¦•'¦* ¦

4.900*000

6008000
400*000
300*000
120*000

1.6009000
300*000

1.000*000
600*000
600*000

4.100*000
400*000
400*000
120*000
300*000

¦¥.- ¦

2.000*000
300*000

1.200*000
600*000
800*000

4.900*000
600*000
400*000
300*000
120*000

1.600*000
300*000

1.000*000
600*000
800*000

4.300*000
400*000
400*000

120*000

1Õ..>00;>000

6.3209000

.

5.320*000

6.320*000

• .".•'

::- y ¦

5.520*000

39.040*000

':>.;¦•;¦;.,, 
.V-; ''y-'r^'-'¦¦¦:;!:.: ^.¦¦/-.'\<'^'-'''



(»)

Transporte

IMll.Wi.

nvrrclo de ÍÊÍJ de Setembro de Í854U

. • •»• •*......*••••• 89.040»000

Delegado com o vencimento de.
Fiscal com a gratificação de...
Oíücial com o vencimento de..
Amanuenso, idem
Porteiro Archivista, idem

1.600*000
300*000

1.200*000
600*000
800*000

Aluguel de casa.
Expediente
Despezas miúdas

S. PAULO.

CveatUê jior Dec. de 20 de FeveÊ-eiro de 1856.

Delegado com o vencimeneo de
Fiscal com a gratificação de...
Ofíicial com o vencimento de..
Continuo, idem

4.500*000
400*000
300*000
120*000

1.600*000
300*000

1.000*000
300*000

-1

Aluguel de casa •
Mobilia por huma vez •
Expediente
Despezas miúdas **

1\S............

Para as repartições especiaes a crear-se nas Provin-
cias do Piauliy, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa-
rahyba, Sergipe, Goyaz, e Matto Grosso:

3.200*000
400*000
400*000
300*000
120*000

7 Delegados 
7 Fiscaes 
7 Amanuenses servindo de Porteiros, a

Aluguel de casa
Mobilia por huma vez
Expediente
Despezas miúdas

400*000
200*000
360*000

400*000
400*000
100*000
120*000

MINAS GERAES.

2.800*000
1.400*000
2.520*000

6.720*000
2.800*000
2.800*000

700*000
840*000

Delegado com o vencimento de
Fiscal com a gratificação de
Official com o vencimento de • •
Continuo servindo de Porteiro Archivista

1.200*000
300*000
800*000
500*000

2.800*000

5.320*000

4.420*000
MBWBMB BBB«» »»B*BB»B"""BB™"^""*

48.780*000

13.860*000

62.640*000



(4)

Transporte..*..

Aluguel de casa
Mobília por huma vez
Expediente

S. PEDRO.

Delegado com o vencimento do
Fiscal com a gratificação de *¦
Omcial com o vencimento de  /.
Amanuense, idem
Porteiro Archivista, idem

Aluguel de casa
Mobilia por huma ycz
Expediente
Despezas miúdas

RIO DE JANEIRO.

Delegado com o vencimen de. 
Fiscal com a gratificação de
Amanuense com o vencimento de
Porteiro Archivista, idem "

Aluguel de casa....... 
Mobilia por huma vez \\\\
Expediente — ...
Despezas miúdas !..."!.!¦'!".!

ESPIRITO SANTO.

........

Delegado com o vencimento de.
Fiscal com a gratificação de
Ofiicial com o vencimento de
Amanuense, idem.yijfe ............
Porteiro ArchivistaJÈÉn. ..' 

""""VM

Aluguel de casa.............. .
Mobilia por huma vez ..........!!'.'.'.'.','.'.'/. \.'*[.'Expediente .. ...................
Despezas miúdas.........X.....'.'.'..'.[','.'X'''.'.'"

Rs.

2.8009000

400*000
400^00
100*000
120*000

2.000*000
300*000

1.400*000
000*000
800*000

5.100*000
600*000
400*000
100*000
120*000

1.200*000
200*000
400*000
700*000

2.500*000
600*000
400*000
100*000
120*000

1.600*000
240*000
900*000
600*000
800*000

4.140*000
400*000
400*000
100*000
120*000

Repartição Geral das Terras Publicas, 28 de Marco deBernardo AuyustoNascentes de] Âzambúja,

¦ I¦;¦ 
'^^^XMMMM9s&''--.: 

x' xxxX'x':

1856

«2.6iÜ»000

3.820*000

6.320*000

¦

¦

3.720*000

5.160*000

81.660*000

.—O Offlcial Maior,

X: : X

". .-.':¦ < ¦¦ .
¦ 

~ -
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I \lll ILA M.° 3.

MBeupema firot?#ft?«?f rom a effeeiiva meMpâo e ffeMiwcapflo em
fitftâi atino feita em tior«* JPriwiêteia**

«in 11 ¦ ¦« i

Huma turma de agrimcnsoros medindo (termo médio) 500 braças
correntes por dia, e trabalhando 25 dias em cada mez, rcgu-
lando a preço de 100 réis por braça corrente, entrando neste
calculo toda a despcza a fazer-se com o Inspector Geral sous aju-
dantes, agrimensores, escreventes, e medidores, &c, 15.000*000,
sendo quatro turmas 60.000*000:

Exceptuando-se a medição em nove Províncias
Eventuaes para concerto de instrumentos, compra de alguns que

ainda se carecem, e despezas em visitar algumas Colônias

i*s i....

