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para o quo designou Pl'Ovisol'jamellte uma localidade malii centr'al, e nomeou 
um dit'eclol' do sua confiança. Abi mandou pl'epal'ar roças e fornecer aos imlios 
inslrumenlos ara1ol'ios () vi"C1'es, Felizmente apl'esenlaram-se esses indios com 
caracler pacifico e disposições para o 1rabalho. O Governo, para occorrer a taos 
despesas, augmentou I) credito aulorisado para este SCl'ÜÇ<t na referida Porvincia. 

Pretende o mesmo Pl'esidente estabeleceI' este aldeamento definitivamente 
em logar', que ofTel'cC:41 lodas as condições fu\"Oru"eis ao seo desenvolvimento, 
sendo sua opiniUo que deve eUe ser fundado sob um rcgimen especial, com certas 
bases que apresentou. Foi este objeeto submeltido ao exame da Sec~ito do Conse
lho de Estado dos Negodos do Imperio, c o Sovemo aguarda o seo pareceI' para 
deliberar como entender mais accrtado. 

Na Provincia do Parana tem tambem ultimamente vindo reunÍl'-se grande 
pOI'~'ão de indios ao aldeamento fundado na margem do rio Tibagi na confluencia 
do JUlahy, tl'<lnde começa a navegação para Mallo Grosso, sem manifestarem 
animo hostil. O prestanle cidadão Barilo d' Antonina, que conlinúa incansavel em 
~eo zelo pelo serviço publico, avalia o numero desles indios em cerca de 600, 
c pensa que é este fado devido á perseguição, que os mesmos indios tcem som'ido 
da pal'te dos Paraguayos, que vieram estabelecer-se nas matas em que ellrs 
, iviam. 

O Presidente da Pi'ovincia.· oct.:orreo pelos meios a seo alcance ás despesas ma is 
urgentes com·o sustento e vesLuario desses indios. O Governo espera novas infor
mações que exigio, á fim de- elc\'al' a eonsignação que tinha mareado no cor
rente exercido para,a calbequese na dita Provincia. 

l'Io Pará apresenlaram-se ao Presiuente mais de 60 indios da tribu-Tembé 
-do Gurupy, manifestando desejos de se aldem'em. Acolhendo-os, como devia, 
deo o Presidente as pl'evidencias que lhe foram possiveis para este fim. • 

Infelizmente o:sindios de algumas tribus selvagens teem continuado a prati
car aclos deviolcncia nas üsinhanças das malas que habitam. 

lJltimamenle na Provincia do Amazonas alguns indios Araras assassinaram 
;) pessoas que se tinham internano pelo rio Madeira, para colherem productos na
lUl'ues, e na de Matto Grosso foi lambem morto por indios Coroados um menino 
que encontral'am. 

Estes aclos são todavia em pequeno numero; e não se póde deixar de confes
~:lr que hoje os indios, mórmente de algumas Provincias, mostram-se em geral de 
indole docil, c propensos ao trato<Ios homens civilisados, não obstante sotfrercm 
algumas \'cses, da parte dcsle5,grandes vexamcs, que é mui .diffidl eohibir ·com
pletamente'. 

J:010NISAÇÃo. 

A ·necessidade de atlrahir para o Paiz UlÍla emigração morigerada e indus
a"lusa oceupa seriamente aaltenrão do Govemo, que vê 'ligados 3,' este objeclo 
os mais vilacs interesses do Estado. 

Removidos felizmente os embaraços, que obstaram por alguns annos á execu
~'ão da lei das terras, entende0 o Governo que era chegado o ensejoproprio de 
dar-lhe conveniente deselJvolvimento. Neste proposito cuidou immediatamente., 
romO de um dos scos'primeiros deveres, de organisar o regulamento para que 
pstava autorisado-pelo 3l't. 21 da lei n. o 601 de 18 de setembro dE! 1850. 

Achando-se já elaborado o pl'ojecto de regulamento, commeLtido por meo an
kcessor à uma commissão especial, conforme vos foi commu~icado no ultimo rc
lalorio, para logo tratou de 'examinar este importantissimo trabalho, e ~c cow-
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para-lo com outros anteriormente feitos por diversas p($soa~, que tinham !lidu 
delles incumbidas, e coordenou e adoptou () regulamento que baixou eom () d('
ereto n.· j'318 do 30 de janeiro do eOl'rente anno. 

Nesse l'egulamonto procurou o Governo, como vereis de sua leitura, facilitar, 
lanto quanto era possivel, a execu~no da lei das tonas, conciliando sua lelra c e~· 
pirito com a necessidade de respeitar o dominio particular, já legitimado pda all
terior legislação, e de e~i1aI' vexames, e até violcncias, que poderiam nascer d~ 
uma menos exacta e menos prudente intelligenda do grande fim daqnella lei. 

Começou o Governo no mesmo regulamento por organisar a Repartição geral 
das Terras Publicas por maneira que, simplificando o seu pessoal, tornasse mais Ja
cil e mais expedito o serviço a seo cargo. 

Assim. preferio, a exemplo dos Estados-Unidos, confia-la a um cll('rl~ 
com o titulo de Director Geral, e a repartições espcciaes que lhe são sujeitas llUS 

Pro,'iucias. Subordinou a Reparti~50 Geral ao Ministerio do hnperio, pelo qual 
são transmillidas as ordens, que devem ser observadas nas Pro'vindas com sl'i
eneia e intervenção dos respectivos Presidentes. 

Distinguio Ires classes de medições; e conforme devessem YCI'5:3r sobre- terrU5 
devolutas, OH sobre as sujeitas á revalidação c legitimação, ou sobre as q~c, ori
ginariamente adquiridas por posse, ou por sesmm'ia não medida, se acham em 
poder de terceiro com titulo legitimo; assim !'.onfiou-as a inspcctores e agl'imen
sores,. a juizes commissarios de nomeaçãO dos Presidentes de Provincia, ou aos 
juizes do foro ('ommum, sendo esta ulLima medição facuItath'a. 

Nem em todas estas tres classes de medições dá-se a mesma· importancia, 
nem todas exigem da par.te de sees encarregados uma oo.bilidadc,· profissional, 
que em geral não tem os pilotos até aqui incumbidos das medições de sesmarias. 

Convinha por isso não embaraçar o seo progresso commeltendo-as indislinc-
1amente a illspectores e agrimensOles, cujo numero em nosso Paiz é ainua tão 
limitado. ' 

Convinha lambem não distrahir os ditos inspectores ou agrimell~orcs da nl('

dição das terras devolulas por sem duvida a mais urgente, afim de que p05~" 
realisar-se a sua venda,. no intuito de facilitar-se a emigrarão esponlanca. e i.! 

que o Governo tem de empreender por sua <:onla. 
Quanto á venda das terras, estabelecel'am-se no regulamenlo, disposiçi;(':-; 

conlormes ás prescripções da lei, mantendo-se em sua plenitude o prudente ar
tilrio concedido á Administrarão sobre o modo, lt'l.npO, e logar em que a \'Cnda 
de .... c 5:cr feita. 

O mesmo se fez no tocante ás terras reseJ'\'adas para a colonisação dos indi
~cnas, para a funda~ão de povoa<:ôes e eslabelecirucntos publicos, abertura lk 
~strada~, e quaesqucr servidões publicas, e bem assim para a conslrucção naval. 

A' RepartiçãO Geral das Terras publicas incumbe propôr as medidas,que exija 
( arla um dos objectos, para que forem reservadas as ditas temlS. 

Prollibio-se, da data da publicação do regulamento. em diante, a acqui;:;i\'ãO 
de lerras devolutas por ouiro IiLulo que não seja o de compra na forma da lei; 
mas respeitou-se a excep~'ão n'ena feita quanto ás tenas situadas nas fronleira:-í 
do lmperio, onde deutro d'uma zona de 10 legoas pótlc ser gratuita a SU:l 
conecs~ão. 

