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ColonisaCão. 

lIe esta, como sabeis, IlIlma de nossas mais importantes que~tiles sol'iaes. 
lIe tah"ez I'Iquella a que hoje ll1uis se prende a allen~ão do (;o\"erno p (h~ 

tO()os os homens que pensam sobre o futuro 110 ]'aiz. 
f.olll e/feito, se a colonisa~ão, para os Paizes no\os, he sempre o ohjedo dos 

:,eus mui:; desvcllados esforços; se ainda nas cpochas normacs, qUé\ndo se mira 
st'lInente ao augmellto de população, costuma atrahir seriamente as vistas dos (;0-

\'COlOS iIlustrados, lliio era posshel que entre nl'\S deixasse de inspirar o maior 
interesse, reconhecendo-se em sua. solução a primeira e a mais vital nece:,sill;\lle 
)llIblica . 

. \ falta ue braços, que j,t se começam a sentir em muitos dos estahelecimentos 
rumes, sobre maneira aggravada ultimamente pela epidemia, que tem assolallo 
llllma grande parte do Imperio, acommettido e destruido de preferencia os bra(;os 
empregados na lavoura, a ponto de deixar algumas fazendas c engenhos em laml'll
tavel estado, exige imperiosamente do Governo e dos Representantes da ~a<:ão II~ 

mais efficazes e mais urgentes providencias. 
Ueconheço que a solução salisfactoria dessa grande questão ofieiece gran's 

tliffieultladeg praticns; que sobre ella dh"idem-se as opiniões dos espiritos mais 
rsclarecitlos; e qne, pois, não he claquellas em que se póde racilitar hllma cleli
bera\:ilo, que, não tendo por si o cunho da reflc\ilo, ,"enha a redundar ainua em 
maiores prejuizos para o Estado, e para a lavoura. 

)[as tambem nflo he menos verdade que, de todos os lados do Grazil, se clama 
por hum remedio prompto, que sah'c a nossa agricultura de huma ruina immi
Ilrntc e inevitayel, se não for a tempo soecorritla. 

Baldo o Governo de meios de promover a emigração em 1arga esralla; fiel 
ao s~"sthema que adoptou, e que descrevi nos antecedentes rclatorios, havia a!l~ 

agora se 1imitado a applicar de prefcrencia os creditos volados para a verba colo
nisa(:ilo, na medição, demarC;lcão e descrição das terras public:ls, e na imporlaç<in 
dl~ colonos que viessem estabeleeer-se como proprielarios, formando nudeos cle 
}loplllaçiio numerosa, qne, por seu estado prospero e florescente, tleterminem no 
flllnro a emigração espontanea, unica que, sem grandes sacrificios do Thesouro c 
.. (Im menos risco (los p,1rticnlares, pólio dar resultados satisrac!orios. 

Do historico que adiante farei (1'\5 esforços pelo GO\erno emFrcgado~ no inlui!o 
tIe promover essa emisra<':iio, \"erc:s que ellc não se tem descuidado de em
pregar os mcil!S a geu alcance para ;1coroçoa-la, e uegen..-nl\"er o s)"stema Cjue jlll3a 
mais seguro e que melhores resultallos tem apresentado nos paizes mais adiantados 
na materia. 

Posto que haja contratado até o presente a impor!açfto de 38:000 co
Innos uteis e indus{riosos, e yenllit10 para o seu cstabelccimen!o já perto de 92 
lcguas quadradas de terrenos deYOln!lJs, qne ue"cm importnr em ,'&-t.l:OOO ~ 000 



pouco mllis ou meno!', não púde comtudo deixar de comir que este meio, exed
I,~nlp ellll'il'cumstandas onlinllrills, e quI:' devesse tahez ent.10 se\' o llnit'o adoptado, 
tlc'Pl,ntle alguma ('Ousa da aeçiln do tempo, e he Jlor !'UII natureza algum tanto 
lento, como em gcml a('Outere tis empresíls mais seguras, c de mais pel'nlanenle 
clnraçi1o, 

Assim, emuoru () GOVCI'110 ('ontinue a pensílr 'lue a rundação lle imporlanlc~ 

nlldcos l'ololliaes he o meio (l mais effieaz e o mais conducente ao desemol
riml~llto da emigra'.'ão c'Cpontanell, entende com tudo que circumstaneias impre
vistas urgem e rer!omam hojc dos poderes do Esla(lo medidas mais promplas, e 
ele mais immediala cxecução, 

E nislo \'ai de 'HTordo com () que declarei ('onslantcmentc, j.í em meus n~
J<Ilol'ios, j.í nas discussões em nmbils as Camarils, 

Ha\'eis de rl'conlar-Yos quc o Ministcrio jamais pensou em condemnar e exC'\uir 
absolutamente outro qualquer systl'ma de colonisa<.:ão, que, lbdas certas cir('um~ 
stalldas, pudessc sc\' adoptado com pro"eito, embora por exeepção. 

Bcm expressi\'ns são a tal respeito as srguintes palmras do ultimo Relatorio: 
'( Si bem que de conformidade com as ide ias expe1Hlidas no oubro Relatorio, que tire 
.( a honra ele apreselltar-vos, mio tenha o Governo auxiliado a importação de 
.( colonos que venham empreg~r-se lias fazendas por parceria, salarios, ~ c. ne»t 
I( por isso ducidará, em casos ))Iuito especiaes, auxilial-a , si ellchergar Ilisso al
I( glllna coreniencia Olt llecessidade absoluta l}Ql'a a lavoura. 

O facto mesmo já em parte rcalisado de ter mandado contratar trabalhadores 
c:Jlins para ensaiar a sua aptidão 110 serviro rnral e reconhcccr ag vantagens qUI! 

poderiam prestar, demonstra que não c.~tava cm suas vistas recusar sempre todo 
e qualquer auxilio c~m o fim de dar braços .i laroura. 

E~te recurso, por~m, não se póde hoje considerar inteiramente c ffica 7. , 

,isto como depois de ter nqui chegado e sido distribuido o primeiro carregamento 
claqnclles trabalhallorcs, dcclarou. como adiantc vos informo, o correspondente da 
(',Isa contratadora, que esta não podia pl'osegllir cm ulteriores remessas, em COI!

~l>'1uencia de hum bando publicado pelo Agente Diplomaticodos Estados l'nitlos 

na China, em o qual se recommendova aos I'ubditos daquella ~ação quc não conti
lIuassem a contratar c transportar Chins para fora do Paiz. 

Scmelhante resultado, com quc se não contara, unido ao gravame e prejuízos 
que tem sotTrido, e tcm de solTrer a nossa lavoura pcla deficicncia de broços, c ao receio 
que os nossos pro]lrietarios manifestam, de por si me~mos tomarcm a iniciativa em 
ohjecto ele tamanha importanciacmbora seja o seu mais palpitante illtercs~e, autori::;.l C) 

(;orc1'll0 a pensar que hc chegadl\ li epoclH' de virem os podcres do Estado em aU\iJill 
mais immetliato da principal fonte da no::;sa renda, facilitando e promovendo pelo tcmpo 
apenas indispensarcl e dentro dc limitcs razo<lvcis a importac:ão d.e colonos por sala rio 
ou parceria. 

As circnmstancias 110 Paiz são hoje na ,·crdade cxtraol'llinarias, c muÍlt) . 
IlilTerentes do que eram o anno passado na cpocha em que cscre,·i o mcu Rcl,l
torio. 

Ellas por sem dmida lecilimam hllll1a ewcp~ão, 011 antes hum ensaio, que, em 



mllla tlcstl'Uindo o systcma adoptado, como regl'a, pelo (;0\"0\'110; PI'OVill'iÍ a totlas as 
luzes aos nossos lanatlol'es, que a sua sorte n110 es!ti ahandonada, e que assim eomo 
os poderes do Estudo \las grnlllles calmnidaues soccol'rem as povoações' so(frel!ora:-; • 
H\TI\I\llo-ns, 011 aUcnuando-lhes os males procedentes lIa fome c da peste. a~sim 

lambem quando Yt!em imminentc huma crise, que pÓtle ser fatal li h\\'oura, tratam 
so('('orre-Ia, e não a abandonam a seus uniros esforços. 

Em face de motivos tilo pondel'osos e dl\ gl'aridade do perigo não hesito em fl'l1n
eamente solicitar de vosso patriotismo os meios ou recursos intlispensareis a fim d(~ 

habilitar-se o Govel'no para, sem deixar de parte a idéa prineipal de fundar e desell
,"oh'er gmudes nuc1eos de colonos proprietarios, 11rOmOyer tambem n importn~ilo ele 
('olonos l~uropeos para o seniço das fazendas e estabelecimentos rumes, pelo tempo 
que é de crer seja muito e\ll'to, e que for indispensayel para encaminhaI-a, e para 
animarosnossos proprietarios ruraes e o commercio a fazerem-a, comoémais natural, 
inteiramente á custa dos recursos particulares. 

Não hesito t:nesmo em pedir-vos a crea~ãode um credito e'\traordinario·para este fim. 
A despeza será productim. O Gorerno mani d'essa antorisaçilo com a maior pru

uencia c discrição. 
Não se constituirá importador directo de colonos, que ycnham 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 
in~peccionar a escolha dos individuos; c já por meio de Sociedades, já por meio d~ 
nossos Agentes na Europa, abrirá a nossos Fazendeiros as portas, por onde lhes seja 
facii conseguir o supprimento dos braços de que carecerem para cultura de ~uas terras. 

Os colonos, transportados com taes cautelas, dentro de poucos annos poderfio 
reunir algum peculio, e o Gorerno procurariÍ assegurar sua sorte ministrando-lhes, 011 

fazend0-lhes ministrar o~ meios de, em mais ou menos curto prazo, tomarem-se pro
prietarios, fim principal da emigrUl,'iio de colonos industriosos c agricolas. 

A necessidade cada dia se torna mais urgentc; é chegada a occasião de appliear
! ::e () rcmcllio mais prompto, e mais immcdiato: e deixanrlo o rcstante ií ar(:ão lenta 
:h tempo, embora mais segura. 

r\o intuito de promoveI' o desem·olvimento dos nucleos dos colonos pl'OJlrie
!nrios, c de ensaiar o trabalho dos Chins, a que me referi no anno passado, tem 
I) (;oycrno tomado as seguintes medidas. 

Ao passo que tratou de decretar a creaçiío das repartições espeeiacs das Terras 
Publicas nas Proyincias das Alagoas, Bahia, S. Paulo, Santa Catharina c Ispirito 
Santo, cuida em montar brevcmente as dc S. Pedro, Pernambuco e Minas Gcmes, 
pelas razões que constão do relatorio da Repartição Geral das Terras Publicns, c lliío 

tem deixado de promover a fundação de novos nucleos em pontos que por sua posi
ção, pela fertilidade dc suas terras e benignidade do ('lima, prornettem hum futmo 
esperançoso nos novos moradores. 

Assim, tendo contratado com a Companhia de navcgação do Amazonas, com 
o Dr. Fairre da Provincia do Paraná, com o Conde de Montrarel da de S. Pedro, 
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\'ciin 'o Dr. Jllumcnull em Santa Catharina. e com a Companhia do Rio N~\'o na 
tio Espirito Santo. a vcnda de terras c prestado auxilios pecuniarios para a intro
lluc~i\o e estabelecimento de 17.850 colonos como proprietarios por titulo de com
pra ou aforamento. posteriormente contratou com a Companhia de colonisa~!i.o de 
Hamburgo. com o Procurador de 55. AA. UR. o Principe e a Princeza de Joimille 
e com a Companhia de na\'egação e commercio do Mucury. a importação e o es
tabelecimento de 20.710 emigrantes curopeos. lambem com a clausula de serem 
proprictarios por qualquer dos meios acima declarados, ou em terras pertencentes 
ílílS empresarios, ou em outras que devem comprar ao Goyerno; e ainda ultima
mente del1rindo á lll'eten~ão de huma casa commercial estrangeira da Provincia de 
S. Pedro, declarou-lhe, por iutermedio do respectivo Presidente, que estava prom
pto para vender-lhe 8 leguas quadradas de terras devolutas pelo minimo da Lei, 
com as mesmas condições com que havia contratado as que cedeo ao Conde de 
Montral'cl, e que constão do meu já citado Udatorio do anno findo. 

Tem desCarte o Governo contratado não só a importaC:áo de perto de 39.000 
('olonos uteis e industriosos, sujeitando os respectivos empresarios a multas pela 
infracc:ão dos ajustes, como lambem a venda de cerca de 92 leguas quadradas 
de terrenos de"olutos, que devem importar em 4H.000;P 000 pouco mais ou 
mel\o~. 

Jà se acha medido e demarcado o primeiro territorio contratado com o Conde 
t1e Montrayel, e he de presumir que a esta hora lhe tenha sido já entregue, me
diante a somma de 18:000 ~OOO que deve ter recolhido á Thesouraria de Fazenda 
da Provincia de S. Pedro. 

Proseguia-se, na data das ultimas informac:ões, na demarcac:ão de outros ter
ri torios cujas operac:ões ue\'cm correr mais desembaraçadas e custar muito menos, 
,"isto que se achão já rerno\idos os principaes obstaculos que a primeira medição 
encontrou. 

Este empTesario associou-se ultimamente com outros, e deo já principio aos tra· 
bulhos com o pequeno nuc1eo de 39 colono~. 

~a demarcacão dos territorios contratados na colonia do Rio Novo com o :\Iajor 
Caetano Dias da Silva surgiram difficuldades, cuja soluc:áo teve de ser demorada, por 
depender de informac:ões e e'\ames, e da creac:ão de juizes commissarios. Taes dif
ficuldades só ha pouco puderão ~er removidas. Entretanto a empresa deo já prin
cipio á colonisac:.ão em terras que possue nas visinhanc:as das que contratou, con
tando já o nascente estabelecimento 11~ colonos, alêm de 30 Chins. 

Conl,ratando o Goyerno com a Companhia de Hamburgo a vcnda de 2 leguas 
quadradas de terras sobre a serra do mar, visinhas .ís da colonia D. Francisca, com 
a obrigaçãO de serem povoêldas dentro de tres annos pelo menos com 2 mil indi
viduos, e bem assim até 100 lotes de terra de 250 mil brac:as quadradas cada hum 
ao longo da estrada que comem abrir-se da poyoac:áo de Joimille, em Santa Ca
tharina, para a Provincia do Paraná; determinei ao Presidente da Provincia de 
Santa Catharina, com o fim de facilitar as communicac:ões entre as duas ditas 
Provincias, e de dar impulso e promover o desemohimento do novo nucleo colonial, 
que mandasse examinar e estudar duas picadas já abertas, que, partindo da dita 
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povoaçL\o, se tlil'ijilo huma ú estrada de Lages e oulru até as pro\imitllllles da Cilh\(lt~ 
de Coritiba, 

Se alguma das referidas picallas pl'eshn'-so Ú constl'llc~ão de hnllla hoa estrada 
de carros, sem grandes despelas, intenta o Governo manuar logo principiaI' as res
pecti\'Us obras, conveneido como está da grande influencia que tcd es~a estraua 
não só pelo que respeita á prosperidaue da Colonia O, Francisca, como ÍI de outros 
nucleos que se estabeleçuo na llrovincia do Paraná, a qual, como não desconhe
ceis, he hum a das que reunem condições mais aproveitaveis para a fundação e de
scnvolvimento de colonias agricolas de europeos. 

Pelo ultimo contrato feito com a mesma companhia de IIambmgo não fica o Go
remo sujeito Í1s despezas, que se houverem de fazer com a demarcação das terras "en-

I 

diuas, e adoptou o systema tIe conserYar, entre os lotes cellidos. terrenos devolutos 
para serem de futuro vendidos por conta do E~tado. 

A vantagem deste systema he de primeira intui~ão, porque, embora na actull
liuade fossem cedidas pelo minimo tIa I.ei as terras que contmtoll a dita Companhia, 
á proporção que estas se forem povoando, irão as resernulas subindo em valor, 
c dentro em pouco chegarão a lei-o muito superior ao maximo fixado na refe
rida Lei. 

Posto que os colonos do nucleo denominatIo Santa lzabcl, na l'ro\'incia tIo 
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 ultimos povoado
res, aconselhão que não se agglomere ali consideravel numero de colono~. Por
isso, sabendo o Governo que melhores condições ofTerecem os terreno~ e\bten
tes sobre o rio Santa Maria, e desejando formar naquelIa l'rorincia, em que tanto 
abundão ainda as terras devolutas, nucleos numerosos, que siniio de centros de 
attracção, a fim de encaminhar para ali a imigraçüo expontanra, mandou de
marcur com a maior brevidade hum territorio, c fazer todos (lS preparativos para 
o recebimento c estabelecimento das primeiras 50 familias. que dere mandar rir 
da Be/gica. e que seriio seguidas de outras até compldar-~e o numero de t.lon~ 
mil colonos. 