540.0008000

s.oooaooo
545.000*000

Repartição Geral das Terras Publicas, em 28 de Março de 1856.—O Official
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de Àzambuja.

¦ 
'.: 

"¦ 
: 

'

, 

* 

-.¦

-

.¦ 
¦ ¦¦. '' 

- -¦'- 
;- 

¦."':¦¦:

..:..; .' ',Í'-.'?-.¥L'i«':>'.'-»: 46

¦

* '

¦ :V.'

•rX.xxxxxi

¦¦.,V '

 ...c-;.'1^:.-

x.x- ¦ :.'- -v. - '•¦-'¦:.. 
XX-

5s

- , •

¦.*¦¦; 
fç ;¦¦ .¦.,;..,:¦-..¦...¦ /: :..-¦..

i'-%'SI'í/M''- .'' .:¦¦':';';'',¦'•"¦'.'í?;.'',:;:'. :. >'v-;; ¦ . ¦¦ >
. 

¦ 
. 

¦; ¦.¦; ....'.

¦:*-."v .*'."'..-.!

; , -

!.'•'->'!• fc:~ -í.i&ííí/-1?: :^;i--



rim i.r\ \. 4.
A

¦...."' 

"*

ne*peun* eom o* auiie* Commiiêario* e $eu* aarimen§ore*
na* Prwineiaw tie MaUo Gro**0) e Amazona:

«mm

AMAZONAS.

Ao Engenheiro nomeado Juiz Commissario quando
nao empregado effectivamcnte nas operações de
legitimação o revalidação, a gratificação mensal
do 1509000

À hum Agrimensor, quando não empregado efíecti-
vãmente nas operações—a4 gratificação mensal de
1008000

MATTO GROSSO.

H)
Ao Engenheiro nomeado Juiz Commissario—a gra-

tificação mensal de 1508000
Ao Agrimensor a gratificação mensal de 100#000....

Rs

1.8009000

1.2009000

1.800»000
1.2008000

3.0008000

3.0008000

6.0008000

Repartição Geral das Terras Publicas, em 28 de.Março de 1856.—O Oííicial
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja.

¦**%¦ '¦

'
A ¦¦<¦

'A;.AaA '•'-"•:; ¦'.;•¦ A A:'~-r-" 
'.¦¦: -"-y y' v'''';Áy'VÕ;'\y vyX'^^ :Ã:.' A'--. ."-''' l -A" 'AaAA A'?¦'¦¦'. 

''¦'¦:'•''•• ¦;-:-:¦ A^AAÁ'-''- A*A~\'.'A:]A'vAA'-''A'A--A-A,- ' 
rr'''''':¦ AA--. '¦<¦ A A';-:-. 'A.A-A.. 

y. ^y---¦•: ~ ¦'-. ¦; -.¦"".;
• >A --A'- ,-y

'¦¦¦¦¦¦ ' ¦¦'¦¦ ¦• ¦,!¦¦' :/¦:-. -,- ,..!•¦:. .'j y.



Wt* &•

ncêpetn par* n iniruduepão e estabelecimento de colono*,

Dr, Fairre*

Para melhoramento da Colônia Thereza e estabele-
cimento de duas outras com 60 almas pelo menos
cada huma ••»• •. 

Caetano Dia* da Silra.

Subvenção para estabelecimento de 9i0 Colonos
Medição

Conde de Monlratel.

11.5003JOOO
4.800*000

Subvençüo para estabelecimento de 576 Colonos
Medição

JDr. Blumenau» V
7.200*000 I
2.400*000

Subvenção annual para estabelecimento de 4C0 Co-
lonos

Ao Pastor Protestante ¦.

Mjeouee .ittbé.

Abertura de huma estrada à Província do Paraná..
Subvenção para estabelecimento de 800 Colonos...
Capella Catholica
Casa de Oração Protestante..
Parocho Catholico
Pastor ^Protestante
Casa para Escola

10.000*000
800*000

30.000*000
20.000*000
3.000*000
2.500*000
1.000*000
1.000*000
1.600*000

jr. a. ilVigel.

Capella Catholica..
Casa de Oração Protestante
Dita de Escola
Parocho Catholico • —
Pastor Protestante • • • • —
Subvenção para estabelecimento de 1.000 Colonos

3.000*000
2.500*000
1.600*000
1.000*000
1.000*000

40.000*000

Companhia Mueury.

Medição
Colônia Santa Maria.

Transporte de Colonos para a Colônia Santa Maria
que o Governo está formando junto ao Rio do
mesmo nome na Província do Espirito Santo

1.920*000

Abertura de estradas e outros preparos de terras des-
tinadas a Colônias.

Rs,

6.000*000

16.3005000

9.600*000

10.800*000

59.100*000

49.100*000

1.920*000

v •_¦'

40.000*000

114.106*482

306.9269482

N. B. Todas as despezas, excepto a ultima, süo estipuladas em centrados com
88 

IStiçSS das Terras HÚta, cm 28 de Março de 1856.-0 Official
Maior, Wernarda Augusto Nascentes de Azambuja,
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