Providenciou-se ácerca da conscrva~ão das terras deYl)lutas, eslabclccenJo-j,~ 
as penas, a que ticam sujeilo,;; aqllelles que as pretenderem usurpar, e as aulori
dad('~ a quem, especial e immedialamenle compete "elar na exceuç'lIo dl·.;i~ 
precclh 

Providenciou igualmente sobre a conscrvacflo dos terrenos e malas dt}' 
pl'opl'ÍCdadc particular. Estabelcccram-se regras' conHnienles quanto ao afora-
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men lo dos lW((llellllS loll'); nOIi> IC/'I'(!IlIlS t1c~tillados flam po\'oaçiles, c quanlo ú 
exclusira app\ica~'rro du fo/'o e luudolllio Pl'ocedelltes do laes terrenos, 

fil'suloll-SO () ,'('gislro das ter'rali> possuidas, incumbindo-o aos paJ'ochos, a 
t'fUCIlI se prnniltio a cobl'ança do um rmolumcnto, ta'\ado não só para compen
~ar-Ihcs o trahalho, corno taml)('m afim de que pO~S:1ll1 pagar escreventes, que 
o., allxiliem debaixo de sua dil'('cç~o e rcsponsabilidudo. 

Talvez se julgue menos prop/'i"a dos pal'ocho~ esta incumbencia; mas forçél 
c atlender-se que, não estando ainda ol'ganisada a escala adminislrativa por 
forma tal que o Governo ~enha agentes se03 especiaes em todas as freguesia~, 
nenhuma autoridade pare'.!co mais asada para isso, do que os parochos; por
quanto IOra pouco prudente encarregar deste serviço os juiscs de paz ou os 
subdclí'gatlos, visto como suas continuas substilui~s embaraçariam a regula
rida<le que exige tão importante trabalho, 

A Repartição Geral das Tcrras Publicas ,'ae exercendo suas funcçõcs com 
zelo sob a direrção do seo chefe, em cuja illtelligencia e actividade () Governo 
confia. 

Já foi ereada uma repartiç.ão especial na Provincia <lo Maranhão, sendo 
cORlposla de 1 delegado, 1 ollieial, 1 amannensc e 1 pOl'teiro, e nomeado o 
respectivo inspt'ctor geral das mediçües. 

Trata o Governo de crear as oulras rcparliçõe5; c o irj fasendo de prcferen
tia lias Provincias em que ha maior porção de terras devolutas, afim de prepa
rarem-se lotes de terras para serem expostos á venda. 

O regulamento especial para a medição e demarca~ã.o das [erras de"oIutas~ 
e das sesmarias e posses sujeitas a revalidação e legitimação, já se achn pt·omplo 
G breveruenie será publicado. 

Aclla-se tambem concluido, e já prm'isoriamenle approvado o que deve ser
vir para o I·egimcn interno da secretaria, que bem como o antecedente fóm pro
posto ao GOYCI'ilO pela Repartição Geral. 

Apesar d03 poucos meios que tem o Govcrno á seo <üspõr, continua a invidar 
os seos maiores cxforços afim de faser medir e dem.arcar, dentro de curlo perio
do, não pequena porção de loles de terras que possa expór á venda, e acoroçoar 
a emigraçrlO. 

No intuito de animal-a não se tem descuidado de empreg3l· os meios á sco 
alcance, procm·ando por lodos os modos diminuir ~s embaraços com que luta 
ainda entre nós a coJonisaçii.o; já prestando socorros aos colonos, que cbe,(ram ao 
nosso porto, já auxiliando ~ empresas, que, como a do Doutor Faivre, na Provin
da do Paraná, otTerecem condições ~e permanencia e prosperidade; já facilHan
flo as vias de communiea:;ão de algumas c~lonias, como ora traIa de fa3er na 
Provincia dc Santa Catharinu, e em oull'us. 

Felizmenle já alguns jornaes acredilados ua Europa leem tomado á peito de
Cendcl· o Brasil conlrâ as injustas imputações que lhe eram feílas, principalmente 
na Allemanha, solwe o tratamento c sorte dos colonos, que para aqui vinham con
tractados. E' de crer, que a má impressão causada pela:& calumninsespalhadas 
nesLe sentido. ,-á diminuindo á proporção que factos reiterados fiscrcm restabe
lecer a Yl.'l'dade; e praticamente se reconhecer a boa fé dos empresa rios. e o 
prospero fuluro que no Imperio encontram 05 colonos, quando amigos do trabalho, 
c morigel'ados, 

Não julgou o Governo prudente estabelecer no regulamenlo, de que me .te
nho oc(~upado, regl'as fixas tendentes a promover a colonisaçiio. Cumpre que 
','os manifesle as f'dSt1CS qu~ pí1ra is~o ac\uaram em seo animo. 

O artigo 18 da lei das tel'ras autoriS3 o Governo para impol'lal' annuchncl'lte 
('~/'to num~ro dt>: rolol\05 á rU5ta do Thrzotlro: V' para serem empregélrlos J.Wlo 

13 



- ~o -

tempo lluC fOI' 1lI3l'cuchl, em ~'~[\\lJdi.lcilUcutos lIgl'ieolas ; 2, o ~al n Sél'l'!U applkaliol' 
do mesmo rnotlo eUl trabalhos dirigidos pela Admini~tt'u<.~no (lllolk:l; 3,° para rol'
maçl'io de colonias em logarcs CUI que estas mais cnovi('l'l'nl. 

Pejo que COIlcel'ne ao primeiro lim, que Ó cqllhuhmlc a sllPI~I'il' a ~lclualla vou
ra dos bl'aços que lhe faliam, pura que ella prospere, fOI'(:a e conlessaI', ~'om a 
,'ommissão que formulou o ultimo projl'cto tle regulamento pat'a a cxecuçu? da 
lei das terras, que é larefa dilIicill:n::, !'upcrior Ú~ (()J'ças dll"hemuro, e nrlQ lscn
la de incon\'enientes, 

A pcrda que os lauadorcs som'em annuulmenlc pl'b mortandade de seos 
escravos. junta :lO desejo, aliás mui natm'al, que lodos teriam de auglnenlar a 
producção de suas (aseudas e riquesa, elevariam pl'o\"t1\"elnwntc as solidt:u.:Õl'~ ~e 
colonos, para cne fim, a um algal'ismo incalcula,'el, e ~\lC tle cerlo não pouena 
ser satisfeito, 

O Governo teria necessidade de reuusir os pedidos, c ,'el'-se-hiu denlro em 
POUtO forçado a tonlemplal' sómcnte 'um pequt'no uumel'o de lavradores, Esla 
reduc~llo, ainda (jU:l11do fosse sempl'~ a mai:, justa, excitaria infalivelmente os 
clamores dos que não fossem atlendidos. 

Não seria porém es[e o unieo, nem o /ll'incip:l1 inconvenienle,. Uma H'Z 
:almillido este SrSLemil, os colonos entregues a partkulal'clt julgar-se-hiam de
uaixo da tut~Ia immediala do' Gorc\'l\o, que tt.>ria de oecupar-se de perlo com 11 
sua sorte, e de ouYir queixas continuas contra os )ll'0pl'ietarios I'Ul'al'S, cujo pl'O
l'cdimenlo niio poderia deiXal' de fis~ulisar. D'ahi nasceriam complicações e cui
dados, que de neccssidade leriam de ,{!t'SViUl' o Governo de outros dc\'erc~ 
ma is essen<:iaes. ' 

Fóra pO:S pelo Ul~nos imprutlcnte, que se ('slubelccesse, como regr,a, a impor-
tação direcla pelo Governo de colon03 para suppl'ir de braços a lavoura aclua1. 
Fôra tambem imprudenle prescrerel'-se em contrario uma regra absoluta~ 

Casos em verdade podem-se dar como quando o Governo julgue conveniente 
melhorar e aperfeiçoar, ou intr.odusir e desenvolver alguma inunslria imporltm
te e esreci1l, em que a ini~ia!ha por parte d'elle na importat,:flo de colonos 
atreitos a essa industl'ia, tiã!) p·jdc deixlll' de ser muito lou\'av('l; e bem assim 
quando se tratar de introdusil' no Paiz trabalhadores estrangeiros, que, não 
sendo ai:1l1a aqui conheridos, sejam no entanto muito uteis para os trabalhos 
agricolas, ' 

'E n'esta con\'icrão tem-se ultimamente o Governo lembrado de ensaiar ou 
tlireclarneote á custá do Thesouro, ou por intermedio de algum empresa rio , 
a impol'latão de colonos Chins, que' distribuidos pelos culliyadores mais 00-
laveis do chá façam apcrfc1\úar nas -Pro\'inciasjlroducloras d'este genero 
a sua cultura e fabrico, 

Fóra tI'isto lTI~ o Go\'(~rno que deve limitar-se ao ofTerecimcnto -de premios 
em favor dos importadores de colonos, exigindo-se a proya de 'que estes se 
occupa\'am de 'la\'oura no paiz de que fOl'amh'ansporlaüos, e' a outros fa,'0I'c5 
indircctos, que 'mümem eacoroçoem a emigração. 