Pelas informa~ões recebidas, nutro esperanças de que, seniio todos, ao me
IIOS grande parte destes colonos estará habilitada não só pura pagar suas passagens, 
mas ainda para trazer com sigo algum dinheiro que facilite o desemolvimento da 
nova colonia. sem grandes sacri{icios do Thesouro ~acional. 

Dero informar-vos que, para com todos 05 empresarios acima declarados 
menos a Companhia de commercio e navegação do Mucury, compromelteo-se o 
Goremo a auxiliar a importaçiio e o estnbelec:mento tIos colonos por meio de 
llUma sllbvenção por cabeça, variando de 15 a 30 mil réis por individuos maiores 
de 10 allnos e menores de hO, 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 súo as tlespezas que em seu começo 
exigem os estélbelecimentos coloniaes, e que ttil) aleatorios S,io os riscos a que se 
:lChãO sujeitos, que sem algum auxilio pecuniario, e outros favores, como sejam a 
venda das terras pelo preço minimo da Lei, a faculdade de chegarem os navios, 
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fllW trallsportem colollos, aos pOl'tos mais proximos das colonias, ainda quando 
lliio srjii() ulrull(legildos, o pngamento tio serviço dos cultos, o tias escolas, &c" 
lora quasi que impossivel por muito tempo tia r-se hum desenvol\'imento em maior 
escala ú colonisnçi'iO, e aproximar a epocha em que a corrente tla cmigrn~[ío por 
si mesma se tlirija para os nossos portos sem gravame do Thesouro. 

O tombamento das terras devolutas, SUll dbtribuiçiio em lotes e e:tposi~ão á 
renfla, não teem ai nua tido tanto incremento como he ele desejar, E~te facto porem 
não !lere jámais ser atlribuido a culpa do Gov<!rno, 

Já tive o anno passado occasião de dizel-o em huma das discussões em que 
tomei parte, que em hum paiz novo, e em que tudo estava por fazer-se neste 
importante ramo, não era possiyel cOllseguir-se repentinamente, e no prazo de 
dois annos apenas, aquillo que em outras ('om elementos mais favoraveis, e 
dispondo-se de maiores recursos, tanto tem custado. 

De feito, grantles hão sido os obsta cu los com que os nossos Inspectores Gernes 
de medições tem lutado. De hum lado a incxperiencia dos empregados e a falta 
de pessoas habilitadas para o serviço especial das medições, d'outro a difficuldade 
de encontrarem-se trabalhadores que, achando nas capitaes e nos povoados tanto:, 
meios de ganhar a vida, se queirão sujeitar aos rudes trabalhos das maltas, e a 
de transporte e supprimento de vh'eres, unidas aos embaraços extraordinarios 
que sobrevierão nos ultimos tempos, procedentes já da epidemia reinante, já das 
copiosissimns chuvas que em quasi todo o Imperio cahirão no anno passado, 
tudo tem concorrido, máo grado nosso, para retardar este serviço. 

O Governo tem combatido taes causas quanto ha cabido em suns forças; e 
sens esforços ligados á maior experiencia, que ',ão adquirindo os agri mensores, 
e aos meios que se tem empregado, tanto pnra obterem-se trabalhadores, como 
para nlimental-os cm lugnres, em geral, distantes dos poroados, promeltem d'ora em 
diante mais regular nndamento á demarcaçüo das terrns, que he a base do no~~o 
~\'stema de colonisnçiio. . ~ 

,bsim he, que apezar de ter a cholera-morbus assolado a Provincia do Pará, 
e das chmas que ali cahirão, pude conseguir o respectivo Inspector Geral medir " 
llemarcar o perimetro de hum territorio (~ legoas quadradas), dividil-o elU quatro 
partes iguaes, e subdividir huma destas nas 36 secções ou lotes de que trata o Art. 
H da Lei de 18 de Setembro de 1850, ,\s ultimas chuvas que o obrig,irão a r~
tirar-Sê com a gente empregaua no serviço para a povoaçüo de Caçaqul-ra e a des
pedir os traltalhadores, he derido o não ~star ainda completamente subdi"itlido esse 
territorio e promptas para serem desde logo expostas à venda H.l secções; o qlu' 
!l~ntro de pouco mais de hum mez espera conseguir o mesmo Inspcclor, llcm ('orno 
traçar os limites do segundo teh-itorio. 

O scniço feito em cada huma das 1 nspectorins consta !lo Rchl t orio da Rcr,!\'
t içfio Geral das ~erras Publicas, que para vosso conhedmemto mandei annc"ar 
li este, ~iío can~arei pois rossa pariencia, !"l'produzindo dcscnrohitlamente o que 
ali se acha a tal respeito. 

Dcsde o anno de 1854 vos annunciei o intento que tinha de mandar impor
tilr hum certo numero de Chins pill'il ensaiar no serviço, 
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As c'\pel'il~ncias, feitas nas rolonias lllglezas, em Cuba e em outros paizes in· 
tCl'tropicaes, UJ antemão abona\'llm o ensaio. Tinham os Chins fcito reappllreccr 
li CUltUl'J. ua cana e o fabrico de aSSUCU1' em lugares, onue havia qua~i que ueixauo 
ue existir pela extincçúo da escravidfio, apezar ue touos os esfor~os empregauos pelos 
respectivos Governos para a introuucç30 de colonos europeos. 

l.evauo por este, e outros exemplos, que longo fôra ennumerar, nno hesitou 
o Governo em contratar em Londres com a casa Sampson e Toppan a importaçilo 
de 2.000 Chins, sob condições que se podem até 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 reuuzil-os e adiar algumas con
cessões para serem sati~feitas, quando aportassem os outros navios, que uevem 
transportal-os em maior numero. Infelizmente, como já vos informei, offcrecc 
agora algumas duvidas o correspondente da casa contratadora em completar a re
messa a que se obrigou; e posto que o Governo as nno julgasse procedentes, 
porque não se dava o caso J' do rompimento do contrato, receio que isto, pelo 
menos, demore a "inda de novos trabalhadores Chins. 

O Governo fará applicar as multas do contrato, se a demora nüo fOI' ju~ti

ficada, 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 Imperie. 

Com o duplice fim de promover a povoaç<1o e cultura de nos~as maltas, c 
de policial-as, continúa o Governo a dar impulso aos estabelecimentos d' este 
~enero. 

Até hoje tem fundado noye Colonias militares; a saber: 
Na Província do Pará as de Pedro n .• São Joüo d'Araguay, e Obido~. 
Na do Maranhão, a de S. Pedro de AIcantara do Gurupy. 
Na de Alagôas, 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. 

Alem d'estas mandou fundar a dos Dourados, na Provincia de Matlo Grosso; c 
tem feito continuar os trabalhos das de Anbuac e Brilhante, com o fim especial 
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til' segurar c protpger a na,'cga~'i)o Omial cnll'c 1lfluella Pro\il:l'ia e iI UII l'a
I'aná; e bem assim as que !Im'cm ser cstabclccidas na PI'o\'inria dl~ (~oyaz, ,'01\1 

o intuito dc promo"er igual nn"cgil~41o nos l\ios Araguayn e l'ocantitõs. 
])as Colonias fundauas, a Lcopoluina hc a quc tem tido até o prcsente mnj .. 

rapido descn\'Ol\'imcnto; quer pel() inrremento de !Oua popula~'iio, quer pelo IIU

mero dc cdifieios jií ali existentes, quer finalmente rda cultura das terras. 
A Colonia ~ti1ital' di! Oh idos, apczar de difficuldtules "ac temlo algum descnml

\'imcnto; e, no mcu entender, é huma !Ias quc mais promettc, tanto pcla sua pn
),i\:ào, como pela I'ertilh.lade ue seu solo 

Alem do lIucleo militar com que foi fundada, tem já recehido 213 colonos rür
tnguezes, que o Go\'erno mandou "ir, por illt('rmedio da ca~a commercial do DarJo 
de )Iami, dos quaes acham-se empregados 187 na (lgrieultura c em outros traballto~. 

A Colonia )lilitar do t:r~cú "ai tambem se desen\'oITcmlo, achanuo-sc estabelt·
('hIas em seus competentes prascs 28 familias de colonos l'ortugueles, contrat(\do~ 

por interme!lio do Direclor da Companhia do Mucury, 

A das Pimenteiras npresenta hoje, sl'gundo as informações do l'residente dõl 
Provincia, mais algum melhoral:iCnto, sob a inspecção de scu no\'o Director; por 
quanto não só estão em andamento o quartel e diYersas casas para officinas , 
tomo se concluiram, em curto l)razo, no\'e casa!; de tijolo, cohertos de telha, envidra
~'l\das e pintadas, para rcsidencia do Direclor e mais empregndc,s. 

Alêm disto construio-se ali uutra, de 9;) palmos de comprimento, para sen'ir de 
Cape lia proYisoria, a qual alem lia !n~ngcm da l'adrocira l~ossa Sl'nhora da COllcei~flt\; 
pnssne os parmnelltos necessnrios para o Culto lli\'ino. 

Tem aque!la t'olonia tinas Olarias, em que se fabrira tl!lha, c um forno em qii(! 
St' podem preparar de 16 a 17 milheiros de tijolos, 

(Iuanto á~ outras Colonias, n'porto-me á~ informn\:ücs que enco:1trnrcis !iese:l
".,Jyhh,~ no Relator~ da n('pnrli~fto GNal tias Terras l)uh\ica~, 

Culhequese e cllilisaç,rlo (los Indios. 

II I' hum cxtenso artigo do nelatorio da neparti~fto Geral das Terra rublica~. 
consta tudo quanto se tem potlitlo colher de mais intl'ressante <Í('crea das alt\l'.\S de 
I;<Jios existentes no Imperio. 

Referindo-me, pois. a este dot'umrnto. pouco me cabe acere5centar ao que 
C'xpm em meu Relato rio do allno pa:;st1uo sobre este ramo de serviço publico, 

Tendo a cxperiencia demonstrado, ('orno po'r H'ZCS se ha fcito Yer. que o Hr.
gullllllcnto de 2.í de Julho de 1815 nJo era o mais adequado rara chamar ao grc
mio tIa nossa Sociedade o grande numero de hordas, que. errantes (linda, vagam 
pl'r no~~ns m:ltt1l5, cuida o GOWfilO em reformaI-o, dt' conformidade com tiS ideia 
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que tj\'C a hom3. Llc expôr llos oute.cedentcs Relatol'ios, Entende0 pOl'cm que I UIIlL'S 

de proceder U essa rcformo, e de destruir o que eshi feito, cominha, para mill'~ 

char com prudellcia, proceder n alguns ensaios de outro systeffin, naslIldêus que di! 
novo creasse. , 

He assiI~ que. como "os fiz ver o Dnno passado I mandei fuzer o primeiro 
ensaio nas uhlêas fundadas nas murgens Llos Rios Jutahy e Tibogy, compostus de 
lndios Cuyuás I e dirigidas por instruc~õcs especiaes, em que, tomando por base o 
clemento religioso I he incumbida n. ~Iissionarios d9dicndos c zelosos a direct,'ão dos 
Imlios, até que se achem em estado de conveniente emancipaçllo. 

Até o presente nilo teem sido desanimadores estes primeiros cnsuios; e tudo me 
faz crer que, pelo menos, colheremos do novo systema resultados melhores doi'! 
que os produzidos pelo do Regulamento acima citado. 

Se assim acontecer, ficar.i o Govel'no habilitado para expedir, e mandar ap
plicur a todo o Imperio, o Regulamento que já está prompto para ser pul.Jlicado. 

À,té. o anno de 1855 este serviço estam como que descenlralisado. 
Hum DirectorGeral em cada Provineia correspondia-se directamentc com o res

pectivo Presidente; e este funccionario, tendo j.í a seu cargo tantas e tão impor
tantes obrigações a desempenhar, luta\'a. de ordinario com difficuldades pro\'enientcs 
da falta de recursos e da affiuencia -de trabalhos, para occorrer sempre com a nc
cessaria promplidão a este objecto, e dar ao Governo noticias circumstanciadas do 
estado das aldêas e da cathequese dos Indios. 

Altendendo a este inconveniente I encarreguei ao Director Geral das Terras Pu
blicas de entender-se com os seus Delegados nas Provincias, de exigir e colligir 
todos os eStlarecimentos necessarios a este ramo, de velar no sen desenvohimento, 
c indicar ao Governo as medidas mais acertadas para o seu regular andamento. 

Hum grande embara~o porêm se oppõe ainda, e por muito tempo se opporá , 
a que possamos tratar deste objecto com a amplitude e largueza que elle merece. 
:Xumerosas hordas de Indios selragens temos em estado de se aldearem; mas falta 
para este fim o principal elemento; faltam-nos Missionarios, dignos deste nome, 
em numero suffir.iente, aos quaes se confie a sorte dos lndios e sua civilisação. 

De todas as Provincias, em cujas maltas ha selvagens, são reclamados instan
temente estes Sacerdotes. Emquanto foi possivel. satisfiz tão 'justa exigencia; mas 
não pude aUende-la para todos os pontos, muitos dos quaes estão ainda hoje sem 
l'!"te grande recurso. 

Para e\"Ítar li conlinua~<1o das usurpa~õe5 das terras das nntigas aldêas, e rei
rinuicar as que estão indevidamente apossadas, tem o Governo tomado as devidas 
proridencias, comecando por mandar aviventar as divisas das concedidas lJara pa
trimonio das ditas altlêas, muitas das qunes já nflo são habitadas pelos Indios, e 
outras encerram em si muito peEIueno numero de seus descendentes. 

Alguma despeza será mister fazer-se com isto, mas qualquer que ella seja h~ 

de ser compensada pelo valor das terras, que em sua maior parte tem-se tornado 
importantes por sua pOsi~ãO e quali(!ade. 

Segundo o novo e mais circumstanciado ~rrolamcnto, a que se procedeo na 
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REPARTiÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS. 

-
~/. ~ rSlZln. !/{~ 

Além das attribuições co'Oferidas a esta Repartição pelo Regu[amento de 30 de Janeiro de 185.i, algumas 
outras lhe tem accrescido, de modo que actuahnente, além da direcçã~ ~a inediçâü, ·àemarcação, venda, distribui
Ção c conservação das terras publicas, descl'iminação d'pstas das particulares, registro dos terrêõos P~5suidos c colo
nisação, acha-se a cargo da mesma tudo o que respeita ás colonias militares, aldêas de indios, e catechese"ê tivili
sação dos Indigenas. '---.. , 

Algumas questões sobre fronteiras, novas estradas, navegação de rios e linhas de vapor, 1em ainda feito 
avuItar o serviço da Repartição e angmentar ~u expediente. 

Além dos Regulamentos necessarios para o andamento da Secretaria da Repartição e dos trabalhos das Inspec
to rias Geraes de Medições, do qUI) jà dei conta no meu relatorio anteceJente, orgaoisei e tive a honra de fazer 
subir á presença de V. Ex. o projecto d'um outro, estabelecendo regras, a que deverão sujeitar-se os navios nacio
naes e estrangeiros destinados ao transporte de emigrantes para o impel'Ío. O art.12da lei de 15 de Setembro do anno 
passado allthorisou o Governo a regularisar este transporte, sujeitan«lo-o a condições adequadas e necessarias á 

salubridade e tratamento dos passageiros, como tambem a diminuir ou abolir completamente os direitos de an
coragem a favor dos navios, que u'tlste genero de negocio se empregarem. 

Talvez as conuições, a que vão sujeital'-se os importadores de emigrantes, pareção á primeira vista novos 
embaraços creados á colonisação, que desta rórma longe de ser favoreci,la, será contrariada pelo referido projecto : 
se porém se attender a que os Governos dos paizes, d'onde nos podem vir maior numero de colonos, Jifficultão ou 
prohibem mesmo a sahida de seus subdilos para os Estados, em que nenhumas providencias se tem tomado, para as
segurar o bom tratamento do em igrante durante a viagem, e protcgel-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 ordinario de individaos de me
nos boa nõla. 