A' Repartição Geral das Terras Publicas incumbe propor-l~e a::; medidas 
que n'esle intuito pareçam mais etTicases, 

Quanlo <lO 2,0 fim, isto é, a imporlat,ão de colonos pora serem emprega
'dos em trabalhos dirigidos pela Administração publica, entende lambem o Go
verno que não eru necessaria, nem ainda, comenicn[c ue!('rminar d'anle

.. mão no regu~amento regras cerlas á lal respeito. 
Aos administradores das obras publicas pertence indiCaI' a necessidade Ut' 

,-tal importação, quando dia !'e torne precisa, ou pOl:que faltem no Paiz htl
'meus livr{'!', que SI' prc,';[(,1ll a trillJalhm' por um sahlrio J'a~oaH'J. que í'e jul-
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'-fl lW ~l:llidl'lIk para u colollú implíl'tado, oll fi li I'll lIl' lIãll haja U llllllH'l'u Iléct':,. 

-';;úl'in uo tl'abalh::tIOl'l'S :ld'-'~ll'ados c IH·('j(os 1:0 gCIl('I'O de tnt/mlho de qlle se 
trutar, 

Indicada tul Il('t'cssidado e t'on\'cncido () Go\'('I'nO d'('\la. c da opportuni
.uadc da impol'tll(:lio, nem uma du\'ida terÍl (111\ \l,'umo\,pl-:l; c já assim o pra
liCO~I, com appl'O\'a::ão tio Minislcl'io do Imp('I'io, a 111m. Camul'a Municipal da 
Côrtt" mandando \'i!' da POI'\.ugal uma !l()\,I:nJ de ('alueteil'os para serem em-
,pr('gado~ no ca!<.;amento da Cidade, .• 

Quanto finalrnciite ú importaçno de eolono:o; destinados pat'a fOl'marem nu
deos de colonisação J1(lS loglll'cs que mais conüerem, está o Governo disposto a 
~alisf..1s('r esta necessidade por uma maneira prudente, c elficaz, 

Hl'pendendo pOl'em a sua rcalisa~tio de medidas, que den~m \luriar, segun-
410 as circumstandas das localidades, em que se tiverem de fundar as colonias, 
c a nacionalidade que lor escolhlda, não conyinha preeisar no regulamento 
l'('gras que (Im sua ttpplicação lcriam de falhar talvez na maioria dos casos. 

Limitou-se pois nesla "parte a preparar o caminho para chegar-se a este fim 
em Lrcyc tempo, facililando pOI' lodos os modos a.;; mcdlçõ~s da:; lelTas ineon
lcslu\'clmenle dcyolutas, c regulando as l'('s~n'as dos tel'l'enos em que se dc"em 
fundar as poyoaçó('s, nas qUUl'S se construirãJ os abar'racamentos necessarios. 
tanlo para o recebimento dos' colonos, roomo para deposito dos mantimentos 
c1eslinauos ao s('o sustento, d03 ins!rumenlos de layoura, das semenles, etc. 

O que resta süo rcgras cspeciucs, c medIdas propriamente de execução que 
em scos pormenores s~rão. OppOl'lUllUrncnle propostas pda )'rpartição geral das 
terras publieas. Poslo que lenham sido mal su.ccedidos e tenham tustado muito 
taro aJgUl~s dos nudcús (I,! colonisação d'csla especie até agora ensaiados no paiz, 
()slá: com .tudo o Go\erno convcnddo que lhe cumpre ainda faser algum sacri
Jlcio wm a 1'undação de no\'us colonias, já nos terrenos situados nas fronleiras do 
lmperio, já em logares re~ommelldados pela fertilidade das terras, e que forem 
JU(lis pl'Oximos dllS mercados de consumo. 

A Pl'os\,!.'lidade lIl'SSi.lS eoJonias-concol'rerá por sem dU\'ida para servir do in
centivo á emigraçtío esponlanea, que será natm'almcntc al!ruhida para esses lo
gaI'es, Sê os colonos para ali transportados pelo Governo se acharem fe1iscs, e 
se essa nolkia L'hegnr aes que com clIcs cslhcrcm rclaGionados~ e em geral aos 
Sl'US C'ompatrio!as . 

. Em l"l'grao Go\"emo preferirá para os nuclcos das fronteiras os colonos na
cionaes, e depois ou conjuntlamenle com estes os Porlugueses; e para oulros nu
c1eos, segundo o clima, c dh'cl'Sidade de circumstancias, além dos Portugueses, 
05 AlIcmaes c outros estrangeiros, cuja emigraçãO melhor tiwr pro,'ado. Entre 
elles, pensa o Governo, que.se devcm com,prcb.endcr os Asialicos. ' 

Estes~parecem muito proprios para as colonias que se fundarem mais ao nor
le tIo Imperio. Devem habituar-se me]hol' ao sol dos tropicos, do que os Europeos; 
e se exccptual'lliOS um ou outro caso em que o inlcrcsse mal inlendido, QU a má 
dil'ecção 'dos empresarios tem dado legar a desordens, leem elles mostrado em 
geral DOS paises ondc fOl'am adrniUidos boa indo]e, e espirito pacifico. 

Os Inglezes c Hespanhoes com proveito teem intJ'ódusido na Goyana, Trinda
de, Cuba, e possessõ~'s orienlaes grande numero dI! naturaes da India e da China, 
l' segundo o. que tenho lido, vai-se réconhecendo nesses paizes que o baixo preço 
dos salarios, a sobriedàde desLes indivíduos, c seos habitos os tornam aplos para 
.a ]a,'oura. 

la algumas Na~õcs (\' America Mel'itlional deram igualmente principio á im
;portação destes rokmos, e por isso nrío .. pare('(? f(ll'a de proposilo que lambrD1 en
s3icmos a !<lla ('olonisíl~~o. 
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Pal'a leral-a a t'/l'l'illl, 1.)('11\ eolllO I1tu'a as Illrdidas (11Ié ('m gl'ral dC'\l' 101l\<1r 
() (;o\'('rno para facilitai' a l'o)()llisa~üo, é de espt.'l'ul' que o hahiliteis com o~ meios 
neecssal'ios, 

No Ol'camelllo da Rt>parti(:uo a mC'O CUI'gO, indiquei na respectiva ,"~rIJa II 
qeantia do 56,~ contos, compl'chc!l(lcnuo-sc as d~~pcsas com. as n,l~dl~OC!>, p 

mais netos para a cxecu(:üo da 1m ~Ias tCITas, E pOl' ('el'I~) mSl1nICICI~IC essa 

qiluntia para.' de -pi'ompto se Ol'COI'rer a {llo ul's?nte nE'cessluad? 1I~ pai?,. ~as 
tive de attcndel' aos rccUl'sos do ThesoUl'o, c pOl' ISSO não me UOImCl u sollcltar 
maior somma, 

Concluirei esta partc. infol'lllundo-\'o.:i que durante" anno passado entra
ram neste pOl'tO 7,lJ,i5 colonos de diffel'cnles pot'los da Europa, sendo o nu
mero quo mais anllla o de Porlllgueí>eS, e depois o de Hespanllóes c Alle
mães. E durante os h'cs primeiros meses do. corrcnte anno, tem cntrad(1 
2,254 obsenando-sp. a mesma difTerença entre aqucllas nacionalidades, 

Cofonías;. 

R!O DE JANEIRO. 

E:xj~tem nesta Provinda sete lludeos coloniaes, r,ornprehendendo uma popu:....· 
k!ção de 4,000 individuos aproximadamente, os quaes formanl cerra de 800 fa-
mílias, ' .• 

, DebaixÉ(deste ponto de vista nao pôde ser já considerada a antiga colonia de 
- Nova Fribui-go -, porque Se<lS habitantes se acham confundidos na massa' ge
raI da populaçlío. D"ena,. pois, não tratarei. 

PETRPPOLlS, - A su.a população colonial, propriamente dita, que no fim do 
ultimo anuo se elevava a 2,959 pessoas, sendo 715 já nasddas no. Brasit, c~ntinúa 
a empregar-se quasi exclusivamente em obras publicas, construcções particlliares, c 
tambem, em parte, em diversos officios. . .::::: .. 

A agricultura não tem tido ali desenvol,imento, já, como tendes sido informados, 
per se não prestarem cs terrenos a certos gcneros de producção, já porque os co
lonos encontram, pl:r emquanto, lucros mais YanÚljosos c immcdiatos em-outros 
trabalhos. . '. ' 

Acham-se estabelecidas algum?s fabricas, e' üfficin3s, sendo ~qneJias tle tecidos. 
de eervcjns, c de papel, c estaS' de relojcarias, ferrarias, olarias, marcenarias, e ou-
tr vS misteres pertencentes a difrercntes ramos da inâtistria' fabril. ... 

() commercio. em geral, prospera, e maior ~eráainda o seo déSem'olvi
Illento. logo que fór c<incluidapara transito de c3rrose'segésá eSlrada.'qu~ atra
vessa a colonia, communicando com a COrte e a Provincm de. Minas, c. se ct)nsiga 
abrir, a que dere ligar ti povoaçrro á freguezia do Paty, (lo Alfeiés. . ... .... 

Além ete muitas lojas, existem tnis 'casas c'érrtriÍes de córnOlcrcio. . 
O'numero d~prcdios; qne tem ',} rncsm'j povoáçáo,; sóbc' á 773; sérid~' muitos de 

~and~ custo, além .de 27 em cODs~ru~Ção. Aquclles avalia::n-se, se~~do osdados 
fornecIdos pelo Preslden~c da ProvlDeaa,aproximadamenfe'Cm 1,52tj~~5!)~$, 

~1antéem-se na colonw, a custa .da .ProllBcht,' 'um' cuia' 'cJtlióTiéo; lei OUtro pro
testante; e 5 escolas publicas, sendo 3 allemãs frequentadas Dor 134.8~iifumrios o 
'>' -9 . ..' , _ naclOnaes por ao-. . '. i·" I :j • ~l'l'. . ' 

, Hil tambemilU povoj~ilo .:> cjllogios pal'tiCtllarCi','regulantcritc móntados, ftGS 
qllaes se ronlam !,,20 aJumnos. 

, i ;'" I ;. ~ 
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E:dllttl UIlI" caixa de SlIccorros, cujo fim c illxiüar os colonos nas eDr~rmidadcl 
c t.le8grU{~us. . .. 

~ sua ret,lda. no anno pUlsado .•. const.o",~e donativos liberaJisados ~a l4~~ 
ameia Imperial na importancia de. t:9S~j~ ode dejC()DtoS feitos n'».. salal .. ~dOi 
c?lonos, c c~ntribuiçtlo d~s cmpreg:ldos' ~Il·,~ministração, qu~.pr.W ,UU~~Ç,IIl." .qJWi
tia de 4ti7 go20. Teni,lo sido despendida SÓIIlente a somma de ~20; ~eo 
saldo de 1 :635' 400. " 

Além desta caixa de saccon'cs ha um hospital. Nelle foram trá~dos. durante 
o anno findo, .f.80 enfermcs, d<l8 ,'luaei eram sórn~te 6 colonos: fétIJccêram 
24, curáram-se 42"4, e ficamn 32 em tratamento .. Cumpre notar-se que 8rallde 
numero do~ do~tes tratsd~~~~~~tatp~~ rncsrnQ á povoaçãopencn<:e .. 

A rewta de,.,"te estabelti'Jmenlo ~lo'ê.I~eo a 1:364S560. Para &e faser Cace 
OI suas despesas supprio oGó~érh6'provincíal'com a quantia de 8:938$314. 

Com e~ta c()lonia, e com as obras publicas da PQ\'oação dcspendcm mensalmente 
os colres Pnl\'iociacs a quantia de 6:00C'. Q.9"':colonos vivem, em geral, satisfeitos. 
Teem-se naturalisado já 312. em "u'(ude °do fa\'or con.ccdidQ pelo decreto n. 518 
de 31 de janeiro de 1850, , 

O movimento annual ela populaç:ro 'foi o seguinte :--- nascimentos 92, obitú5 
26, casamentos 31, sendo 2.2 catholicos, 7 protestantes, e 2 mixtos. 

A fs\atisticn eriminal da colonia apresenta o insignificante. algatismo de 12 
crim~~ ~~J~m~t~id?~"d~~~pte, cs. ~,~~~OS de~ndos~e.aSUà fnnd~i~,' sendo 1 
homl~,~I~t. flr.tub~., ~!Ip~to. •. ,~pu)tQ!"~~,,.~~e~qr.gra~dade. o'. • ".;'.' .;, . ,- _ . o 

VAuio DOS VEADOS,- Acbandu--se esta colonia em ~tad() Cl'~ \lma· 50-

ciedaQ.e:a tQlDQtl ,8 s.AutwadG 'Ptla'res.}l«tiy~ Asse~Dloo~ o 'Gàv~,da P'r~~incia 
iU~~oo~;:pGE',r.oataJl,desta'-300 ':a~.li.á import.8iic~ d~ 3O:(lOOI,ãfim de 
auXiliar () dt'SeIl\'olvimento da oolonia, Ü5m 'a' êOO4,liçãó :p~rri de -ser'pt}l~ I dit~'o so
ciedade, ,Gonstrnida:a estrada! ·ltDe ilde~"p(>r~ emlfaeil'commutiica('a() cómQ portQ 
IJe ,~dfideijS:."no'rio P,ara.hJba~; e b~tn assilii"uiÍla' pQDte pensil sobre' o~ Dóus 
Ri()s.~',o,J'::, .. ,'0' .:';« . o .. " o . , '. . c' • ... ... 

. Situada n~ margem deste rio, possuindo tefniS" rei'~eiS, e~ acha.ndo-se ~ vbi
nbal1a~"!4~;:dirersa$ . povoações~ lennaesta-eó1orii~ e~?~çães de ~~~e_ 

, . Segundo os'quadros apiesehtaàoSaoo~ Govern~ d~ft<l':ip.c~ peJo .. ~esid~tc 
da sociedade empresaria, 'e'1! . sim·pop ulação de' 305- iIidividuos, . c' nó de~~~ de 
fl anHOS tem ha\'i4o 14 casamenLos, 11 oLitos, e 41 nas.:;.Ílnen~ ~d~}~Iai,ol.'Pc8rte 
Oi colonos· são Acoriános-: ha tambeUl alguns .1~elga~, ~:Fra~~e~, e nfas~i,ros. 

O seo principal g~e,Í'o 9'~ ~~ltnra é o café. cuja 'colheiLa_deyer~ ser, :Segundo 
as mesmas ,inrormacoes~ 'de- 400 arrobas .. no ~orrente ann~ '?-. e~e~a~ .. se"P:elo me
nos, a 6:00Q 'daqui a"2annOs', O~ºtriJs muiLl's generos tambem.ie cultivam ali 

~QmA'%tk-~á~ ~e~~on~r 8~ ~CbiD~s:~e~~~ p.~~' f.~~~ '~o,irabaÍh&S 
da colonia, preparar' caminhos- pàrácom~~7~ ,com ~. povo~ risjnhas. 
construir ditlÍ'rtmte&'~bras, 'e be~ii ~á~irJ)esfílbel~r- -es'coras ,d~ i~str(Jf;~~'~ 
man.... o '0;1, .. ,' . ';:. '" " "" • o' ." 