Nos paizes, que recebem colonos bem como nos portos, onde estes embarcão, tem-se as aUlhoridades visto na 
rigorosa necessidade de exigirem sob penas assás soveras, que a bortlo dos navios de emigração baja as ac
commodaçõBs precisas e se dê o tratamento conveniente ao bem estar e saude dos passageiros. Se o gover
no Franccz se não tivesse resolvido a tomar medidas d'esla natureza, teria o importante porto do Havre per
dido os avultados lucros, que a emigração lhe deixa; e a Cidade de Anvers, onde ba muito existem severos 

, 
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regulamentos, teria de colher mais esse beneficio, Só no anno de 1.854 lIS despezlls feitas pelos C1nigl'anles, 
que sabirlio pelo porto do Bavre, slio orçadas de 8 a 10 milhões de francos, isto é 2,800 á 3,500 contos, 
somma bastante consideravel para animar diversos ramos cle industria, 

Bem desejava eu dar amplas e cil'cunstonciadas infonnaçõ'es a respeito de todos os objecto8 a cargo da 
Repartiç1io Geral das Tel'ras Publicas, e por isso em tempo se cxigil'ão dos Presidentes das Provincias, por 
meio de circulares por V, Ex: IIssignlldas, esclarecimentos sobre a chegada dos emigrantes, estado das dif
ferentes colonins Civis e Militares e dos presidias, registro dos terrenos particulares, P?sses e sesmarias su
jeitas á legitimação e revalidação, terras publicas, alciêas de lndios e catechese e civilisação dos mesmos, 
Desgraçadamente porém, CalDO V. Ex, verá dos I'e~pectivos arligos. poucas forilo as informações recebidas, e essas 
meslT.as incompletas. Novas circulares se exp~dil'ão, e é de esperar que para o anno seguinte não lucle a Repar
tição com as mesmas cJifficuldades, principalrnente se em touas as Provincias se acharem cl'eadas e montadas as 
Repartições Especiaes, das quae:! ella poderá exigir todos os esclarecimentos acima indicados, e que attenta a sua 
nóltureza, devem seI' ministrados pelas mesmas. 

O Bacharel Sebastião Machado Nuues exerce, desde 3 de Novembro ultimo, com assiduidade, zêlo e ill
telligenda o lugar de Fiscal das Terras Publicas, achaJldo-s~ O Bacharel Antonio da Costa Pinto Silva em com
missão oa Presidencia <la Provincia da Par<lhyba. 

Durante a minha ausencia desde 9 de Mal'ço até 3 de Maio. e deste dia até 3 de Setembro da anno passado, 
épocha dos trabalhos legislati vos, servi o o Bacharel B"rnardo Augusto Nascentes d' Azambuja interinamente o 
logar de DirecLor Geral, o a regularidade com que em todo esse intervallo se fez o serViço, demonstra o zêlo e 
capacidade do Omcial Maior da Secre1al'Ía, cujos cstlldos sobre colonisação e dedicação, qJe a ella vota, são 
bem conhecidos. 

SECRETARU DA REPARTlçlO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS. 

o pequeno pessoal d'esta Repartição solfreu alteração: O omcial Chefe da 2.' Secção, Bacharel João 
José de Andrade Pinto, despachado juiz de Direito para a Provincia de Santa Catharina, foi substituido pelo Ama
nuense da mesma Secção, Dr. Luiz Joaquim- de Oliveira Castro; e o Offieial Chefe da 1, a Secção, Brigadeiro 
Graduarlo Antonio Joaquim de Souza, nomeado Director da Escola Militar da Côrte, teve por successor o Coronel 
Reformado do Corpo de Engenheil'os Conrado Jacob de Niellleyer, que só tomou posse no 1.0 do corrente por se 
achar até então embaraçado em outro serviço. 

Permilla-me V. Ex, que me prevaleça d'csta occasião para fazer chegar ao Seu conhecimento que os dous Che
fes de Secção, despachados para oulros empregos, durante o tempo em que estiverão na Secretaria portarão-se com 
o zêlo, assiduidade, e intelligencia, que se lhes reconhece, 

Pouco se pó de dizer uos sen'iços que o Chefe da 1." Secção tem prestado, pOl' ler entrado em exerci cio ha pou
cos dias, maS sendo elle um dos offio:iaes mais distinctos de um corpo scientilico, não posso deixar de esperar gran
de coadjuvação de suas luzes e actividade. 

O Chefe da 2.· desempenha satisfactoriamente seus deveres e muito auxilia a Directoria pela facilidade com , , 
que maneja as linguas ingleza e allelr'ã. 

Os ,\.nanul!nses continuão a habilitar-se. e conduzem-se bem; sendo digno de attenção o Amanuense desenha
dor pelo excesso de trabalho de que é sobrecarr('gado. 

A correspondencia para a Europa, as multi plicadas informações e Avisos sobre propostas de Colonisação, or
ganisação de ínstrucções para clllonias militares, expediente com ellas, CGm as Pre~idencias das Províncias, Dele-
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gados e IDspectores Gernes, vllo tornllndo extremsmentfl! pr.sado o sel'viço, e em pouco tempo o pes~olll com que :1 

Secretaria Col cl'eada não será sufficiente, Já hoje com difficuldade pbde ser dispensado uma ou outra vez o Amonuense 
desenhndorpara se occupar nacopia tledlgtimas plantas, e não fui possivel,comoeu desejava. escripturar regularmen
to a Receita e Despeza de todas as Repartições, que estão subordinadas ti Repartição Geral das Terras Publica·s, e 
isso tanto pela diliciencia do pessoal, COIDO por não terem as Thesoul'arlas de Fazenda das Provincias enviado os 
balancetes trimensaes das despezas com as Repartições Espedaes, lnspectorias, Coloilias Militares, catechese e 
civilisoç:io dos Indios, 

A experiencia de mais um anno demonstrará se apAsar de maior habilitação que OI Amanuenses tem de adqui
rir, ainda assim preciso se tornará augmental' o seu numero. 

ARCHIVO. 

Os armal'ios destinallos ao Archivo Geral o Bibliotheca forão coIlocados na Salla da Secretaria, por falta de 
outro local apropriado e separado, como determina o Regulamento de 211 de Abril de 1854-. 

O serviço do Archivo, que se tem feito debaixo da direcçãoe segundo as instrucções do Omcial Maior, e confia
do ao Porteiro da Repartição, vai sendo por este desempenha,lo com zêlo e intelligencia. 

Acha-se devidamente escriptul'ado o livro geral e chronologico das entradas, assim como o destinado ao indice 
geral, por ordem alphabetica dos papeis archivados, com as competentes indicações e referencias. 

Já estão separados em mdços distinctos os papeis entrados até O filn do anno de 185ft, e os do anno que findou 
agaardavão a conclusão do presente relatorio para serem competentemente escriptarados e classificados. 

O Porteiro da Repartição além dos trabalhos do Archivo presta-se frequentemente a auxiliar a Secretaria no 
expediente de varios objectos a cargo da mesma; o'este serviço tem igualmente mostrado inteligencia e bastante 
habilitação. 

_000_ 

DELEG1CllS. 

Além das Repartic;ões Especiaes nas provincias do Amazonas, Pará, Maranhão e Paraná, de-que me 
occupei no ultimo relatorio, forão mais creadas por decl'eto de 29 de Setembro do anno passado a das Ala. 
gOas, por decreto de 9 de Fevereiro findo a( de Santa C lharina, Bahia e Pernambuco, e por decreto de 20 
do mesmo mez e anno a de S. Paulo, achando-se já todas, menos a de PeroambucJ, providas de em
pregados, e havendo-se expedido?s ordens necessarias para entrarem em exercicio. 

O registro das terras possui das, a legitimação e revalidação das posses e :>esmarias sujeitas a esta for
malidade. a verificação das medições dos terrenos devulutos, c a fiscalisaçãe do serviço, receita e despezas das 
colonias e presidios militares, bem como das aldêas, catechese e civilisação dos Indios, exigem imperiosa
mente a creação de Repartições Especiaes em todas as Provincias. fó assim poderá a Repartição Geral ter 



conhecimento- do que se passa n'es~as administrações. representar n V. Ex. n respeito dos vicios e dereitos, 
que o'ellos se introduzirem, e propÔr os rcmedios· mais proprios, 

A justiça obl'iga-me n fazer n'este lugar especial menção do delegado na Provincia do Amazonas, que 
se tem mostrado incansavel em colligir informações á cerca das diversas ald~as alli existentes e das bordas 
de Indios errantes, em que abunda a Provincia. no zêlo, actividade e intelligeocia d'este emp"egado devem 
esperar-se serviços importantes. 

Igual menção dero fazel' do Delegado na Provincia do Pará, que acaba de apresentar n'esta Repartiçiio um 
mappa estatistico d'aqueI1a Provincia, 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 Empreglldo pelo serviço 
publico. 

= Oe:r 

INSPECTORUS GER1ES. 

Em Março do anno llroximo passado acllavão-se creadas as Inspectorias Geraes do Amazonas, Pará, Maranhão 
e Paraná. A' primeira foi incumbida a medição e demarcação dos territorios, que pOI' Decreto de 30 de Agosto de 
1852 forão concedidos á Companhia de Navegação e COlDtnercio do Amazonas, mas propondo a Directoria d'esta 

--empresnnamtãr-rãzér aquellas operações por Engenheiro seu, sujeitando-se depois ás verificações, a que ao Go
verno aprouvesse mandar proceder, teve a proposla fa\'ol'a\"el deferimento, c o Illspcctor Geral retirou-se, ficando 
assim por emquanto suspensa a Insp~ctoria. 

O Presidente da Provincia do Pará, depois de ouvir o respectivo Delegado, determinou que a medição e de
marcação das Terras Publicas começasse nos TC1'mos de Bragança e Ourem e nas vizinhanças do Rio Cayté e da 
povoação de Cassaqueira, distante da Cidade de Bragança quatro lcguas. 

Segundo as informações do Inspector Geral o 1." Tenente João Martins da Silva Coutinho, o t~rreno desi
gnado é de excellente qualidade e sua posição bôa, não só pela facilidade de communicação pelo rio, como por 
ser cortado pela estrada, que dos municipios de Guimarães e Tury (na Provincia do Maranhão) se dirige á Cidade 
de Belem no Pará. 

Apezar do zêlo e actividade do Inspector Geral, segundo as ultimas communicações recebidas, ainda não esta\'a 
completamente medido e demarcado em secções o primeiro territorio, 

A cholera morbus accommettendo os empregados da Inspectoria, força foi por mezes retiral't!m-se do malto 
e procurarem soccorros na proxima povoação; C as copiosas chuvas depois os obrigarão a suspender os traba
lhos. 

Apezar d'estes inconvenientes extraordinarios, e da dilliculdade com que ao principio se lutou para ter os 
trabalhadores precisos, e fornecer-lhes mantimentos, esta\ão em 8 de Janeiro proximo passado completamante 
rnedid~s, demarcadas e descriptas 36 secções, e pouco faltava para que o primeiro territorio, composto de Uh 
secções se acbasse todo em estado de poder ser exposto a venda: é digno de attenção o Relatorio do ultimo tri
mestre do Delegado do Director Geral a este dirigido. 

Não se ralisarão as esperança s que nlltr ia o Presidente da Provir.cia do· Maranhão quando fixou o Termo de 
Tnryassú para o principio dos trabalhos da In~pectoria Geral. 

A opiniãO que se havia formado de haver n'ôquelle municipio requissimíls minas de ouro, e a orgaoisação de 
uma Sociedade para alli colher este valioso metal, fizerão acreditar á primeira authoridade d'aquella Provincia que 
os terrenos devolutos, que no municipio do Tury fossem medidos e demarcados, enconlrarião faeil venda pela amu
eneia dos explorlldores do ouro: infelizmentl! porém as explorações da Sociedade de mineração nem um resultad o 



vantajoso derllo, e a localidaJe escoll.hla para princil)io das medições, sendo muito di,tante l1e rovoados e pouco 
sadia, resolvêo:l Presidencia fazer suspendel' O~ tnlbulhos, quo se acha\'ão alliantados, e novo local foi ultimomentc 
designado no rio Mearim , 

Os tel'fenos escolhidos pelo actual Presidente são rerteis, não multo lIistantes 110 lugares bobitados, de grande 
extenção, de fLlcil communicação com a capital pelos rios navegnveis de Mearim e Goajaú, e se acbão llroximos á 

estrnda que da Barra da Corda, vem ter aos Campos de Vianna; reúnem assim as principaes condições exigidas 
para estabelecimentos agricolas, e n'clles se lerá de formar uma povoação onde se faça a distribuição dos geceros 
estrangeiros, que se dirigirem para a Com~I'ca de l'astos Bons e Chapada, c algumas de Goyaz e Pará, e para onde 
confiuão os productos de tars Comal'cas, o que" tornará um ponto importante de ~ommercio, 

O Insl>p.ctor Geral havia seguido á filZer ali 1>l'imoiras explorações, e os trabalhos começarão em pOIlCO tempo, 
O 1,0 Tenente Epifanio Candido de Sousa Pitanga, que no ~hranhão servia o lugal' de Inspector, não podendo 

supportar o clima d'essa Provincia, foi removido 'para a das Alagõas, e 5U bst:tui(lo pelo t,o Tenente d' Ar
mada João Joaquim da Silva Guimal'ães, anteriormente ellcarrega~o da medição e demarcação dos territorios con
tl'atados com o Major Caetano Dias da Silva, emprezal'io da Colonia do Rio Novo, 

Na Pro .... incia do Paraná determinou o Presidente que as medições tivessem principio nos terrenos geralmente 
chamados do i1ssongui, de pro\'crbial fertilidade, muito salubres, proximos á nova estrada da Graciosa, e sitos 
entre a VilIa de Antonina c a Cidade de Coritiba. 

O Ellgtnheiro civil Pedro Toulois, nomeado Illspeclor Geral, para alli seguio com illguns agrimensores, todos 
estrangeiros, que na falta de nacionaes se hahilitarão em o exame respectivo, Se a capacidade professional era fa
cil de ser reconhecida previamente, a moralidade J'esses individuos nãopodia ser verificada se não pelo seu comporta
mento posterior, que desgraçadamente foi tal, que tendo-se rebellado contra o mesmo lnspcctor, e pouca ou ne
nhuma a pplicação tendo ao sr.rviço, o Governo Imperia I, logo que destes factos teve conhecimento, os mandou de
mittir, e fez seguir para alli outros agrimensores. O Inspector Geral tem sido muito moroso em daI' conta dos 
trabalbQs que mellsahnentc fa't, como se adia lletermina(lo em circular da R~partição Geral das Terr,s Publicas; 
e segundo o ultimo relatorio datado de t i de Março findo acha\'ão-se medidu5 e demarcadas 3,000 braç<ls da meri
diana verdadeira, e 3,000 da base principal, e nada [>01' ora das linhas a e\las parólre\lils, raltando 18,000 a de
marcar para fecllUr o primeiro territol'io. 

A morosidade com que o Inspector Geral tem procedido n~ medição e demarcação, e a falta de obser\'ancia 
das regras a ql1C sc devia sujeitllr, segundo o disposto nos Regulamentos rcspecti\'os, moverão-me a propor sua 
demi~são, e procuro pessoa idoDea para apresentnl-a a V, Ex, 

Raras vezes as tres lnspectorias, que estão em exercicio, cllcgarão a medir e \lemarcar as 500 braças que 
no Ri'gulamcnto dl' S de )laio de t85!" f"i julgado O medio, sendo devida esta lliscI'cpancia cntre a pratica e o 
orçamento feito no dito Regulamento talvez ao tirocinio do pessoal, que concOI'!'e para a medição e demarcação, :i 
asperes;:\ dos terrenos, á falta de recursos que no principio se devcrião dar em lugares tão distantes de povoação, e á 
opposiÇãO que em geral se tem fcito nas localidades ao progesso dos trabalhos, Creio comtudo que o tempo irá 
removendo a maior parte das causas retardativas, que cada uma turma de medidores não avançará diariamcnte. 
termo medio, menOs das 500 braças, c que o preço medio da medição de cada uma se irá aproximando successi
vamente dos 80 réis, e descerá mesmo d'cste algarismo, pois que não !la razão para que sendo DOS E~tados-Unidos 
o custo media da medição e demarcação de uma braça corrente 9 réis, e DO Baixo Canadá pouco mais de 12 réis, 
sejanlos condelDnatlos a não termos o mesmo serviço Se não por preços 0 c 7 vezes maiores, 

Em todo o caso porém morosa será sempre a tarefa da demarcação uas terras publicas: para que um territorio 
seja dividillo nos lotes determinados pelo artigo 1ll da Lei de 18 de Setembro de 1850, pr~ciso será abrir e me
dir 52 leguas de picadas, preparar, numerar, assignalar e colocar solidamente 291 marcos, e abrir inscripções c 
outros signaes em immensas pedras Q.arvorcs, levantar monticulos que tenhão longa duração, fazer escavações e pro
ceder finalmente da maneira determinada nas :nstrucçõcs de 10 de Dezembro de 1855, para que em qualquer 
tempo se encontrem vestigios que determinem as diversas secções o as destingão entre si. 