UI' .~ ... 

',' ',:. I 

l~DEPEN"E.'\jC:A.- Sobre.o e!!tadode!!w coloriia;.c G numero de\\ua.·popnlação~ 
~ue ~~;~.e t7~,~4~yjd.P~~,ro~f!1llndo,80:f8milias~qv~i todas AUemãs, nãotecm 
Sido ~~.~R(grrn~~:~amen~". :,' ;: .. ", ; ....... . 

Sabe ,'orém o Governo, que o seo cmpresarlO, o VemJOf Nieolae'Mit()~1I0 
~os:o~ra Valle -~.,~lItCQntinóa: a empregar relo e efurros a· bem .lcs 
rdanes. . . 

SAHA RITA. - Composta de. 22 Camilias ~ CQmPr~endenoo 150 
l~ 
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individuos, acha-se hoje l'cdusida a 182, tendo tlido despcuiuos 7, fugido 1, c 
morrido 21. E' soo empl'csnrio o Viseonde de Baopelldy . 

. Depois do aet/} de insubordinn~'30, que pruth:aram no am~o passado, c que foi 
immediatamente reprimido, teern os colonos 'Vivido com mais regularidade, e 
llhrse acostumando no trabalho . 
. ~. Segundo as contas que foram presentes no Presillente da Pro\"incill, teem os 

colonós recebido, com cxactiJfio, em dinheiro c generos, a parte que lhes toca 
uas colheitas de café; e a divida de se os transportes e despesas, que era, no fim 
do anno passado, de 19:6~3$707, acha-se redusida a 16:835S0.~O, pelo dc>sconto 
da terceira parte dos lucros, tendo elles entretanto recebido 5:702$521. 

Não habituados os colonos desta fascnda a trabalhos ogl'icolos, e absoluta
mente destituidos de fortuna no seo paiz, prestam-se ainda uifficilmcntc á la
,'oura. 

SANTA JCSTA. - Compõe-se actualmente de 3~. familias Allernãs CO!!I 162 
individuos. E' empresario desta colonia o 'Veador Braz Carneiro Belens. 

Apesar de terem iido estes colonos tambem tirados de classes menos proprias 
para o serviço da lavoura, 'tão-se todavia habituando p:lUlatinamente a este, e a 
uma vida mais regular. 

Do producto das colheitas do café, tecm os Colonos recebido a parte, que lhes 
cabe, feitos os descontos para amorlisaçiio da divida, na forma do respeclho con
tracto. 

FASEND.\ DAS COROAS. - Fundada pelo Marquez de Valença em suai 
terras, constava o an.no passado, de 1 n indh'iduos, formando 28 familias. 

Esta colonia, segundo as informações recebidas, prospéra, tendo cessado as 
molestias que ali haviam apparecido no dito anno. Ha já grandes plantações, e 
neste anno espera o l'mpresario m'ultada colheita de. café, da qual a parte 
que coube aos colonos, em 1852, produsio mais de 6:000$. 

~\llTlM DE SA'. - Contêm 66 colonos, engajados em Ha~burgo; e sua 
principal cultura é a dt> café. Acha-se situada no promontorio, que forma um 
dos lados da blhi'l de Paraty, posição vantajosa pela sua proximidade a muitos 
pontos commerciaes. Sobre esta colonia espera o Governo informações a que ul
timamente mandou proceder. 

S. PAULO. 

SE~ADO ... a.. VERGUEIRO. - Durante o a.n.no findo, teve esta .!olonia o aug
IRento de 1" pessoas, formando 121 fanlJhas, das quaes 7 t são Allemãs, .1.5 
Portuguesas, c;) Nacionaes. A sua população eleva-se actualmcate a 5.56 
individuos. 

Cultivando o caré com grande proveito, tem ella continuado a prosperar il 
ponto que alguns colonos, depois de pagarem o \tue deviam, teem-se já estabe
lecido em terras proprias. 

S. LOURENÇO.- Em 1852, foi esta colonia fundada com 127 AlIemães, que 
~e Gccupam na cultura do café. 

Em conscqucncia de medidas policiacs, que o director desta colonia, de 
·accordo com o empresario, julgou conveaientc adoptar, suscitaram-se desintelli
gcncias, que tomaram um caracter desilgradavel; porém que com a intervenç~o 
da 3ntoridade publica, cessaram completamente. ' 
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'SnE QUEDAS.-S. JEllo~nlo.-DI': DIOGO BENEDICTO DOS SA~TOS Pn1lDo. 
-DE JosÉ ELIAS PAcm:Co JOImÃo.-DE BENEDICTO ANTONIO CAMARGO.
Empresas particulares, como se deprehende de suas denominações, estabeJceeraru, 
(Im 1852, l'stas colonias. com uma populaçtlo flue se elevílv~ n 51S' pêSsoas. So. 
ure o seo ('stado nno se tC!Il recentemente lecebido informações algumas.' 

DE LUIz ANTO~lO DE Sous.\ BAnnos.-O pessimo procedimento dos colono~ 
rrustrou o progl'csSO desta empresa colonial, fundada no engenhóde-S. Lujz -
em 18,')2, com 12 fami:ias da ilha do FayaI. 

PARANA'. 

TUEREZA - Na estrada, qut' da cidade de Coritiba se dirige aos Campos de 
Guarupuava eda Palma, na margem do rio lvahy, fundou o Dr. Faivre estl'l. 
colonia. 

Seos habitantes, em llUll'\{'ro de 90, são todos Nacionacs, á exccpç50 de 1 li 
Franceses, que restam dos 6-í, com que a colonia foi estabelecida. 

Cultiva-se nella o fumo e a cannJ, e fabrica-se agoardente. Nas povoa
~'ões de Guarapnava e Ponla Grossa acham os colonos mercados, onde vendem os 
generos alimentic.:ios, que possuem em quantidade superior ás suas 'necessidades. 

Conta já um engenho de cJnna, um moinho, um engenho de ralar mandioca, 
e 'vinte casas. . .; : j'" 

.\.' vista do futuro que promdte esta colonia, já pela fertilidade de suas ter
ras e t'xcelJencia do ,seo clima, já pela posiçEo, e proximidade de um lio na\'ega
vel, que lhe proporciona grandes vantagens comm~rciJcs em relação ós Pro
viIldas de Matto Grosso, Goyaz, e Rio Grande do Sul, já por ser o primeiro nu· 
deo das povoações qu~, 'devendo estabelecer-se por toda a linha comprehendida 
entre Ponta Grossa e CampJs de Palma, segundo o systema adoptado pelo Dr. 
Faine, de colonisação por grupos, nos aprox.imarão á nossa fronteira; resolreo o 
Governo cOrlceder-lhe o auxilio de 23:0CO!5. 

Dest~ somma devcI'á o mes:no Dr. FaiVl\~, s:!gundo o contracto que celebrou, 
cmpregar a quantia de 6:COO~ na cathccIUC's:! Jos indigenas que habitnm as 
matas visinhas á ditíl colonia, e ás que nora mente formar; a de 10:000$ na 
abertura de duas estradJs, que d'ali dcycrJo ir ter a Guarapuava e Ponta Grossa; 
c a de 7 :000$ (a qual recebe por C\lll'rc~tim(); nos melhoramentos deste nu
e1eo de colonisação c na funuaçflo, dentro UI) praso de 3 <lnnos, de outros dous. 

~U.PER.\GUY.- Compõe-se de 21 colonos; e pouc;; tem prosperado. 

S.1:\T.'.. CATH.\nINA. 

Os nudeos co10riiacs, propriarnente ditos, que p-xistcm nRsta provincia, SãO os 
- de D. Francisca, e Bluml'll u - Os outros tcntceUl ja lImitas familias nacio
naes, que se lhes teem aggregado. 

S. PEDRO DE ALCA~TAI\'\ .. - Fllndad<l no anno de 1829 com 132 familias 
Allemãs no lagar denominado S. Pedro ti' Alc\lntara, 5 legoas distante do littoral1 

na antiga estrad.a,. que seguia para Lages, peta murgem, esquerda do Maruhy ; lo
go desde o seo começo se lhe addiccional'anl cllloncs nUt'lOllaes. O ?-umero dos es
trangeiros não excede actualmente a 300, tendo-se llludtldo mUltos para outros 
pontos da Provincia... 
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o restílnto daquclJa populaçao oompOe~se de nucional's, grande num(Jro dos 
qUíl~ alto uesccndopt~ dos primeiros colonos, e tambem de cércn de 80 ei-
efavos, , 
. CqltivUQl ditl'erentes generoi, e ha ali ustabelecimontQs ruraes Importantt'J, 

ITAHHY, ..,... Estabelecidaem 1~9G, nas margens do rio Itajahy (lIlunicipio 
do Porto Bello) por nacionaese estrangeiros, jâ residentes na Provincia, tem se 
conservado, apesar da visinbança incommoda de tribus selvagens, e prosper:ldo 
pela grande fertilidade de suas terras, . 

O numero dos colonos, contando-se nacionaes e estrangeiros, quasi todos t:u
tholicos. era em 18,)1, data das ultimas informa~ões, de 365 almas, 

Cultivam difTerentes generos, e existem ali 15 engenhos d'assucar e agoar~ 
dente, e mais 20 de farinha de mandioca. Grande parta de seos productos sií:.' 
e~portados com facilidade. 

1). AFFONSO. - Foi estabo1cçiíla com 180 colonos Sardos, em 1836, por 
emprc~a particular, tendo a denominação de Nova ltalia. Teve o seo assento na 
mílrgcm do rio Tejuca Grande, 5 legoas distante do littoral. 

SofTr('o grande~ embaraços logo depois de sua funda~lio PQr causa das aggres
sões dos índios selvagens, mas tendo o Go\'erno Provincial tomado medidas que 
~ protegeram\ apresenta-se e!l\ Gstado prospero. Todos ~ CQlonos são catholicos. 
e entre elles hafamilias naciouaes. . 

Empregam-se em geral no córte de madeiras, que exportam, cuidando pouco 
da la,'oiIra, posto que as terras sejam ferteis. Acham-se todavia esta\)elecidQs ali 
~lguD$ engenhos Qe ass.uc~l". ~ : 

. VARGEn GRANDE. - Foi fófmada, em 18:17, neste logar, na margcru 
do Cllbatlío (municipi(} de S. José), e distante 2 lcgoas do de S, Pedro d' Alcantíl
ra, por U. AUemães quasi \odos catholicos, quo d'ali vieram para este ponto. 

O Presidente da Provincia abona muito a s~lubridade d'este logar. 
Informa tal\lbem que as trITas 8<10 ferteis; e que se cultivam diversos genero5, 

que abastecem o mercado da capital da Provincia, e da VJlla de S. José .. 

BELG",~A. cQlonia que, Gom esta denominação foi estabele.cida pelo en
genheiro 'V"n Lecle, e outros, em terras de sua prQpriedade, sendo cOIDptlSta 
tl~ 89 inq~\;iduos, acha,-se quas~ inteiramente e~.tincta. A mqiQr parto d~$es. co
Jonos eliste na <Je Itaja.lI y. 

P1E~A»E. ...,..... Foi assentada em terrenos da antiga ArmaçrIo. ao norte da 
barra da· capital lia Provincia, com 1:5.0 AUemiiescatholi.cos. 

A mú qualidade- desSe$. terrenos tem impedida- o seo dcsenvQlvimento, e por 
1350 a maior parte dos colonos os tem abandonado, retirando-se para outras 10-

I:<llidades da Provincia, achando-se o seo numero actualm~nte redu sido a 64. 
SANTA ISABEL. - Estubelecida na estrada de Lages, junto ao rio dos Du

gres, e distante 6 legoa., da villü (le S. José, tem progredido, elevando-se 
actuíl]mentea. sua popul(!çã,o ~ 237 coloooscütholi...os, dosquaes 58 são nascidos de
pois da sua fundaçãQ: 

A fertilidadc das terras favorece muito as planta~õçs da CaI1!!il, <Jo c~fé, e. de 
outros ge!1cI:Cs, qu~ export,am, bem como a crcação do gado. 

• :n~~~E:N.\lJ,,..,...,... Foi fundada por eflIpresa particu1ilt em ~.$&O,. na marg~ do 
tIO !taJ\l.hy. O J;lUll!Ct:O: de col?MS que, em 1S5.3, subto a lQO~d~ .. esceQ; 4e~ 
cota0, p,w.- se ~r~m I\U,l.ttOS ret1raQo daquelle pont(), para se ~~~~~e)rl p~:as illl
lllcdiações <;Q. l,J,!~a:o Iio, uns. com lavoura, e outr~ ex.er~lldQ. div~~ Qfllcios, 
(' está rcdllsido a 78, os quaes pertencem, qnasi todos, á religião ~vaBgc:licí). 
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.\cham-sc cOllstruiuas 22 casas, o 2 ellgenhos, sendo 1 d 'assucar c aguarden
te, c possue uma escola de instrucçtio primaria. 

Esta colonia tom sido formada por emigraç1!o espontanea, dando-se gratuita
mente a cada chefe de familia de 50 a 70 mil braças quadradas de terra; preten
de perem o empresario marcar d'ora em diante wn pre~o :rasoavcl pelas terras que 
wnceder. 

D. FRANCISCA. - Acha-se situada na margem d(I rio Cachoeira. cerca de 5 
Jl'goas distante da capital da Pro\'incia, tendo tido principio em 1851. 

A sua populaçlio, que se eleva a 757 individuos, quasi todos AlIemãe5, pos
sue 164 casas, c occupa-se na cultura de diversos generoso Tem esta prosperado. 
contando-se ja perto de 4,000 pés de eafé plantados. 

Acham-se tambem estabelecidas na colonia diversas fabriclls e casas de ne
gocio. 

LEOPOLDll'H. - Tc"e principio em 1852, na antiga cstr~\(b de S. Pedro de 
.. \lcantara para Lages. Compõe-se de algumas familias Allem1Js. 

S. PEDRO DO SUL. 

. S. LE9POLDO. - Elevava-se a popula~'ão Jesta colonia, no anno passadq, a 
10:576 individuos,alem de cerca de 4:000 nascidos no Brasil, e de 290 escravos. 

O seoestado continúa fiorecellte, graças á fertilidade das terras, á excellencia 
dé sua posição na ,margem do rio dos Sinos, e á sua proximidade ao mercado da 
~apitalda Provincia, bem ('.orno ao genio laborioso de seos habitantes. 

Em" 1852 o valor da sua exporta~.ão excedeo a 500:0008, não só de produc
~ões agricolas, coriio industriaes. 

MUNDO Novo. - Segundo o mappa do anno ultimo, compunha~se esta colonill 
de 400 individuos. A ma prosperidade, que ainda crescerá depois que se concluir 
a. estrada do mesmo nome, é. devida ás mesmas causas, que teem influído para o 
desenvolvimento da de S. Leopoldo. 

, Estabelecida por empresa particular, na margem do arroio - Santa Maria,
no ponto de sua juncção com o rio dos Sinos, compõe-se de colonos de diverS\l~ 
nacionalidades, os quaes vivem em perfeita harmonia e satisfeitcs de sua sorte. 

Alem da agricultura, emprega-se esta população em ditferentes generos de in
dustria, pcssue diversas fabricas, e sustenta algumas escolas de 1." letras. 

SANTA CRUZ. - Esta colonia teve começo no anno de 184-9 . 
. éom 'qu~nto fosse menos feliz a escolha da localidade, em quc.se lhe deo liS

sento, no municipio do Rio Pardo, no tocante á facilidade de communicaçõcs, 
vivem com tudo seos habitantes em abastança, por possuirem terras fertilissimas. 

Acolonia é dividida em 206 prasos em 2 linhas parallelas, uma de 5, outra tIe 
31egoas d'extensão ; tem ja alguma exportação, e possue gado vaccum e cavaUar. 