(,om tudo o Inspector Geral e quatro lurmas de agrimensores em 62 dias de serviço regular poderão pre
parar um territorio, para ser exposto a venda, o a despesa deverá regular por 12:h80;jpOOQ; ora tendo o lerri
torio 36:000,000 de braças quadradas, e t Ali,lotes, baslarã que a braça quadrada seja vendida a 1 real, para ficarem 
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cobertas todas as despesas de I\\cdiç~o, e da subvenção tle 25:tPOOO, térmo \Ue~io, com que o Governo lem auxi
liado a iml)ortaçllo dos individuos, que no mesmo terl'itorio forem estabelecidos, vindo assim 8 verificar-se uma 
das condições do systema de Wal Kefuld, pelo qual o producto da venda das terl'os deve pelo menos baslar para 
as despesas da emigraçlo. 

Uma Z01\a de rertilissimos terrenos devolutos, talvez de 8 Icguas de c~mprido e 3 de largo, ou mais aproxi
madamente de 2111egu8s quadradlls, de fôrmll irregular, nos limites das Provincias de Pernambuco e AlagOas, 
ainda ha pouco tempo covil de facinQrosos, e hoje inteiramente submeLLirJos ás authol'idades, o lendo em seu seio 
a Oorescente Colonia Militar Leopoldina e a das Pimenteiras, ~ a superficie que tcm de ser medida e demarcada 
pelo Inspector Geral de Medições da Provincia das AlagOas. O serviço ali lutará com menos difficuldades por 
ter de ser Ceito nas visinbanças de povoados, havendo faci! transporte de mantimentos. 

Logo que os primeiros territorios cSlejão medidos, dcmarcados e postos á venda, apparecerão muitos com
pradores para alli estabelecerem engenhos de assucar, para o que as terras são as mais propriíls, alem de produzi
rem com extraordiDaria abundancia todos os generos alimenticios, madeiras optimas para consLrucção e abundancia 
prodigiosa de aguas magnificas para todos os misteres. 

Jâ alguns requerimentos para compras de terra$ u'aquclla localidade tem subido á presel)ça de V. Ex., e sua 
decisão é retardada pela operação da medição e demarcação, que terá principio logo que o 1.0 Tenente de Enge
nbeiros Pitanga regresse do Maranhão, onde se acbava empregado. 

Sendo a Provincia de S_ Paulo uma das que maior numero de colonos parc:ial'ios tem importado,elevando-Ile já 
seu numero a mais de 3,517 como digo em lugar competente, força é dar pl'iocipio á medição e demarcação de 
lotes, em que elles se possão estabelecer COm() pequenos ~roprjetarios, logo que lendo pago as dívidas contrahidas 
com OS respectivos patrões e havendo acumulado o capitallleccssario parn a compra do terreno, e sustento durante 
o primeim anno, queit'ão estabelecer-se como taes. 

Por este e oulros motivos, havendo nos municipios de Iguarapé, Callanéa, ~orocaba e outros, vastos terrenos 
devolutos atravessados pelos rios navegaveis de Iguapé e Juqlliá, proYimos a povoações ou portos de embarque 
foi crcada a Iqspedoria Geral de medição em 20 de Fevereiro de 183G, e nomeado Inspector o 1. 0 Tenente 
Rutino Eneas Gustavo Galvão, que, tendo chegado no Paquete de Março da Provincia de S. Pedro, partirá breve
mente para começar o traballlo da divisão das terras nos municipios ácima indicados, e neste sentido se acbão 
expedidas as convenientes ordens á Presidencia de S. Paulo. 

Os esforços das empresas colonisadoras da Sociedade de Hamburgo e do DI'. Blumenatl e a aUração de ouUas 
diTersas agglomerações de estrangeiros, auxiliados pela protecção efficaz, que o Go"erno tem prestado, e continúa a 
despender, devem chamar para a Provincia de Santa Calharina avultadissimo numero de emigrantes, dos quaes 
alguns, como a experienciajá tem demonstrado, importarão capitaes maisoll mellOS importantes, porém sufficientes 
para compra de lotes de terras devolutas, e fundação de propriedades ruraes. 

E' pois Santa Catharina uma das Provincias, 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, c nomeado Inspector Geral 
o Tenente de Engenheiros Francisco José de Freitas, seguirão no vapor de meado de Março os instrumentos 
necessarios e tres agrimensores; e ao Presidente da Provincia foi determinado que fixasse a localidade mais coo. 
veniente, onde deverião começar os trabalhos da demarcação, e tomasse as medidas necessarias para que fossem 
levados a etreito o mais breve pos&ivel. 

A Inspectoria da Provincia de Pernambuco,comquanto Cosse creada por Decreto de 29 de Fevereiro ultimo, 
não entrará em exercício se não depois de terminados os trabalhos, que se vãO começar na Provincia das Alagôai; 
e formando os terrenos sujei los á demal'cação em as duas Províncias uma zona seguida, o pessoal que operar em 

. uma das Provincias deverá passar-se depois para a outra • 
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ENtOIDNDAS DE INSTRUIlENTOS 11TIlEI1TICGS. 

Receberão-se já a mnior parte dos instrumentos mandados vir da Europa, restando apenaa para com-:
pletar a cncommenda tres theodolitos repetidores e um horisonte artificial, que se achA0 na Al(an~ega. 

Os instrumentos chegados, com quanto menos solidos que os da fabrica ingleza, parecem boas. 

-.. 

TERRAS DEVOLUTAS. 

Apezar de ter a circular de 12 de Outubro de 1854 sido renovada por outra de 4 de Setembro do aono pu
sado, ainda estão muito longe de serem completas as informações ãcerca dos terrenos devolutos. 

Das que acrescerão ás dadas no meu ultimo relatorio, consta o seguinte: 

Plauh.,.. 

Comarca ele laico;;, Encontrão-se no termo de S. Raymunuo .. Nonato junto á ribeira das Confissões, pelo 
lado do poentA, cerca de 12 legoas de terras devolutas, porem este~eis. 

Ao Norte das fazendas Caracol, Cacimbas, Tranqueira. Canabrava, Serra Nova e Verec.la estende-se uma 
porção consideravel de terreno inteiramente desconhecido. 

Comarca Principe .1mper~·al. Em cima da Serra Grande, que devide. os termos de Marvão e do Principe 
Imperial, exist~m alguns terrenos devolutos, mas desconhecidos. 

Pará. 

Comarca da Capital. No municipio da Capital existem consideraveis terrenos devolutos janto a varios 
I'ios e igarapés, mas nada consta a respeito da sua qualidade. No municipio de l\foanã ha varias terras e cam
pinas devolutas, mas aquellas, por pantanosas, são improprias para a lavoura, e estas pessimas para cria~o de gado. 

Nos demais municipios ha tambem terrenos e ilhas devolutas, particularmente no de Cinlra, onde a 
maior parte das terras pertencem ainda ao Estado. 

Comarca de Marajá. Existem devolutas varias terras, campos de criar, e terrenos alagados, junto a ditre
rentes rios, na Babia de l'tlarajó, e no interior da ilha Caviana. 

Comarca de Bragança. Achão-se devolutos os terrenos sitQs entre os rios Goropy e Caetê, e neIles se procede 
actualmento a medição o demarcação de lotes de terras para serem expostos a venda. ' 

Comarca de Camelá. Existem terrenos devolutos môrmente no municipio de Baião, ã margem do Tocantins. 
As ilhas Tocantins e Jutahy tem campos proprios para criaçllo de gado, e pertencem ainda ao dominio publico. 

Comarca de Macapá. 'Possue differentes terrenos devolutos junto a varios rios eoas ilhas pertencents aos muni
cipios de Macapã e Porto de Moz. 



Comarca de Santarem. No municipio do mesmo nome apenas se acbão occupadas ai ilhas e val'zeas ás margens 
dos rios; quasi tudo o mais está devoluto, bem como os terrenos cortados pelo I'io Curuá, a excep~l[o da foz do 
mesmo, onde ha alguns posseiros. 

Tombem as margens do Tapujoz se achão em grande parte desoccupadas, mórmcnte da primeira cachoeira 
para cima, onde até aos limites da Provincia de Matto-Gl'osso, nenhuma posse existe. No territOl'io do rio Ja"ul'y 
encontrlío-se devolutos alguns campos de cl'iação, e nos margens do Trombetas, Branco e 1l~IIS confluentes tamhem 
não falUio terras publicas, 

JJ.llllftll. 

Comarca do Ouro Preto. Apenas se dá como de\'oluto umo cxtenção de (erreno entre os termos de ltabirn, 
Piedade, S. Caetano da Moeda, e alguns campos sem prestimo algum. 

Comarca de Piracicava. Junto aos rios Sem Peixe, e Doce, até a barra do Piracica"a existem muitas I~goas o'C 
terra, em perfeito abandono, em consequencia das febres, que d'alli expellem quantos se tem querido estabelecer 

n'aquellas paragens. 
Existem no municipio de ItabÍl'a consideraveis terl'enos devolutos de optima qualidade para a lavoura e alguns 

até auríferos. Os que licão junto aos rios S. Antonio e Cuiet(avalião-se em 28 Il'guas, e nas vertentes do Piracicll\'a 
e outros rios tambem os lia. 

Comttrca dI) Rio das P ell~'1s. Devolllto ha só um terreno árido no termo de MattosiDhos e uma porção de terras 
na conOuencia dos rios Bicudo e das Velhas. 

Comarca do Gequitinhonha. Existem graDdes porções de terras devolutas nas mattas do Mueury, districtos do 
Salto, S. Miguel, Urupuca, Sorohy e Americanas, bem como nas margens de lIIuitos corregos, que ficão ao nascen
te do districto da Chapada. 

Aproveitando a abertura da esu'ada 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 algu ma cousa. 

Além da Serra Negra ha tambem 16 a 20 legoas de terreno de\'oluto. 
Comarca do Rio S, Francisco. Existem d'ambos os lados do Rio Verde uma porção consideravel de terreno 

devoluto, mas esteril e pestifero. 
Comarca de Paracall't. Sãe terras devolutas as chapadas dos rios Fetaes e Pinduca até ás suas barras. 
Comarca elo Sapucahy. Existe apenas devoluta UlDa ilha no Rio GranJe, cuja arca pod~r:\ Ic\'ar 3lgllma~ 

dezenas de alqueires de plantas. 
Cornarca do Rio Grande. Na confluencia do ribeirão Turvo c Rio Grande, existe ullla ilha de 13 a 1 G 

alqueires de semeadura, que mostra ter sido cultivada outr'ora. 
Comarca de Pjtangui. Existem dois capões dm'olutos, um dos quacs terá 16 alqueires de terra de se

meadura. 
Comarca da Parahybana. Na serra da Conceição da lbitipoca existe devoluta uma sesmaria, que sen e 

de logradouro ao arraial. 
Comarca de !lloriahé. Por occasião de correr-se o rumo á sesmaria do alferes Candiuo Antonio da 

Silveira, ficou devoluta uma sobra, e no districto de Santo Antonio do Aventureiro acha-se uma sesmaria aball ~ 
Jonada ba mais de 20 annos. 

Rio de Janeiro. 

ApeDas consta de algumas terras devolutas nos seguintes Jogares: 
Alunic1.io de )Ilangaratiba. Em Ingahiba e Jacaraby ha terras, que se dizem devolutas, mas não sem 

cODtestação (le posseiros, 



Frl'fllll'zia ele 111 ambucaba. Supplle. se que haja IIlgum terreno devoluto. 
AI'lInicl}Jio de Paraf,l/' Desde a praia d/ls Tl'indades at6 aos limites da Provincia de S. Paulo, ha á beira

JIlor um terreno devoluto de cerca de legua o meia, achando-se 000 braças pouco mais ou menos jit cultiva. 
das, o o resto em malto virgem, Da praia elos Antigos at6 á POllta-Negl'a tambem existe meia legua de terra 
devoluta, habitada em parte por pescadOI'es; e correndo lIIais para o Costão de Cairussu encontra-se a praia 
das Galhetas de Cairus com 11lt de Irgua de terreno devoluto, 

ESl.lrlto Santo. 

Nada JIa a accrescentar ao que th'e a honra de expôl' no lIleu relatol'io antecedente. Possue esta pro
vineia abundancia de excellentes 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 pal'a 
obstar a que se tomem novas posses, e punir os que tentarem abril-as com manifesta infracção da lei de 
18 de Setembro de 1850, 

Goyaz. 

JJluuicipio de Go.~a:., Possue muitos tCl'rCUOS devolutos, entre outros a malta, por onde passa a nova 
estrada, que leva ao Pilar, e grande parte das margens dos rios das Mortes, Vermelho, Peixe e Araguaya. 

JllulIicipio do Pilar. Possue-os igualmcnt() no bello sertão d' Amaro Leite, e n05 confluentes do Ara
guaya. 

lJ/ul/icipio do Jara!Jwl. Nas cabeceiras da Lagoinha e LagOa GI·:J.ude, e nas margens de varias rios e cor
regos existem terras publicas, bem como no municipio de Corumbá uma malta na serra uo CavaIlinho. 

NUllicipio de S. José de Tocan/ms. Nas margens dos rios Trahiras, Bagagem, Tocantins, Maranllão e 
outros, c não menos 110S municipios de Tl'ahil'as, Bom Fim, Santa Luzia, Palma, Porto Imperial e Boa 
Vista existem igualmente terras devolutas. 

A maior parte lI'estes terrenos contém bellas mattas, excellentes pastagens e rios piscosos. 
Dos municipios não apontados não tinha o Presidente da Pro\'incia informações officiaes, mas consta

va·lhe que em todos elles ha maior ou menor extensão de terrenos publicos. 

~o= 

CONCESSÃO DE TERR\S. 

A's Provincias, 

Não consta ainda que alguma das Provincias, ás quaes o Decreto de 28 de Outubro de 1848 ar
ligo 16 concedeu seis leguas em quadro de terras devolutas para serem povoadas põr colonos, tenha procu
ndo rcalisar esta concessão fazendo medir e demarcar as ditas terras, 

A Assembléa Provincial do Paraná Mthorisou a Presidencia a de3p~nder até dez contos de reis annual
mente llUra promover a colonisação na Provincia. 

O Presidente, vendo-se embaraçado por falta de terríls, em que podesse estabelecer os colonos, e de la
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vradores que os quizessem receber, dirigi o-se no Governo Imperial pedindo-lho a eOllcesslio de algumas tCrt'as 
devolutas entre Antonina e n Capital. 

O Governo annl1iu a este pedido debaixo das seguintes condições, 
1.· Haver uma 8\'oa pelo menos do oito leguas quadradas devolutas e livres de contestações. 
2.· Ser esta area atl'avessada pela estrada, que de Coritiba 50 dirige a Antonina, ou não distanto da 

mesma mais de meia legua. 
3.· Serem as terras fel'teis e salubres, produsindo com abundancia principalmente milho, feijão e 

batatas. 
4.' Poder-se em época mais ou menos proxima formm' aHi uma povoação r:om probabilidade de se 

tornar prospera, quer pelo commercio, quer pela lavoura ou qualquer outra industria. 
Acrescentou-se a estas condições que, sendo I'e(llisad~s, c encarn'gando-se a Prol'incia de promo\"el' a im

portnção de colonos e suppril-os com o llecessat:io no primeiro alluo depois da chegada, o Governo faria medir 
e demarcar uma porção suficiente tIe lotes urbanos e rusticos para serem afora~os por mui pequena I'etrihui
ção nos primeiros mil colonos que cbegassem, 

A..'s Valualoas l1IlIJlicipaeso 

Havendo grande confusão e incerteza ácerca das terras, que constituem o patrimonio de muitas Ca
maras l\1unicipaes, e existindo avultauo nUlllero o'cllas que o não tem, rcsoh'eu V. Ex, mandar pela circular 
de 12 de Janeiro passado que os Presidentes das Provincias exijão de cada uma informações circunstancia
das sobre este objecto, afim de que possão ser resohidas algumas questões pendentes a este respeito e se dcm 
providencias ã cerca das Ca\ll:lras, que não tf>m)la trimonio. 

Na povonção de Santa Philomena na Provincia do Piauhy começárão os pal'Liclllares 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 tr.rrenos, ficarião improductivos com grande 
detri;.,ento da povoação, representou n'este sentido ao Presidente da Pro\'incia, e este ao Governo, o qual 
entendendo que não convinha fazer uIlla despeza avultada com a medição e demarcação Il'aquella localidade, 
ordenou ao Presidente da Provincia, que mandasse levantar uma planta da povoação com o competente ar
ruamento para, nn conformidade do art. 77 do Regulamento de 30 de Janeiro de 185lJ, se reservarem terras 
sufficientes atim do serem aforadas em lotes urbanos c l'uraeS, 

A. Particulares. 

Por Aviso de 2 de Janeiro passado se authorisOtl o Pl'esidcnte da Provincia de Malto Grosso a conceder 
ao Bacharel Anlonio Corrêa do CauHo uma area d:! trcs leguas qundl'adas de [erras devolutas entre o rio 
Paraguay, a Serra Bodoquera, rio Figueira e Huaunn Syjá, mediante :\~ seguintes condições. 

1. a Estar comprehendiJa cstn area na zona de dez legllas dll fronteira. 
2.' Obrigar-se o concessionario a introduzir Il'clla duas mU cab~ras de gado \"aCCllm c cavallar denlro t!{! 

dons Dllnos, sob pena de pagar dons contos ue réis de Il:ulta. 
3.' i.\led!r C demarcar o perimetro da arca, ficando a medição e demarcação dependente da appro\"ação da 

l'resi dcncia, 
fi,' Ser esta ôrea uniua, e não intenompida, 

Varios onlros particulares tem reqncrido Concessões de terr:ls, mas lem sido inu('feridfJs por não estarem 
Ilas circnnst:lncias da Ld de 18 ele Sctcmhl'o de 1850, 
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PRETENÇ~ES ~rRESENT~D~S PARA COMPitA E DONATIVO DE TERRAS. 

Dos ditTel'enles in«lividuos que lem leito subir ao Go"emo Imperial supplicas sobre terras devolutas, 
quer com o fim de formarem Colonias, quer para nellas crearem estabelocimentos particulares de agricul-
tura e criação, forão attendidos o~ seguintes: . 

O Dr. Roberto Lalldell. medico residente na Provincia de 8110 Pedro, o qual I'equerêo, em attenção 
aos serviços publicos que tem pl'eslauo, c Ú pl'omessa que elle amrmou lcr-se-Ihe roito de tloação ue ter
ras, que lhe fossem vendidas pelo preço minimo da Lei uma area correspandellte a quatro sesmarias. Não sendo 
conforme á legislação vigente l'crnUlIerar serviços com donativos ue terras, rcsolvêo o Governo em 29 de Selembro 
do anno passado. que ao mesmo Doutor serião vendidas as quatl'o sesmarias pedidas, lIIas com as condicções do 
conlracto feito com o conde de Monlruvd. 

Henrique Vernijoul, residente na mesma provincia, tendo requerido lima. legua ~uatll'ada ue terras no muni
cipio de S, Antonio da Patrulha, teve deferimento identico ao do Dr. Landcll. 

Nenhuma informação ha de haTerem os dons peticionarios acccitado as coudicções determinadas pelo Governo. 

TERR1S CONTR~TADlS. 

Quando o 1.0 Tenente da Armada João Joaquim da Silva Guimarfies ia dar principio ~í medição c 
demarcação dos cinco territorios, que o Go,"el'no Imperial contratou ,"ender ao Major Caetano Dias da Silva, 
a razão de meio real a braça quadrada e com a condição de lI'elles estabelecer como proprietarios, 
pelo menos, 720 familias ou 3,600 individuos, representou o Director Geral dos Indios da Provincia do Es-

" pirita Saulo, que as terras entre os rios Itapemerim e Benevente, elD que aquelles territorios devião ficar, 
pertencem ao aldeamento dos Indios de Bcneventc, e que assim não !1odião ser pelo Governo distribuidas como 
se devolutas fossem. 

Ao mesmo tempo diversos individuos requererão contra a medição que se ia fazer. 
O Presidente da Provinda, estando os Termos de It:lpernerim e Benevente sem Juizes letrados, e não se 

julgando aulhorisado para deferir a representação do Dircctor Geral uos Indios, submetteo á Decisão Imperial 
as questões que lhe forão dirigidas. 

Das informações coibidas verificou-se que, se em algum tempo existi0 o aldeamento dos Indios de Benevente, 
havia des.,pparecido á mais de cem annos, e que por tanto, a sesmaria de áS lcguas quadradas que fôra 
concedi<la no seculo 17,0, como affirmou o mesmo Dircctor Geral, estava na conformidade do que foi deter
minado para diversas Provinci"s, reunida á massa tlas Terras Publicas, e fazia parte do patrimonio nacional. 
Os posseiros que se achão n'esta sesmaria não pódcm deixar ue estar nas Cil"CUllstancias mencionadas no Re
gulamento de 30 de Janeiro <lo 18M, e são sujeitos a IC1;itimação, se nfio tiverem titulo legitimo, e si as posses 
farão abertas até a data do citado Regulamt:nto. 

l\ssim resolvêo o Governo Imperial que o Presidente da provincia ordeuasse que se proseguisse na de
marcação dos 5 tenitorios contratados; c que, se n'elles ficassem comprehendidas algumas posses e sesmarias 
sujeitas a revaliJação c legitimação, os posseiros e sesmeiros tratassem de as legitimar ou re\'alidar; e para 
que estas operações podessem ser feitas com regulariàade e presteza, ordenou ao mesmo que nomeasse Juiz 
Commis~ario ao Major Ernesto Antonio Lassanse Cunha, que ia substituir o 1.0 Tenente Guimarães, no
meado Inspector Geral das Medições na Pro\incia do Maranhãu. 



Solvidas assim as l1ifficull1ades que embaraçav:lo a execução 110 contrncto «.le (3 de Fevcreil'o de 1855, 
vac começar a cffectiva medição c dernnrcaçiio do pel'imetro dos cinco terl'itorios. em que se tom de es
tabelecer os habitantes d:) colooia do Rio Novo; e si não apparecerom estol'vOS, confio em quo em poucos 
mezes terá o Major Lnssanse Cunha terminado a comtnisslio do que se acha cocal'regado, 

A medição e demal'cação dos quatro territorios, cuja venda foi contl'atada com o Conde de Montravel pelo 
preço minimo da Lei de 18 de Setembro de 1850 e com a condi~~ão de n'clles estabelecer como proprietarios 
576 Camilias ou 2,880 iudividuos, não podia ter começo antes de se reconhecer onde sobre o arroio Marutá, e 
rio Cahy começão as terras devolutas, Enteodêo o Engenheiro encarregado da demal'cação dos quatro ter
ritorios, para certificar-se da localidade em que taes terl'as existem, subir pela margem esquerda d'aquelle ar
roio, e medir o caminho feito. levantando a planta e Cazendo as indagações neccssarias, Feita a exploração que 
consumio precioso tempo e dinheiro, se l'econhecêo que tal tinha sido a prodigalidade das concessões de terras 
feitas pelos antigos Capitães Generaes de S, Pedro, e talvez pelos sous primeiros Presidenles, que se havia dado 
maior area do que a contida no terreno, e que assim sobre o Maratà não era possivel demarcar um territorio, 
ao menos, sem contestação com s('smeiros, que aliás nem se quel' conhecem a posição de suas sesmarias, 
nunca medidas, confirmadas, nem cultivadas. 

Reconheéimento semelhante ia sel' feito sobl'C o rio Cahy, quando o Governo Impcl'ial, tendo conhe
cimento do moroso e assás dispendioso systema adoptado para se dar principio á medição dos tCrl'itorios 
contratados com o conde de Montravel pela Hepartição Geral das Terras Publicas, determinou ao Pre
sidente da Provincia, que Cazendo suspendel' as averiguações pela maneira porque se procetlia, mandasse nas 
,'esinbanças do Cahy, e sobre o arroio l'arromeco em lugar livre de questão, proceder a medição o de
marcação do perimetro do primeil'o territorio, pam u'clle serem accommodados os colonos, que a todo o mo
mento erão esperados; e que nas vesinhanças continullsse a demarcação dos outros, Esta determinação senuo , 
promptamente levada a elJeito, concluiu-se em Fevereiro passado a demarcação r:!o dito territorio, e o Presi-
dente da Provincia foi authorisado a passar o titulo de veuua, depois que O empresa rio entrasse na respectiv,: 
Thesouraria com os 18:000S importancia do seu prero. 

A pesar das despezas alheias inteiramente á demarcação, como as feitas com as medições das testauas 
de terrenos particulares, o importe das terras excede aos gastos feitos em 5:000$ segundo as informações 
recebidas. Confio que cada um, dos seguintes territorios deixará liquida a quantia de 16:000$; e como o 
Governo se obrigou á subvencionar cada um colono imporlado e estabelecido com a somma de 15~~ e ue 
:lOS segundo as idades, o producto das terras dará para as despezas de sua medição c para a subvenção, 
restando ainda o saldo de 7 :000$. 

Em 20 de Dezembro de 1855 obrigou-se o Governo a venuel' á Companhia do Mucury, á razão de 
meio real a braça quadrada, 11m territorio, isto é quatL'o leguas quadradas, em cada posse que elIa tem uas 
tcrrash:mhadas pelo rio Mucury. descontado porém o terreno que a mesma Companhia poder alli legitimar, 
na conformidade do Regulamento de 30 de Janeiro de 1S5!~, 

A medição e demarcação dos contornos dos tel'ritorios tcm de ser feita pela Companhia, mas por conta 
do Governo a razuo de 80 réis a braça corrente, e ,'erificada depois por um commissario do mesmo, 

Por cada lote de 250,000 braças quadradas assim vendido é a Companhia obrigada a estabelecer como 
proprietarios, uma familia, ou cinco individuos. • 

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 18á9 contratou em 13 
de Junho de 1855 o Governo, logo que for aberta a estrada ql!e da Colonia D, Francisca tem de dirigir-!ic á 

Provincia do Paraná, transpondo a serra do mar, vender duas leguas quadradas de terras além da dita serra 
e garantir sob condições, que ainda se tem de pactuaI', a venda de mais 16 leguas quadradas llas immedia
ções das antecedentes, tudo pelo preço minimo da Lei, e com a condição de impoI'lar e estabelecer tantas 
familias 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 ,'ender pelo mesmo preço grupos de lotes, que não tenhão de frente mais de 



duns leguns, e outrns tantas de fundo, fieando devoluta igual extenslio contígua, bem como a que se lho op
poser do outro lado da mesma estrada. O numero tolal de lotes assim contratndos não excedel'á a 1 ;000' e 

em cnda um d'elles deve a Companhia imllortar e estabelecer uma familia ou cinco individuas, re~bendo ~or 
cada um a subvençfio rle 30$ e 20$ segundo 11 idade. Em dez annos é obrigada a Companhia .. ter estabele
cidos como proprietarios nos lotes sobre a estrada Jlelo menos dez mil colonos, mil pelo menos em cada anno. 

O governo ndiantarlt 20:000,~ no principio de cada anno, os quaes tem de ser enconU'ados no importe das 
subven~õf!s pelos colonos entrados. não sendo cOllltudo o Governo obrig,Hlo a pagaI-as por mais de 1;500 
annualmente. 

A quantia adiantada é g:lrantida por tiança idonea ; e multas e outl'aS penas se achão estipuladas pela in
fracção de qualquer das co ndições do contracto : 

Pelos contractos celebrados pelo Governo com dÍ\'ersas em prezas coloniaes tem este estipulado a venda de 92 

leguas quadl'adas pelo pl'eço de 11111:000fl, e a importação c estabelecimento como pequenos pl'oprietarios de 

3i:OOO colonos pelo menos; e como a minima porção de terras publicas que é permiltirlo vender contém 
250:000 bl'aças, fui segundo o numero d'estas nreas que SQ fixou o de familias; mas sendo certo que aquella 
superficie pôde dar trabalho annual a muitas familias, <l havendo algumas emprezas restringido de tal maneira 
os lotes que vendem aos colonos, que não são sufficientes para exclusivamento os occupar, tem-se fixado nos 
ultimos contratos que a nem um colono ou familia poderão os emprezarios de colonisação vender menos de 
10:000 braças quadradas. 

Se o imposto territorial por mim lembrado no anno pl'oximo passado tivesse sido adoptado, menos ne
cessaria seria a nova clausula de que ha pouco fallei. Os que comprnssem lerrllS tcrião todo o interesse em as 
fazer valer ou vender o mnis breve quo lhes fosse possivel, e não as porião em reserva á espera de que o seu 
preço se elevo pelo augmento de população. 

LEGITIMAÇÃO DE POSSES E REV ALIBAÇÃO DE SESMARUS E OUTR,\S CONCESSÕES DO GOVERl~O GERAL 
OU .PROVINCIAL. 

Pouco se ha conseguido fazer neste ramO de serviço, o qual continúa a lutar com embnraços graves. 
Os Presidenles das Provincias do Rio de Janeiro, Minas, Santa Catharina, Piauhy, Rio Grande do Norte e 

AmazQoas, remelterão as informações quo lhes forão ministradas pela~ autoridades locaes ácerca das terras sujei-
tas li Iigitimac;iio e revalidação nos diversos l\lullicipios das l'especth'as Provincias. ' 

E' forçoso porém dizer que Laes informações não sórnente são muito incompletas, o que era de esperar por 
dependerem do conhecimento cxacto do modo porque todos os senhores de terras as possuem, como tambem não 
parecem muito conformes á verdade; e sirva de exemplo o que se diz dos Municípios de Paracatú, Uberaba, Ja-
cully Queluz mo Pardo Grão 1\10"'01' S Romão, Breio. Caldas, Jagllarary, Itajubá, Tres Pontas, Baependy, , , , o , . • 

A\'ruoca. Christina, S. João d'EI-Rey, S. José d'EI-Roy, Oliveira. Tamanduá, Formi3a e Bom-Fim da Pro
vi~cia de Minas, nos quaes affirmão que nem uma só posse ou sesmal'ia existe que não tenha sido adquirida por 
titulo legitimo, e por tanto que não ha terras sujeitas ás formalidades dos artigos do Regulamento de 30 de Ja
nciro de 185! •. 

Não é provavel que só nos Municipios citados tenha havido tão grande respeito aos terrenos nacionaes, dos 
quaes nenhum cscrupulo ha~ia até pouco de usurpar grandes extensões. 



Enlt'ctnnto, como lncs inrol'mn~õ(IS t()m por fiUl sÓll1cnte a nOIllNlçi'lo dos Juizes Commissal'ios ue llIetlições 
para procederem ds Irgitimaçôes e I'evnlidações, que houver a razer 1l0~ respectivos municipios, aquelles esclareci
mentos podem scr de~pt>nsados; e assim se declarou no Pre~idente da PI'ovillcia de S. PeuI'o CIII Aviso de S de 
Fevereiro do corl'ente onno, 

Um dos maiores embaraços porém, com que tem lutado este ramo de serviço, consiste na falia absoluta, que 
em grande parte dos municipios se sente, de pessoas habilitadas para os curgos de Juizes Commissal'ios e Agri

mensores. 
Pnra remover de algum modo este embal'aço, V. E:<. tOI1\ dado 3S srguilltes providencias. 
Por Aviso Ch'cular de S do Outubro do anllo passa,lo mandou V. Ex. nomeai' quanto antes os Jui7.9S Com

missarios, e indicou que em C3S0 de falia absoluta de outras pessoas 1I0S municipio~, em que se estivessem me
dindo terras devolutns, podt's~em sei' nomeados para tnes cal'gos os Inspeclorcs de medição ordell3mlo que os 
prosos que se houl'csse de marcar para as legitimações e revalidações fossem curtos. 

Por outro Avisos de 8 de Fevereiro do corrente anuo declarou V. Ex. que o Inspector de medição só po
desse ser nomeado Juiz Commissario para o município, em que estivesse procedendo li medição e demarcação de 
terras publicas; e que se estas se comprebendessem em dous, ou mais lIlunicipios o dito Inspector fosse nomeado 
sllceessivamente para cada um delles. 

Por Avisos de 18 e 22 de Janeiro passado resolveu V. Ex. mandar para cada uma das Provincias!lo Ama
zonas e Matto-GI'osso um Omcial de Engenheiros c um Agrimensor para serem empregados nas legitimações e 
revalidações das posses e sesmarias, ou concessõos do Goyerno, marcando para o ?rimeiro a gratificação !.le 
150./tl000 réis mensaes e para o segundo a de 100;tpOOO, que "cncerão quando estiverem empregados 
n'esse trabalho, de\'endo em tal caso ser apt'oveitados pel@ Presidente em qualquer serviço geral ou Pro
vincial. Para a Provincia do Amazonas já partiu, encarregado d'esta Com missão, o Capitão de Eugenheiros Dr. 
Theodoro Antonio de Oliveira. 

As legitimações e revalidações são netos de transcendente necessidade para scgumnça dos particulares, c por 
que ü'elles depende em grande parte o conhecimento das terras do dominio publico. 

A providencia por V. Ex. ;1(10ptada de poder ser nomeado Juiz Comlllissario o Inspector de medição, posto 
que nccessaria, é sujeita a inconvenientes, como V. Ex. sabe; e a outra é pouco Clfficaz, porque um só 
homem difficilmente bastará pam o trabalho em toda lima Provincia, 

Desgraçadamente poréln não temos tão avultado numero de Engenheiros, que possão ser encarl'egallos da 
Commissão de Juiz Commissario em quantidade sufficiente para satisfazer as necessidaues das Provincias, e a 
despeu que seria preciso fazer-se, caso os tivessemos, e lhes dessemos este destino, seria extraordinnria. Muito 
vagarosamente portanto tem de andar a revalidação e legitimaçãO das posses e sesmarias. 