PEDRO 2. o _ Fundada em 1852, por empresa particular, com 274 individu
os quasi todos lrlandezes; não tem prosperado, por serem as terras de ruim qua
lidade"apesardeterrecebidoauxilios da l'rovincia,eda vantagem de sua posição, á 
21egoas ue distancia da importante cidade de Pelotas . 

. :MONTE B()Nl1'O. -.-; Acha-se redusida a 3 famílias. Sendo artistas quasi 
todos os colonos, que a compunham, procuraram em outras partes maiores vanta-
gens. 

15 
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TRES FORQUiLRAS E TORRES. -Seosantigos colonos acham-stl confundido! 
na massa da população nacional. D&o-se ácultura da canna, e fabricam ngoarden~ 
te, que levam, em grande parte, ao mercado da capital da Provincill. 

ESPIRITO SANTO. 

SANTA ISABEL. - E' satisfactõrio o estado desta colonia, composta de 203 
indhiduos. 

NeUa se desenl'Olveo ultimamente uma febrcde ruim caracter, que fe
lizmente jã desappareceo, e á qual succumbiram olguns colonos, n:Io obstante 
os soccorros que com solicitude lhes foram prestado!! por ordem e conta do 
Governo, como cxpuz no Jogar competente. 

Cultivam-se nella com proveito diversos generos, e especialmente o café; c 
prosegue-se na mediçiio das datas de terras. 

MARANHÃO. 

SANn. ISABEL.- Fundada, nos principios do anno passado, no engenho de
nominado - Fr.echa), - distante 4 legoas da villa de. Guimarães, pelo Coro
nel Torquato Coelho de Sousa, compõe-se esta Clllonia de 48 Portugueses. 

Foi instituida em virtude de um CtlDtracto oeIebrado entre o empresario e o 
Governo Prolincial •. 

Situade nas margens dos rios Merinzal e Urú, gosa da dupla vantagem da 
sal ubridalJe do climlt é fertilidade do terreno. 

Os colonos, trabalbadores e roorigerados, vivem em perfeita harmonia com o 
empresario, e entregam-se ã cultora da canoa, para a qual foram-lhes concedi-
dos prasas de 5,000 braças quadradas de terreno. • 

Colomas Militares. 

PARA'. 

PEDR.O 2.D -Situada na margem 00 rio Aragual1, -consta de 28 Pl"aças 
de linha, ~ de algumas famitiasde colonos nacionaes, os (JU'aes se oocupam 
na cultara de div~S9Sgeneros. . 

Havendo tambem. em ·sua proximidade magnificos campos ~e crear.ão, 
tl Presidp..nte da Provincia mandou para ali 40 easaes de ga<lo, para promo
ver-se o estabelecimento de fasendas. 
Proxi~ . ás fronte~~b?Ceaes da. Pr~~lncia, e tlQ Imperio, a posiç~o des

ta coloma e de manifesta UDporla~ Ja .como ponto militar, ja como nu
c!eo de população; e muito convem dar-lhe o maior desenvolvimento pos
slvel. 

O Governo empenhara todos os seos exfor~os para este frm. 
SÃo JOÃO n:A.ruGuAYA.-AssenLacla no ponto da ~nlluencia dos rios To

~~tins e Ara~a~a, não só. é susceplivel de .grande àese.irvolvimento pela "8S
lld~o _ e exceltenc~a das terr~s e campos a.~Jacenle!3, e· pela vantag~~ (Ie sua 
p~lrdO CO!Rme~JaI, oomo pode ·preslar (e Ja presta) grande aU'lilio a navega
~'au dos .dItos nos. A S1m popufaç~o, que const.. 00 Si pessoas 'sendo 28 
praças, e 53 colonoS- nacionaes, cultiva difTerentes gt'neros. . , 
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OnlDOs.-N'este imporlanlissimo ponto do rio Amasonas acaba o Governo 
de mandar fundaI', pOl' decreto n, o 1363, de 8 do mez findo, uma colonia, 
que so deverá compôr, alem de praças propriamente ditas, do um nueleo de 
colonos nacionaes, que será reforçado por estrangeiros morigerados e indus
triosos, cujo numero será opportunamente fixado. 

Foi já nomeado, c para ali parti0 o seo direclor, e expediram-se as pro
,'idencias 'necessarias, á fim de que, quanto antes, se comecem os trabalhos 
que devem preceder á sua fundaç1io. 

O Governo espera que esta colonia por sua posiçlio, e por outras cir
cumstancias, que reune, torne-se no futuro de grande ,'antagem pa:ra a Pro
vincia do Para. 

:\MAZONAS. 

A colonia pl'ojectada na margem no rio Taculú, 10 leguas acima do Forte 
tle S. Joaquim do rio Branco, ainda não pôde ger levada a effeilo por diffi
culdades, que teem oecorrido. 

MARANHÃO .. 

Gum;py. - Creada por decreto n. o 1284 de 26 de novembro do anno pas
sado, na margem .direita do 1'10 d'e.')te nome. tem a vantage~ DãO só dé pos
suir um territorio, que se presta a muitas especies de cultura, .e á crea~o 
de gado; mas tambem a de se achar na proximidade dasr.icas e abundán
les minas do Maracassumé. 

O estabelecimento d'esta co]onia deve produsir importantes resuUados. 
Alem de se tornar um importante nucleo de população nos ferteis sertões 

que se exfendcm desde o dito rio até -o do Tnry ainda em grande parte des
conhecidos; de facilitar e auxiliar a sua exploração, bem como dos diffe
rentes rios, .que os atravessam, e pelos quaes se podem abrir vias regulares 
e interiores d.e communicaçã6 entre as Províncias do Maranhlo e do Pará ; 
protegerá este estabelcci1.Mnto militar a tranquillidade publica, e a .~ 
individual n'este 'Vasto territorio, no qual se acoutam., desde remotos te.Pl
pos, malfeitores -e escravos fugidos de ambas as mencionadas Provincias. 

Facilitará finalmente'a catbequese das numerosas tribusselv~ens, ~ 
vagueam por essas florestas, e~, de indole doeil, e algumas até iflduslriosas, 
já entretem relações commeroiaes com ~ ponwa limitrofes 00 Pará, fornecendo 
as riquesas. ,'egetaes, sifDi1ares~s d'~sta Provincia, de.que as Diesmas parageDs 
abundam. 

GOYAZ. 

Os presidi os militares, fundados nas margens do rio Araguaya, nlío teem 
ainda correspondido ás esperanças de sua crea~o. Difficuldades locaes princi
palmente, além de ()1J;Lras circllIDslaooias, leeD;l embaraçado oseo progresso. 

Conveooido.porim,de ,que~ bem estudadas·e r-emovidas as ~usas,,que.~~ 
convergido .para .os ó.bstaell.lpsocwrroos, podem estes presidios ainda p~ 
\"antrtgens reaes para a navegação daquelle tio, ()~upo-.rn.e se.riamenJ.e.C9lJl este 
objeclo, c Uo~ardo algumas informações, que tomei a exigir do Pr.esi.deme da 
Provincia, 
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PERNA)lBUCO. 

Pln&NTElIUS. - E' habitada por 33 praças de linha engajadas para o SCo 
servico. Teem sido neIJa conslruidas, além de uma casa para celeliraçüo dos 
actos 'religiosos, as habilatGes· necessarias para os empregados e colonos, e esta
beleceram-se duas officinas e uma obria. 

Occupados nestas obras, n~o se teem ainda os colonos dedicado á agri
cultura. 

ALAGOAS. 

LEOPOLDlNA. - O numero dos colonos militares é actualmente de 42. A po
pulação do districto sóbe á 1,500 habitantes, dos quaes 310 residem na povoa
çtlo. Tem a coJonia 13 casas cobertas de telha, e 44. de palha; um corpo di 
guarda e uma prisão. 

Estando a c6Jonia situada no centro das extensas matas de Jacuhype, não 
é ainda de per si só ~sumciente para a policia efficaz e completa de lodo o 
districto. . 