Tambem a falta de meios de grande parte dos posseiros para oeCOl'l'erem de prompto no págamento 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; por cmquanto não consta ainda 
que se tenha procedido a aeto ;!Igum de I~gitimação ou revalidação; mas como já se achão nomeados alóuns Juizes 
Commissarios, é prova-,el que alguma cousa se haja feito nas Provincias, ou que brevemenle se fará, attendendo-se 
ás penas em que incorrem os posseiros e concessionarios, quo deixarem ti.! se submetter em tempo <Í'luellas 
formalidades. 



REGISTRO D~S TERRlS POSSUlD~S. 

Havendo deeoniuo mnis de tIous annos depois que foi po~to em execução o Regulamento tIe 30 de Janeiro 
do 185lJ, e tendo já eXI>il'atlo no Municipio tIa Corte o primeiro dos tres prnsos marcados pal'a o rl'gistro tIas terras 
possuidas, ordenou-se aos respectivos vi~arios que I'omettes~em a mlação dos illdh'itluos, que bOQ\'essem multado, 
na fórma do al'ligo ~5 do mencionado Regulamento, afilU de se mandar fazel' elTectiva a cobranç" das multas pelos 
mcios competentes, 

Aos Pre~ideutes das Províncias se expedirão ordens scmelhante~. 

O r('gistl'o das tei'ras possudas tem marchado Com pouca acliviJatle ; portlu só raramente, em uma ou outra 
localidade insignificante, tem apP:ll'eddo rcluctancia no cumpl'imenlo J' este dever, por entenderem erradamente 
algllns individuas nimiamente ignorantes, que podem perder as suas tel'l'as levantlo-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 Fl'eguezia de Santa Cruz do Municipio da Côl'te cstú completo o registro; na tIe Irajá achão-se rcgistl'adas 
63 declürações, faltando vinte pouco mais ou menos; na dt! Paqlletá só fültavão registrar alguns posseiros resi
dentes fora da Cõrte; na de Inuaúma tem-se l'egislrauo 35 declarações; e nas outras tem havido menos 3ctiYi
dade o'este trabalho. 

Na Provincia 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 3'í-5 posses até 28 de Novembro passado, 
quando em poucas outl'3S chegava o numero dos registros a 100. 

Na Provincia do Maranhão anda o numero de declarações registl'adas por 7úO pouco mais ou menos. 
Na Provincia do Amnzonas tem·se feito 863 registros. 
Na de Santa Catharioa apenas em 5 fl'eguezias Se havião registrado algumas posses. 
Na Provincia de ninas sómen[e h3 paro.:hos havião informado a r!:ospeito do estado do registro, constando 

d'essas informações, que 1,9211 declarações acha\ão-se registradas. 
Na Provincia do Paraná tem-se feito 756 registros. 
Das outl'as Provincias não chegál'ão as i!lforlllações que se pedirão por Aviso Circular de 1.. de Setembro do 

anno passado_ 
Authori~ou-se o Presidente da Provincia do Espirito Santo a mandar descrever em torno das Freguezias de 

Carapina, Cariacica, Vianna e Queimado a li:Jl!a que deve limitar as terfilS não sujeitas ao registro 
conforme as indit:açõps do L o Tenente de Engenheiros João José de Sepulveda e Vasconcellos; e prorrogou-se por 
mais seis mezes para a Provincia do Rio Grande do Norte o praso pal'a a circunscripção das terras nas condições 
acima dcclarau::Is. 

A respeito dos registros das terras possuidas fizerão-se opor esta Repartição as seguintes declarações. 
As Camaras ~Illnidpaes devem registrar por seus procuradores as terras de seu palrimonio. 
As posses l:onSiantes sórncnte de casá e quintal tambem se registrão. 
As posses sitas em rodos registrflo-se, estando fora da demarcação da decima_ 
As Fazendas fiiscaes não se rrgistrão. 
Para que 11m terreno seja considerado de uso commll~ nada influe o numero de pessoas que d'elIe podem 

utilisar-se, bastando a circunstancia de prestar servitlão a varios, sem que alguem se possa dizer possuidor ex~ 
cIusivo, quer cm cornlllum, quer por titulo Icgilimo. 

Os campos de uso COll1mUIll, de que trata o §. lJ. a do artigo 5, o da Lei de 18 de Setembro de 1850, só poderu 
ser usurruidos, mas não occupados por pe~soas que o'ellcs pretcndão estabelecer-se, 



Enllgraç Ao. 

Debaixo de dous pontos de vista distillctos se devem consideraI' em geral os emigrantes que se dirigem a 
paizcs novos. Uns trazem ten~ão decidida de ahi se estabelecerem, quer comprando terras c cultivando-as COm 
os capitaes que importão, quer havendo-as com o producto acumulado de scrviços prcswd05 no novo Estado, 
Outros, não renunciando inteiramente á antiga patda, pretcndem unicamente formar algum peculio com que a ella 
\'oltem, 

D'enlre aquelles, os primcil'os nunca se sujcitão a tl'abalhar por conta alheia, formão Ul~a propriedade rustica 
mais ou menos importante e n'e\1a não poucas vezes empregão proletarios da sua nação. Os segundos carecem 
encontrar promptalllente trabalho, com cujo producto possão não só satisfaze I' as primeiras necessidades, mas 
ainda fazer algumas economias, que dentrú eru pouco tcmpo lhes penuittão havei' a 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 OCCOI'rerem ás despezas do transporte por terra. rio ou c,mal ató ao porto do embarque, e d'ahi ao do 
seu ultimo destino} bem como aos primeiros gaslos, em quanto não colhem pI'oveito do emprego a que se 
dedicão. Os da segunda classe, os meros trabalhadores, tambem não effectuão a emigração sem a quantia precisa 
para os mesmos fins, a qual lhes é em regra adiantada por quem os tem de empregar, e sem certeza de tra
balho vantajosamente assalariado. 

Os colonos que importão capitaes são os mais uteis ao paiz, para onde emigrão, e portanto aquelles 
com que mais cuidados e sacrificios 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, pI'omovclII 
a Villd:\ ue novos emigrantes mOl'alisados c trabalhadores, iue os ajudem na empresa a que se dão. E' pOl' esta 
consideração que o Governo Imperial na impossibilidade de al:lxiliar efficazmente a importação de todas as es
pecies de emigrantes, se tem limitado a facilitar principalmente a vinda d'aquelles, concedendo subvenções e Cavores 
<Ís empresas, de que em outro lugar tratei, e que tcm por fim organisal' nos pontos mais proprios, grupos nume
rosos de colonos proprietarios. 

Os Colonos proletarios, ainda que tenhão pago as despesas de seu transporte, favorecem muito mais lenta
mente a vinda de Ontros emigrantes: antes de chamarem apóz si os parentes, amigos e conhecidos, tem de ganhar 
por salario, parceria, etc.; a somma uccessaria para adquirirem uma porção do terra em que possão empregar OS 
recem chegados. 

Aquelles porém que d'esde logo se estabelecem em terras proprias ou aforadas, embora importassem apenas 
a quantia indespensavel para as despesas do primeiro estabelecimento, em pouco tempo se verão nas cit"cunst:ln
cias de darem trabalho a 1IOVOS Colonos, e altl'ahindo-os, farão só por este modo crescer a população em rapida 
progressão geometrica. 

Se na realisação da emigraçãO não póde deixar de entrar em calculo as despesas do transporte maritima, 
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 identicas ou ainda inferiores ás que a podem 
attrahir para as nossas praias, é claro que a maxima parte dos emigrantes habilitados pecuniariamente para demaG
darem a União-Americana, ,'er-so-lIa na impo~sibilidade de o fazer para o Imperio, que por tanto não poderá con
correr COm e1la sem sacrificios de dinhei'ro capazes, se não de annullar totalmente aquella diffcrença, ao menos de 
altenual-a o mais possivel. 

Esta necessidade explica as condições onerosas, a que se sujciton o Govemo Imperial nos contratos que ce
lebrou com differenles empresarios de colonisação pelo systema de pequenas propriedades, subvencionando a im
portaçãO e estabelecimento de cada colono com som mas varia"eis segundo a idade dos emigrantes, as difficuldades 
d3 empresa, e o maior ou menor alcance d'esta em relação aos dTcitos, que deye produzir para attração de novOS 
colonos. 



Com quanto o systemn de prefcrcncia )lI'otcgido pelo GO\'61'nO, c de que acabo de tmtar, seja o mais em. 
CUI p&l'n fundar e manter a emigraçiío espontanea. creal' e desenvoh'cr cstabelecimentos agricolas, nlio satisfllz em 
tudo a pressão da necessidade de braços que os actuaes lavradores eIpel'lmentliO, não só para dal'CID maior incremep
to aoS seus trabalhos, mas até mesmo para os manterem 110 estado cln que se achão, Comtudo se por um lado é indu
bitavel que li existencia e prllgrcsso dos estabelecimentos ngricollls actuaes sUo de immensa "antagem para o Estado, 
por outro não é menos verdade, que o maior e mais immediato proveito cabe aos respectivos proprietarios; e "cnda 
de razão que contribllão Com as despe~a~ :tquelles, que tem de tirar as principaes vantagens, é por sem duvida aos 
I.nradores que campete fazer os gastos nacessarios para /lequisição dos braços, que lhes forem precisos, 

Assim não toIU o Go,erno prestado os auxilios pecuniarios qUI! se tem sollicitado de dilTerentes partes 
para introducção de colouos, ou antos tl'abalhadol'os européos pDl' salario ou parceria. 

Se toca porém aos n.QS:iOS fazendeiros fazer Q despcndio necessal'io para obterem tl'abalhadores, c se do 
principiO de ministrar-lhes o Governo operarios gratuitamento se deduzem inoumeros corola rios absurdos, 
entendo tambem que, tendo o Estado grande intel'esse na conservação e augmento das fortunas existentes, 
e não podendo estas manter-se sl\m n inten'enção do mesmo Governo, corre·lhe o rigoroso dever de tomar 
parta na illlportação d..! proletarios, favorecendo-a illd i,'eclamentc o regularisando tanto quanto rôr de 
absoluta necessid~de a entrada d'esses individuos, as condições gernes e reciprocas dos contratos, que com 
alies se celebrarem, e a observancia dos mesmos. 

O principio do -Iaissez Cail'e - é ab~urdo qua!\do applicado n lodos os povos, e principalmeute em 
certas hypotheses: nem deixa a ~migração de s!)r incluitla nas suas excepções por muitos dos sectarios 
d'aquella doutrinól. Os govemos mais illustrados,. inclusive o Inglez e o Americano, tem tomado medidas 
as mais minuciosas com referencia ao transporte, recepção e estabelecimento dos colonos, protegendo-os 
assim contra a rapacidade dos que costu mão abusar da sua igllorancia e falta de relações, e isto sem que as 
consideração das despezas illdispensaveis para tomar e[ectivas taes medidas, lhes servisse de estorvo. 

Autllorisado o (io\'erno pelo <lI'ligo 12da lei n. SlO de 15 de setembro de 1855, organisou esla RepartiçãO um 
projecto de regulamento, providenciando a respeito do bom tratamento dos emigrantes durante a viagem, 
e procllfnndo assim fazer cessar os justos clamores, que por vezes se tem levantado contra o modo, 
porque os eUligrantes são tl'atados a bordo. Confio que executadas as medidas adoptadas pelo citado 
projccto de reglllamento, diminuirão os motivos, que tem alguns Governos d'Allemanha para opporem em
bal'aços á vinda dos seus subditos para o imperio, e que a emigração d'es.tes progridirá com menos difficulda
de e mais proveito IIOSSO. 

Não bastão porém as provideHcias contidas no aeto de que acabo de fallar : o colono que 
assim vae ser protegido durante a viagem, não carece menos de o ser depois de desembarcado. Cumpre pois 
regular o recebimento dos emigrantes, determinando as cOlldições, que derem preencher os individuos~ que 
pretenderem bospedal-os c alimentai-os. E' esta necessidnde talvez mais urgente ainda do que a que vai ser 
attendida; infelizmente porém não se acha o Governo habilitado para satis:azel-a completamente, e parece-me 
que do Poder Legislath'o se deve soIlicitar a authorisação necessaria. Entretanto os elTó!itos da falta de um 
regulamcnto para a recepção c tratamento dos colonos desembarcados podem ser minorados, organisando-se 
algUlna sociedade formada da homens honestos, que eSlubeleÇl caSJ5 proprias para esse fim, e no mesmo tempo 
se iucumba de aco!lselhar aos l'ecem-chegados o melhor emprego, a que se podem dedicar com rererencia ás 

Suas circunstancias, e de ajudaI-os mesmo a conseguil·o. 
Carecendo os emigrantes proletarios, além da protecção durante a viagem, e nos primeiros dias depois do 

desembarque, e!lconlrarimmediatamente trabalho, com que se possão manter, forçoso é que;l Companhia de 
que acima fallei, ou outras quaesquer, se IOcumbão de satisfaier as ~nco!Dmendas de tr~balhadores que os 

nossos lavradores tiverem de fazer. 
Em quanto não existirem no Imperio agencias acreLlitadas, com quem os fazendeiros se possão fil,::ilmente en

tender, seja qual fÔl' a necessidade, que estes experimentem de braços, e a boa disposiçãO em que estejão para 

adquiril-os, difficilmente o conseguirão. 
Nos pontos ap~opriados da Europa estabelecerão essas agencias propostos seus, que empregando a respeito 

do Brasil os mesmos meios que se põe em pratica a favor dos Estados-Unidoq
, farão amuir avultado DtI-
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mero de colonos, que \'irllo ajudar-nos nos trabalhos de IIlguns ramos da grande lo\'ouro, c no mesmo tempo 
adquirir por osto forma meios, com que llepois se estabeleção como pequenos pl'oprletarios, Sendo estas socieda
des de extrema necessidade para a eluigl'ação, e não se achando ainda enlro nós bastantemente desenvolvido o 
eSllirito de associação, enlendo 'lue poró animar a formação das mesmas devo o Govel'no auxiliaI-as com alguma 
subvenção pecuniaria e outros fa\'ores, 

A lei de 11 de Outuuro de 1837 carece de ser retocada de 1I10do que dê garantias recipocras ao locador c 
locatorio de serviços, sem entl'egar o priml'Íl'o :Ias caprichos do segundo, nom deixar este baldo de recursos para 
reembolço das de~pezas feitas, quando aquelle não quizel' satisfazer as condições, a que se obrigou. 

As relações genes entre os dous contratantes de~em tamuem ser bem determinadas, para se evitarem algun, 
posto que raros, abusos, que se tem dÓldo, e de que algumas pessoas menos bem intencionadas, ou interesso
das em desviarem do Imjlerio a emigração, se tem servido pat'a nos calulllniarem, 

A abertura de vias de communicação, que liguem os pontos em qne Se formarem colonias por grandes gru
pos e por onde estas se tem de estender. c os dhtl'ictos, em que os fasendeiros em pregão trabalhadores livres, ao, 
portos, povoações e mercados principaes, muito facilitará o progresso da emigração; e o Governo, reconhecendo li 
importancia que tem as estradas no desenvolvimento da indusl1'ia e na colonisação, não se tem descuidado de fa
zer explorar em algumas localidades mais proprias os pontos por onde taes estradas devem passar, estando resolvido 
a mandaI', apenas terminadas estas explorações, abrir algumas, que prestem transito a can'os, Entendo que se de"e 
dar maiol' desenvolvimento a esta idéa, tornando assim apl'oveitavel grande exte nção de excellelltes terras, que por 
falta de meios de communicação se achão isoladas e inuteis á cullUI'a. 

Compondo-se uma gl'ande senão a maior parte dos emigl'antes de individuos qu e proress~o religião diversa 
da do Estado, e não se achando na nossa legislação providencia alguma a respeito do casamento desses religiona
rios, legitimação de seus filhos, dil'eitos d~stes, &c., urge que o Governo se exforce para que na proxima futura 
sessão legislativa SI! tomem a fal respeito as medidas con"enientes. 

t' esla uma necessidade vivamente sentida, e o abandono em que se acha uma materia de tanta ponderação. 
tem na Allemanha dado lugar a invectivas contra a emigração para o Bl'azil, as quaes grande impressão causão no 
animo dos emigrantes, 

O estado ci\'i! d'estes qualquer que seja o seu culto, deve seI' quanto antes regulado de modo tal, que depois 
tle naturalisados entrem logo no goso de todos os direitos civis que a nossa liberal Constituição coa cede aos Cida 
dãos bl'asileiros; mas desgraçadamente a falta de medidas legislativas deixa pelo menos duvidosa a condição das 
familias protestan teso . 

Ha ainda um ponto, em que não posso deixar de locar, A lei uc 8 de Setembro de 1850 permitle ao colono 
naluralisar-se cidadão brasileiro depois de dous anuos de residencia, c a experiencia demonstra que elle se apressa 
em aproveitar-se do ra\'or, que tão generosamente se lhe oITcl'ece. Resulta d'aqui, que nas colonias formadas pelo 
~ystema de grande s nucleos, como a de D. Francisca, Blumenau, &c" se reune em pouco tempo uma população, 
que gosandc. de todos os direitos dp cidadãos brasileiros, elege o seu JUIz de Paz, e tem tambem o seu subdelega
do nomeado por via de regra d'entre os proprios colonos, sendo todos ignorantes da lingua do paiz. 

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 lingua estl'angeÍl'a, Assim é forçoso chamar um interpetre, que faça uma tra
ducção, para sel' escript" pelo escriVãO, e assignada pelo Juiz, testemuabãs c partes, sem ostes saberem o que assi
gnão, assentando assim todo o processo na fé do tl'aductor, c não tendo os Juizes superiores, para conhecerem 
dos recursos interpostos d'estes Juizes de Paz e Subdelegados, outros dados, se não os que o interpetre muito bem 
quizer ou poder fornecer-lhes. Parece que semelhante systema de julgar as pelluenas questões entre os colonos 
não u6ve continuar, e que com vantagem seria substitllido pelo seguinte: 

Escreva-se ao menos nos primeiros annos, todo o proeesso na lingua materna dos colonos, e faça-se do todas 
as peças uma trílducção, para juntar aos autos em forma de appenso, ' 

Desta maneira poderá a .causa ser julgada e a sentença lavrada pelo colono .Juiz dé Paz ou Subdelegado com 
pleno conhecimento do que faz; as testemunhas assignariíõ o &eu proprio juramento, c não o que o interpetre lhes 
tiver imputado, e as partes não aulhenticaráõ com a sua assignatura, senão o que realmente tiverem manifestado. 

ConserTão-se assim:Os originaes, e as aUlhoridades brasileiras para quem se recorrer, poderão li todo tempo 



man~ar pOl' pessoa tle sua confiunça exalllinar u fidelidade da tratlucção, tomando unicamente a verdade por 
boso do seu julgnmento. 

Cumpre \lois, qlte quanto antes se tome esta ou qualquer outra medida, que faça desappareeer o s6rlo 
nconveniente acima apolllado, que já na colunia de D, Francisca tem dado lugar n embaraços de algum 
alcance. 

A' vista do que levo exposto parece que, pal'a estabelecer-se de ullla maneira permanente e segura a torrente 
de emigração para o Imperio, torna-so preciso, que peluR meios indicados, e continuando com vigor a cxecuçr&o 
da lei de 18 de SetemLro de 1850, se procure abl'ir o leito por onde ella comece a correr com alguma força. 

O tempo e ri acção da mesma torrente iJ'ão successivamente alargando e profundando esse leito, augmcn
lando as~im de dia para dia a lIIassa dos emigrantes sem novos sacrificios por parle do Governo, e os que no 
principio forem nacessarios fazel' com tão importante objccto, tornar-se-hão extremamente productivos, re
constituindo, e com elevadissimo premio, o capital empregado. 

A emigração para o Brasil cl'esceu 110 anno lindo; e se os preconceitos, que na AlIemanha e Suissa existião 
contra nós, não tem dcsapparecido completamente; e se ainda um ou outro individuo menos bem intencionado 
nos calumnia, imputando-nos vicios e dereitos diametralmente oppostos :iO caracter brasileiro, é f6ra de duvida 
que já os emigrantes mostrão hoje melhor disposição de virem para o Imperio, e que as invectivas, que se pu. 
blicão encontrão logo nos jornaes alemães prompta c espontanea resposta. 

Quanllo a emigracão para os paizes, quo até ha pouco \'larecião ter o monopolio de atrahir colonos, tem soí
frido considel'avel diminuição, é satisfac!ol'io ver que para o Imperio se augmentou, e mais promette avolumar 
nos seguintes annos por deverem brevemente est<lr em via de execução os contl'aelos feitos com diversas empresas 
para a imp'ortação de 38,210 colonos européos e seu estabelecimento em terras proprias; e os nossos fazendeiros 
de café principalmente estão mais dispostos a lançai' mão do systema implantado pelo Senador Vergueiro e~ S. 
Paulo, onde parece que se vai bem aclimatando. 

Segundo os dados colhitlos dos jornaes alemães e communicações do nosso Consul em Hamburgo, linha 
sahido no primeiro semestre de 18511 para os Estados-Unidos o elevado numero de 199.299 indiYiduos, ao passo 
que no mesmo periodo do ultimo anno apenas sairão 106,515, havendo por tanto uma diminuição de cerca 
de. 47 por cenlo. 

A' pl'imeira vista parece este resultado demonstrar que se rai acalmando a febre, que principalmente desde 
1846 até 18M, accommetteu com progressivo incremento diversos Estados da Europa, levando seus subditos a 
abandonarem a patria e procurarem outl'a ; mas que não tendo diminuido na mesma razão o motivo da procura 
de braços nos paizes para onlle elles se dirigião, maiores serão ilS difficuldades que teremos de encontrar 
para nosso supprimenlo. 

Felizmente para nós porém não é a emigração c[eito d'uma vertigemcphelllcra, mas sim de causas permanentes 
e reaes, e pr6venienles da nal ureza das cousas e do progresso dos principios liberaes, causas que por tOdl a parte 
se vão desenvolvllndo e adquirindo forças para vencer as resistencias e obstaculo~, que s~ oppõe á sua acção. 

O aperfeiçoamento da mechanica industrial; os caminhos de ferro; os progressos da navegação; a situaç;1.) 
politica e economica da Europa, qne dá lugar a uma exagerada concurrencia de trilbalhadores, e cODsequente 
aliltamento de salarios; as difficuldades que ali se oppõe á acquisição de qualquer propriedade territorial por 
pequena que seja, alvo dos mais ardentes e legitimos desejos do homem civilisado; e o anhelo de melhorar 
de fortuna e de condição, tudo isto continuará a impellir avultadissimo numero de homens validos a sacudirem 
o jugo de UlDa situação, que considerão intoleravel, para procurarem aquem do oceano um paiz novo, olJde faltão 
os braços, abunda a tena, e uma natureza vil'gem os espera para orrerecer-lhes luz, espaço, liberdade e valioSOIi 
preductos. Não é só a miseria que arroja da Europa os milhares de emigrantes que annualmcnte se expatrião, pois 
segundo 1\1r. Heurtair, eleva-se de 1,000 a 1,100 fi'., isto é, 3505 a 380~~ rs. o peculio medio de cada emigrante 
alemão 011 ir\::lldez; e segundo um dos relatorios da Suciedade de Berlim la,4!~6 indiYiduos dos 6,000 que em 1852 
recorrerão aos seus conselhos e informações, possuiãO um capi.tal de 977:635 dollars (1,887 :059;fb200 rs.,) isto 
é, â24S4áO r~. por cabeça, o que indica que muitos d'elles dispunhão de som mas um pouco consideravcis, e que 

procuravão empregai-as com mais proveito em paizes novos. 
l11timamenlc tem as circuostancias políticas c econoroicas dos Estados-Unidos influido poderosamenle em 



sontldo oontrario li cmigl'nçllo ~ e nlio havendo ella sido animada com o mesmo esforço pela Grli-Bretanha, 
dlstrnhida pela guerra, explico-se pO\' isso facilmento 11 diminuição que se deu no anno proximo passado, 

Comprimida poréln, reagirã, II maneira dos fluidos elasticos, com muito maior força, o se, corno é de 
esperar, o Brasil se preparar convenientemente para receber colonos. a irrupção será espontanea e proporcio
nal aos meios, quc forem concedidos ao Governo e por ello applicados, 

O mui limitado numero de emigrantes AllemlIes e Suissos enlrlldos no ultimo anno, posto que muito mllior 
do que nos precedcntes, não deve desanirnllr-nos, nem prova que essa emigração só muito rdra o tardiamente 
para nós se dirigirã, Por muitos annos depois da inuependencia dos Estados-Unidos foi alli fraquissima a im_ 
portação de colooos, e ninda em 1815, isto é, 30 annos depois de publicada a SUII primeira lei de terras publicas, 
sahirão de todos os portos da Inglaterra para os da União Americana ;tpenas 1.,209 individuos, ao passo que em 
1852 para aJli partirão dos mesmos portos 244,261, e dos de Hamburgo e Bremen 155,730, além dos que scguirão 
por Anvers, Havre e outros portos, cujo-numero não se pôde orçar em menos de 100:000H. 

A emigração para aqueIJes Estados só D'estes ultimos 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 auxilios pecuniarios determinarão seus 
patricio~, . amigos e parentes a seguil-os, trocando uma vida de oppressão e penuria pelos gosos, que lhes 
olTereda um paiz novo. 

Na {alta tle dados estatisticos a respeito dos colonos chegados ás dilTerentes Provincias, apezar de haver 
V. Ex. pela Repartição Geral das Terras Publicas expedido a todas as Presidencias ordem para remetterem se
gundo o modelo que se lhes fornecêo, um mappa da introducção de emigrantes, não é ainda possivd dar conta da 
entrada d'estrangeiros, e o documento n. 1 mostra o pouco que se pôde colligil' a este respeito. 

Desgraçadamonte não é só n'esta parte, que o presente relatorio se resento da falta de informações, apezar 
!las exigencias feitas ás Provincias por dilTerentes vezes. 

Posto me pcrsuada que em todas as Provincias do Brazil podem os Europeos npplicar-se com proveito a 
todos os ramos de lavoura que alli se cxercem~ parece com tudo não menos certo que pelo monos por alguns an
nos difficilmenle haverá jornaleiros d'cssa raça, sumcientes para alguns ramos, que são êxactamente os que 
menor rendimento olTerecem, c, os qqe oxigem trabalhos menos conformes aos hab;tos d'esses individuos. Nã 
cõnlimtQ porém deixar desaJlpal'C~er os importantes eSlabp.lecimentos, que se dedicão a tal especie da b,'oura, 
mandou o Governo Imperial, sempre sollicito pelo progl'csso da riqueza publir:a, e guiado pelos bons resulta_ 
dos que outros paizes intertropicíles tcm colhi'ilo do emprego de trabalhadores Chios, conlractar a importação de 
2,000 d'estes individuos, para distribuil-os pelos lavradorps, que quize-rem tomal-o~. E' isto um ensaio em ponto 
pequeno, para conhecer-se, sc emquanto os braços europeos não são assáz numerosos e baratos para preen
cherem o va~io, que as nossas fazendas ,'ão successivamente experimentando, convirá ou não fazel-o por mei o 
de trabalha~ores asiaticos. 

Sendo nova c desconhecida a cmprezél, era ao Governo que corria o dever de eucdal-a, repartindo por 
lodos os contribuintes os ri!>cos, a que ninguem em particular queria abalançar-se, más cujo bom rosultado dCli a 
aproveitar á riqueza publica, c fi fortuna de não pequeno numero de nossos concidadãos. 

Em 18 de Março entrou a Galera Sarah procedente de Wbampoa com 80 dias de viagem. Tendo recebid!) a seu 
hordo 375 Chins, e havendo d'eJles morrido 8 durante a viagem l! 1 seis dias depois da chegada a esta 
porto, restarão 366~ que depois da inspecção que V. Ex. determinou fosse feita para verificar-se a execução 
do respectivUl·contracto, forão recebidos; e á casa commercial de Baird Le Cl)cq e C." se mandou pagar a 
quantia de 79:672.)7>360 r5., importancia de fretc e adiantamentos feitos, cabeodo a cada um Chim 20 L, 
pela passagem, e 20 pesos de avanços, que tem de ser deduzidos a razão de I1ll1 peso nos salados mensaes qu e 
fôr "encendo. 

Os passageiros da Galer~ Sarllh, os primeiros dos 2,000 contratados em Londres com a casa commercial d 
Sampson &. Tappan, de Bos~ton, segundo as informações e pesquis3s á que se procedêo, são natoraes de dis
trictos agricolas, e cultivadores de chá € canna, ou officiacs de omcios neccssarios á agricultura, e mostrão-se 
fortes e moços. 

Pelo contracto se achãoobrigados atrabalhar nove horas por dia, .excepto nos domingos, devendo apesar 



( 

d'isto sujeitnr-sc, em caso de neccssldnde, n maior tempo. de serviço e mesmo nos domingos, vencendo ent~o 
:tt>0,24 como supplemento do jornnl, que 86 compoem de {) pesos mensaC!I, 11,2 librn <l~ arroz e 112 libra d6 
carne ou peixe salgado por dia, c 3 onças de cbá e 1 libra de IIssucal' por semnn!!, além de duas mudas de roupa por 
1I0no, medico c botica; ou 7 pesos, mas sem comidl1 e roupa, clando-se.lhe porém um pedaço de terreno pari 
pl3ntnç~o, 

O tempo do contrato é de 5 annos, e n'esse espaço é obrigada a pessoa, que os recebe~, a indemnisar o 
GOYE'rno dos gastos Ceitos com elles, 

Logo depois dos annun'cios mandados publicar pela Uepartição Geral das Terras Publicas, Corão pedidos' por 
differentes lavradores, empresarios de colonisação o de obras· publicas, MO chillS, o Arsenal de l\Iarinhl fez co
nhecel' n conveniencia de obter alguns e para a Fazenda normal de chá na Proyincia do Pm'aná hão de ir até 50. 

Impossivel sendo attender á todos os pedidos, separados 10 cultivadores de c:há para /I Coritiba e 44 artifices 
para iI Marinha, os restantes farão distribui dos, segu ndl) a ordem em que os pretendentes se apresentarão. 

Aquelles que não poderão alcançar o Ollmero de trabalhadores que rcquererão serlio contemplados nas 
seguintes remessas. 

Sendo conveniente que a experie~cia do trabalbo chim sej:\ feita em mais de um:t Provincia. c tendo mos
trado a da 8<lhia desejos de ensaiar estes novos operarias, 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 nom,es dos pro
prietarios que desejassem recebeI-os em suas fazendas, com a declal·açiio do numero que cada um d'elles pre
tender. Semelhante communicação vai ser feita tambem ao PI·esideote de Pernambuco, e nas tres I,rincipaes 
Provincias agricolas <lo Brasil se farão os ensaios que tem de decidir das vantagens que a grande lavoura pôde 
auferir do emprego do trabalho chim. . 

O:; preços das passagens forão um pouco el~vados, em conseqll(!ncia da gigantesca luta travada na Europae 
que, desviando os navios do transporte ordinario de mercadorias e passageiros civ!s, emp~ega não pequeno numerO 
de vasos na conduçãrl de militares e munições de boca de guerra. A paz tcm de '~zcr diminuir esta parte das 
de5pes3s necessadas para acquisição de trabalhadores chins, c os ~eus sllari~s s5q 'muito infel'iores aos dos trabalha_ 
dores européos, cujas necessid[l(les são muito maiores, e a sMiSraçã~ ,d'ell~s custa muito mais. 

Se os nossos lavradores conseguirem guiar os cbins seio offl.!nder 'seúiàntigos habitos, e tirar d'elles os ser
viços que !'e tem direito de esperar, .grande pI'oveito d'ahi Pl·ovirá, ãliás a nossa granJe lavóura e principalmenté 
a da canna de ólssucar, com grandes dificuldades terá de lntar, não Se'rI1ló provavel que Allemács e Sllissos, que 
em regra emigrão com familia, possão com proveito seu e do senhor de Engenho'entrcgar-se á cultura ua canoa 
e ao fabrico do as.spcar e da aguardente. 

No estado em que se acha a i ndl15tria assu'!arcira o proJ)rietario não pód'! pagar salarios su fficientes para a 
mauutenção do colono, molheI' c filhos, nem se prestará de bom grado a ser immediatamente dirigido nos 
trablllhos agricolas por um feitol' Oll administrador. 05 chins pelo contrario emigrão solteiros, e sujeitão-se ã 
direcção que lhes querem dar; em grau,de parte estão habituados á lavoura da canna, I) a um clima muito semelha~l~ 
ao das Provincias productoras de assucar; reunem pois muitas das circullstancias indespensaveis á lrabalhadoreés 
que tem de sujeitar-se aos habitos das nossas fazcnd:ls, E' tamul.!m para este ~mprego e outros ~erndhantes, e 
não para augmentar a massa da população brasileirrt, que o Governo Inpcrial mandou contratar como ensaio os 
2000 chias. Serão elles mel·OS prodllctores de assuear, café, chá, etc., e preparadores dos terrenos para a co· 
onisação europea, e se, como é do esperar, se cl)mportarcm entre nós, como eilí ontros paizes, e~presas mer
cantis se organisarão, que estabeleção o fluxo de trabalhadores chins para o Brasil, dos lluaes muitos tem d~ voltar, 
com o peculio resultante de suas economias, e serão successivamente substituidos por ontros. 