O respectivo Presidente, bem como o da Provincia de Pernambuco, tratam 
de abrir uma estrada, que communique esta colonia coma das Pimenteiras. Am
bos tencionavam por si mesmos examinar a localidade, e combinar nos meios (I~ 
rcaUsarem este intento de commum accordo. 

SANTA CATHARlNA. 

Por decr~!o n. 1,266 de 8 de novembro do anno passado, foi crcada uma 
colonia militar na estrada, que communica a villa de S. José com a de 
Lages.' 

- Já se deo principio ao seo estabelecimento, tcndo sido nomeados o res
pect!vo director e outros empregados, e .havendo .0 Presidente da .Provinci3 
r"ito para ali partir um primeiro destacamento, e . alguns colonos. 

A ~asta extensão, . ainda por povoar, na estrada de Lages, exige que esl3 
colonia, collocada no centro da mesma éstrada, tenba por subsidiarios dous des
tacamentos filiaes. Neste sentido aulOlisei o Presidente da Província para ex
pedir as providencias necessarias. 

PARANA. 

rem-se continuado nos trabalhos preparalorios para a fundação da colonia 
militar elo Jatahy, no ponlo da confIuenciá do rio deste nome com o Tebagy; e 
acham-se quasi concluidas as casasnecessarias paraaecommodação dodircctor, e 
do destacamento, hem como uma Capella. .. . 

'fendo o Governo resolvido crear mais duas colonias, sendo uma no logar, 
onde termina a navegação do rio Brilhante nas abas da serra de lfaraeajú, e a 
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oulra onde comc~a a nU\'cgação do Anhuac ou Nlúoae, ai; quacs do\'úrtlo St:I' 
eompostas de falllilias, contcnJo de 1,000 a 1,200 colonos Portugueses, doo 
ol'dem ao P,'esidente da Pl'Ovincia para cuidar dos preparativos Docessarios •. afim' 
do CnOOnll'31'Crn os colonos, á medida ·que chegarem., nfio só todos 08 meios ·do 
sub~islcncia, com) lambem transporte promptoe seguro paI'a oslogal'esdos scos 
dcsbnos, 

Expedi instruc,:õcs ao Presidente da PI'ovincia, e forneci-lhe·tlS lIleios neces
sarios para as respectivas despesas, ale a quantia de 27 :470hOOO,ém que 
tinham sido or~ndas. . 

)IlNAS GERAES. 

Foi cl'caúa uma culonia militai' nas margens do ribeil'ão do Urucú, confluente 
do rio 1\IUCUl'Y,no ponto, cm que o dito l'ibeirllo atl'ayessa a estrada de Santa 
Clal'a 'paJ'a a de Todos os Santos. . . 

Esta c:olonia, além deter de assentar sobre um tenilorio ferlilissimo c salubre, 
trará comsigo a grande nntagem de proteger os viandantes da dita estrada e 
de outras, que a olla se prendem, e servir de :Duclco de uma povoação. . 

Não passarei adiante sem communical'-vos que.n'esteproposito \eIllsido o Go
verno Impelial efficazmenle auxiliado pela directoriad~ compilnb.ià de:Davega
ção do 'l\IuCUl'y, cm cujo nome officiou-me o seo presidente~ o1ferecendo a pres
tação de seos sen'iços a bem da colonia, em tudo -quanto dependesse ·dos meios 
a seo alcance. 

Theatros e Conserv:atorio de musica. 

Tendo findado o conLl'aclo .fcito·com o empresa do do ·theatl'o provisol'io, João 
Caetano dos Santos, celebrou o Gúverno·(,'Om uma sociedade·no.vo. contrac.to, que 
,"os será presente, tendo sido os ~pettivos estaMos ~P!lroyados por decreto 
D. 1263 de 26 de outubro .do:anoo..findo. .... . 

Tomando a -adminislraçilõ'e direcção do mesmo lheatro.por.espaço'lle ;l·an
nos.a contar do 1.° do dilomez, obrigou~se esta socie.dàde,.com o fundo d.e 
100:000$, a sustentar uma companhia de can.lo, e oulrade brule :<!Qma,s .. condl
<.:ões estabelecidas, dando annualmcnte 80 recitas .pelo .menos, .nioo~ante .a.sllh
,:enção annua~ de 120:000#, que pelo .Go-v.erno .lhe. foi cedida,.se.gundo -.a.àut?
nsaçãoconferlda pclo.decreto.D. 701.de 3 de setenlbro® anno p~tlo. Obrt
gou-se lambem a restituir. em bom estado, findo o referido praso., t(xil)s .. o~!per
lcnces do thealro, segundo o respectivo inveutarioe, 3yaliação, e a rasei' .a- sua 
(,'Usta as obras de aceio e ornato, de que carecer o edificio. _. . 

Parte da nova companhia de canto, que contraclou, acha-se jaem e~lt
,'idade. Aparte restante inclusive uma prima-dona é esperada brevemente pela 
directoria da companhia. . .. -

Em c-xecucão da sobredita lei n. 107, que autorisou. o .Gove~n9 .p~ra.lDdeJD,
Disar aextinctã empresa do thealro de S. Pedro d'Alcantara ~a.i,mpor.~ancia~as 
loterias concedidas:pela' lei de .&. de setembro de 1&\.6.; e de .ÇOnfol:ntld$l$ com 
o . parecer da i'especli \"3 Secção do. Conselho ~e.Eslado, fu~ rcmetLld.o~ .a(~ht
SOIlJ'O nacional os papei:) e documentos relativos a cste obJccto,que •. a()-:M"nnslc-

. . '16 . 



MllpJl{/. estlLti~ti('o das Colonias cxislcntl's no Imporio com espccifica~~üo tle seus 
nomes e numero de habitantes"".-::~ 

Pl'ovillcias ~··.·'existcm Col ... ; . 
. . :",... " 

1 Rio b'c lantir". ; ..... 

.,.' 

.. ','í ~,f' . 
P~ ••• ~ •••• \~~ ~"':'. ~ •••••••• ~~ •• 
tàlIÁ~dfveados< ~ ......... '. ,~'.' 
Dâ~ID.~etDdencia .. ~ ....... ;~. ' . 

Santa l\ciIa... • ••••••• ; ••••••• :' •••• ....... . 
!\auta J.a' •......••.•...•..•••.•... - . 
Dás' Coroas •••••••••••••••••••••••••• 
Martim de Sá .••••••••••••• ~' ••••••••• 

Senl~1ergUCiro~ •• , ......... . 
s. .ton""çc;J:~ .....•• ~ ~ ~ • • • • • • •• • • • ' 

3.970 

,:~i .. ~ 
--; ~ 

·i· .%-. . '.' 
Sete Q~~ ••••••••••.•••• ~ ••••••• _. ~ ........... ~ 

.$ it:-o-Pdlo ... ' .•.• ; .••..•. 
~';«'." . 

• . '.J;~._, 

s. 3eronimo .................. . 
. De ,Diogo Benedicto dos 

De Benedicto Antonio Camargo ...... ' 

De Luiz Antonio de. Sousa Barros ••• 

patllUa.' •... ;&~ ....... f T~~resit~ ..... ' ...................... . 
;'::';;' \ Superaguy .......................... . 

~~~ 

'santa. 'ltUJarillll ....• 
!!F-: 

. .;;--.... 
.: 

S, Jltbro .......... . 

~pitito $antl.1 .•....•. 

S. Pedro d' Alcantará •••••••••••••••• 
ltajaby .................... : ......... . 

D. Affoàso ............... ~.ó.~.~ .. .. 
Vargem Grande ............... ~ •••••• 

Piedade ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Santa Isabel ........................ . 

.;.' .- ". ~ 

~~-~~~ ..................•..... 
Leo,polclqta:.·· ........................... . 

Leo]~O •• ~ ••••••••••••••••••••••• 

.tltttttln~ao ............. ' 

287 
~., 78 .. 

757 

111 

3.370 

12.942 

48 

Somma... 21.840 

Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio, em 20 de Abril de 185~. - Fausto Augmto 
d'AguiaJ·. 

Na Typograpbia Nacional. J SM. 
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