Melhor seria quo estes trabalhadores fossem de raça mais intelligente e morigerada, e que se estabelecessem 
permanentemente entre nós, a ugmentando assim nossa população, e nãc exigindo annualmente novas despesas 
com seu transporte; mas na alternativa de não haver jornaleiros o perecerem por falta d'elles muitos dos nossos 
importantes estabelecimentos ruraes, e de se obterem trabalhadoros vigorosos sim, porém pouco adiantados em 
civilisação e conhecimentos agronomicos, e mesmO pouco moralisados, parece não haver escolha, por que sem 
duvida é melhor que a nossa grande lavoura marche, ainda que lentamente, do que se extinga. 
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PROPOSTAS DE COLONISAÇlo. 

Além das pl'opostas aceitas redusidas a contrato, de que tenho t1ado conta em lugar competente, oulras, ew . 
avultado nUUlel'O, de individuos residentes no Imperio e na Europa Corão dirigidas ao govel'no Imperial; algumas 
d'estas terião sido talvez acceitas com pequenas modificações, senão contivessem condicções contrarias as disposições 
da lei de 18 de Setemhro de 1850, que não permitte, excepto nas zonas das CronteÍl'as, dillltribuição de terras publi
cas a não seI' por venda e á dinheiro a rista, Se fos~e licita a veuda á pl'azos mediante as necessul'jas garantias, al
guns contratos mais pal'a a importaç~o e estabelecimento de colonos em pequenas pI'opriedades, Cormando nucleos 
um pouco numerosos, se terião naturalmeute concluido, 

Em regra pretendião o~ autores das propostas tornar o Governo agente director do Colonisação, quer recc
l)elldo emigrantes para distribuil-os pelas Fazendas ã salario ou parceria, quer estabelecendo-os por proprin COJJla 

c tomando sobre si a direcção hnmediata das colonias assim COI'mad as, o que equivaleria á constituir-se o Governo 
agente directo de emprezas, que por sua natureza são melhor costeauas por particulares do que por agentes da Ad
ministração Publica, 

COLONL\S. 

Tendo no meu Relatorio do anno passado feito uma exposi~.ão succinla do estado, em que então se 
acha\'ão as ditlel'entes Colonias existentes nO Imperio, cabe-me agora apenas dar conta das que ~e formarão 
depois c dos successos mais notaveis que naquellas tiverão lugar. 

Uma d'ellas, a de l\:1artin de Sã, na Provincia do Rio de JaneÍL'il, que eu j:i por aqueUa occasião havia dado 
como em via de disSl>lução, deixou inteiramente de existir, Os Colonos rl!tiral'ão-se para esta Côrle, onr)e, depois d.; 
tercm por al3um tempo importunado o Governo com exigellcias impertinentes, acharão traOOlho bem remunerado, 
apenas se resolverão a procuraI-o, lUas por esta Colonia que desappareceu, ,"arias outras se formarão, pal'ticular
mcnte na Província de S. Paulo, onde em 1855 se fundarão 13 com 7ifJ Colonos, todos pelo systcma de parceria. 

Das Colonias da Provincia do Rio de Janeiro, bem c()mo das de algumas outl'a; Provincias não lla informacões 
circunstanciadas, IMS consta que todas vão prosperando mais ou menos, sem que n'ellas su tenha dado occorren cia 
de llIaior importancia. 

llIaraullão. 

Forão elTectivamente fundadas as duas Colonias agl'icolas- Santa Tltereza e Pctropol·ls d d. 
I " - -que segun o sc ISSC 

no re atorlO antecedente se achavão contratadas a I)rimeira com Antonio Corrl\A d 11·1 d n" 
• ' \j<f e II en onça Itancourt, e a se-gunda com FranCISco Marques Rodrigues, 

Colonia Santa Thereza. Estã situada junto ao Rio Biuia, no Municipio de Cururupú,' Comarca de GuilDa-



I'aes, elll tel'l'as do empresal'io, e Coi fundada em Maio de 1855 com 140 pOl'tuguezes vindos du Ilha Graciosa. Adop
tou-se o systcmu ue parceria para a cultul'a, que é de cereâes. Não houve adiantamentos alguns em dinheiro, nem 
)lor pal'le da Provincia ao empl'csario, nem por parte d'este aos Colonos, flue tendo-se mostrado ao principio algum 
tanto insubordinados, brcvemente mudarão ue cOml)ortamento, e applicão-se hoje seriamente ao trabalho, de 
lIIodo quo o estabelecimento promettc um futuro lisongeiro. 

O empresario tem CID vista montar officinas e empregar instrumentos aperfeiçoados na la\'oura, em que 
muito deverá lucrar nlIo só aquelle estabelecimento, mas ainda a agricultul'a da Provincia, li qual terá assim uma 
cscola pratica, scnÜl' cOlno sc devera desejar, ao menos mais adiantada elO conhecimentos agronomicos do que os 
praticados alé hojc no ~]al'allhão. 

Colonia Pell'opolis, Segundo o contrato celebrado a 8 de Abril de 1855 entre a Presidenci .. da Provincia 
c o empresario, devia este fundar a Colonia e estabelecer ll'clla 200 Colonos até ao fim do mesmo anno. Até 12 
de Dezembro linhão clTl:!clivameute chegado 178 pessoas em dous navios vindos do Porto, mas dos 163 Colonos 
da primeira embarcação 116 rescindil'ão o contrato, de SOl te que õifficilmente se acharia completo" o numero 
fixado dentl'o do praso estipulado. 

Colollia Santa lsabel. QLlanto á eita naJa l1a () üc~rcs..:eutar ao meu u"!timo relatorio, senão tcrem-se ali 
feito os prim~iros ensaios dI:! applicação do arado, tendo o empresario mandado vir instrumentos dos Estados
Unidos pOI" intermcdio da Sociedade de Agricult~lra e Industria Rural Maranhense. A Colonia prospera\'a. 

Colonia de Pescadores. Acha-se em via de execução o pl'ojecto de que tambem já se deu conta no relatorio 
anterior, para estabelecimr:nto d'uma colonia d'este genero. Deve elIa, segundo o contrato celebrado pela Pre
sidencia com o Dr. Antonio Rego, ser fundada elD qualquel' ponto da Ilha do Maranhão, e compor-se de 200 
estrangeiros pelo menos. 

A Prl:!sidencia obrigou-se a emprestar ao elJlpl'csario sob fiança 14:000;0000 para o transporte dos Co
lonos, 1.6:000.J1)OOO para compra de embarcações de pescaria e 70;tpOOO por cada Colono estrangeiro introduzido 
nos primeiros seis annos além dos 200 mencionados ~ dar 400;tpOOO réis nnnuaes para um Sacerdote, mandar edi
ficar UiDa capeUa ; conceJer privilegio exclusivo por 15 annos para a perca, e impetrar da Assembléa Provincia I 

a isempção de qualquer futuro imposto lançado sobre esta induslria; e do Governo Imperial a subvenção de 30~ 
por cada Colono importado. Este ultimo porém foi denegado, por parecerem sufficientes os demais favores, e 
não se prestar á agricultura o terreno escolhido. Pda sua parte obrigou-se o empresario a organisar uma com
panhia com o fundo de áO:OOO;mOOO, pagar os emprestimos em 4 prasos, que se completarão: o le' no fim àe 
tI'es annos contados da chegada dos primeiros Colonos, o 2.- no fim de quatro, 03 • no fim de 5 e o h.a no fim 
de seis; admittir na Colonia aprendizes nacionaes, empregar na pesca instrumentos aperfeiçoados, edificar casas 
para os Colonos, etc. Tambem so estipulou que a estes fosse permitlido exercer outros generos de industria como 
acccssorios. 

Além (l'estas colonias 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
tinados aos trabalhos das lavras auriferas de Maraca3sumé. Achando-se porém suspensa a mineração, tem sido 
os chins empregados na abertura de picadas e elD oütros misteres. 

O estado sanitario era bom na data das ultimas noticias. 
No grupo de operarios do Canal de Ararapahy nada de notavel havia occorrido: o seu numero a~ava

se redusido a 211, por terem muitos sido cedidos a particulares, fim principal da sua introducção. 

Santa Vatharina. 

Colonia D. Francisca. No prócedente relatorio dei conta da origem d'esta Colonia e do estado, em que 
se acha\"a, segundo as informações, qu~ pude colligir; iufelizmente porém não erão elIas tão conformes á 

realidade, como seria para desejar. 



A socic~ado de colonisaçiio estabelecida em Hamburgo em 1849 nlio tom poupallo 88crificios, para fUIl

ôar uma Colonia flore~ccnt(l, mas os seus primcil'os ngentes MO corrcspolldel'ão ás vistas e generosidade da 
Compnnhia. 

Até lius de 1854 tinhão desewbal'cado em Join\'ilIc, povoaçUo <ln Colonia, 1,512 indil'iduos; em 1855 
;Iportlll'nO ali 205, e tendo havido 42 nascimentos, lIcbava-se a população em 31 ôe Dezembro ôo anno 

passado redusida li 901 pessoas! 
A falta.de preparati\Os para recepção dos Colonos produsiu nos primeiros anfiOS molcstias, n que 

muitos succumbirão, mas postel'iormente tem sido regular a mortalidilde, Callecendo no ultimo all110 40 

pessoas. 
A má qualhlade elas terras distribuidas aos Colonos, e os erros das primeiras ad!Uillistr~ çõcs derão em 

resultado o desamillo de muitos, que tem idl) procurar, prillcipalmcllte nll Provincia <lo Paranú, emlll'ego muis 
) ucrntivo ú sua acth'idade e amor ao trabalho, 

A. pesar dos sacrificios pecuniarios feitos pela sociedaue, teria a Colunia desapparecido inteiramente, se 
nflo tivesse cm si tão grande vitalidade. . 

Os Domes dos doadores das terras, e uos dil'cctores da Companhia tiverão bastante influencia para deter
minar a vinda de colonos, que possuião capitaes o'algulDa importancia, tendo sido estes os que em grande 
parte tem alimentado os trabalhos, e obstado ao aniquilamento da colonia. A imprensa de Hamburgo a\'alia 
cm iOO,OOO tbalers da Prussia ou 01O:000~ o capital importado na Colonia \Ité fins de 1855, e é Cora de 
duvida que uma consideravel parte dos Colonos pagarão suas passagens, e que alguns empregão diariamen
te avultado numerQ de trabalhadores e tem montado machinas de valor um pouco subido, 

Até 1854 não tinha o Governo Imperial despendido um real com esta importante empresa, a unicu que 
qavia demonstrado praticamente, que a emigração expontanea para o BI'asil não é uma utopia. Reconhecendo
se porém que o progresso da Colonia D, Francisca se retardava, e que o mau resultado que d'llhi proviesse 
tinha de influir poderosamente contra a colonisação em g~ral, e sendo demlis certo, que a emigração para a 
Provincia do Paraná, uma das que pelo seu clima e uberdade mais estrangeiros tem de atll'ahir, se furá em 
grande pólrte por intermedio da emprcz<\ de Hamburgo. conLratou-se em 1.3 de Junho do anno passado com 
J. G. Nagel, procurador da Companhia, mediante a subvenção, de 30.u; e 20.)j; spgundo a idade dos in
dividuo!, a importação e estahelecimento de 2,250 COIOllOS nas terras doadas por 55. AA. RR. O Principe 
e Princeza àe Joinville, C na mesma data se contratou tambem com L. Aubé. como procurador das referidas 
AA. RU., mediante a mesma subvenção, a importação e estabelecimento de á,OOO colonos nas terras que coube-
05r em dot~ á Princcza a Sra. D. Francisca, 

Tamhem se cornpl'omcttcu o Governo a abrir, no caso de encontrar-se oa Serra lugar azádo, uma e5!rada 
oe carros, que partindo da povoação de Jl)inville, e atravessando as terras d'l Companhia ou de SS, AA, lUt, 
,á ter á estrada geral, que ela villa de Lages se dirige á cidade de COl'itiba, 

Pelo contraclo 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 I'azão de meio I'eala braça quadrada, com a condição de se esta))elecer n'ellas 
Ullla família por lote de 250:000 braças quadradas, ou 2,000 individuos, ainda mediante a mesma sulJvenção, e ga
rantiu a venda de mais d~seseis Ictiuas quulh'adas para serem colonisadas como posteriormente se convencionar. A 
medição do perimetro d'estes terrenos corre por conta do Governo. 

Ultimamente contratarão em Hamburgo a Companhia e l\lr. AuM faz~l'~m em commnm a colonisação, não só 
na parte relativa as terras de que ambo; podião dispôr, cerca de 32 Icguas quadradas, mas tambem em outros 
quaesqucr terrenos que adquirissem. O capital da Sociedade angmentou-se com mais de 100:000 marcos B. 
e 1\lr, Aubé roi iocumbido da dirccção immclliata da Colonia D, Francisca, podendo fazer-se representar na Direc
torja em Hamburgo. Este contrato promelte um grande futuro á cmpreza, razendo cessar a rivalidaoe e a di
versidade de interesses entre o procurador de 55. AA. RR. e a administração da colonia. 

Livros d'uma cencurrencia que dividia as forças c as paralisava até certo ponto, conspirarão el/as no 
me-slllo sentidQ; e com o augmenlo do capital social crescerão os meios para o estabelecimento dos colonos, e 
melhoramentos materiaes. 



A direcçlio do tão important" em preza roi conlladll a pes~oa int61ligento c hllbilitaua polo estudo, acurada 
observação e pratica de cinco annos de residencia na Colonia, 

N'estos circunstancias eutendeu o Governo Imperial dever dar mais largo desenvolvimento á introducção 
de Colonos por conto da Sociedade de Hamburgo, promovendo 11 formação de um numeroso gl'Upo colonial 
na Provincia de Paraná, em continuação dos que SO organisão na eolonia D, Francisca; e em 10 de Março ul
timo contratoll com o procurador d'aquolla Sociedade vender-lhe 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 pOl'ções contiguas que não tenhão de frente mais de duas leguas, e ficando de· 
voluta igual extfmção do lado opposto da estrada, e outra tambem igual entre dous gl'upos de lotes "ClI-

" didos, 
Por este no\'o contrato obrigou-se a COml)auhia a medil' e demarcar por sua conta os lotes, que comprar, 

sendo pcrém estas operações posteriormente verificadas por agentes do Governo; e a estabelecer tantas familias de 
cinco membros pelo menos, quantos forem os lotes de 250:000 braças quadradas que comprar, com tanto que o nu· 
mero total de individuos nlio exceda a 10:000, nem seja o Governo obrigado a pagar annualtnente, durante o 
tempo do contrato, subvenções por mais do que 1:500 colonos. 

Por este ultimo contracto COl'ão as tenas vendidas ainda pelo preço minimo da lei, mas nenhuma despeza ter{l 
o Governo de fazer com a sua melição, di\'isão e demarcação; e ficando encravados lotes devolutos entre outros, 
que em pouco tempo estarão cultivados, e tendo em frente terrenos povoados, augmentarão considerarelmente de 
valor os primeiros, e terão de ser vendidos por muito mais do que o mui mo da Lei, 

Pelos contratos pois de 13 de .Junho e 10 de Março acha-se a Companhia compromcttida. sob pena das multas 
constantes dos respecti \'oS termos, a importar e estabelecer como proprietarios naS terras que já possue, e nas que 
tem de comprar 18,250 colonos, que pela diversidade da composição dos terrenos e clima, poderao en tregar-se com 
muito proveito á cultura do arroz, mandioca, café, canna, feijão, milho, &c" na vargem e na serra até certa altur:. 
d'ahi para cima e na Provincia do Paraná á colheita e preparação do mate, e ao cultivo de todos os vl'getaes, que 
produz:o meio dia da Europa. Tão grande é a variedade de impol'tantes produ~tos a que os colonos se podem dedicar 
com vantagem, tão fertil uma bôa parte dos terrenos, cortados por caudalosos rios e ribeiros, que podem mover nu
merosas machinas, e tão facil a communicação com o magnifico porto de S. Francisco, que não se póde deixai' dt! 
prever o mais lisongeÍl'o futuro a esta cmpreza, que deve contribuir poderosamente para dirigir a torrJnte da ~mi
gração expontanea para Santa Catharina e Paraná, onde abundão terras derolulas 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 13~:00()./t>OOO, A madição das mesmas 
póde orçar-se em 15:000.zt>OOO. 

Havendo-se naturalisado grande numero de colonos, foi creado na colonia D. Francisca um juisado de Paz, e 
em plena tranquilidade se procedêo á respectiva eleição, A necessidade d'esta magistl'atUl'a se ia sentindo cada 
vez mais. 

Tendo-se marcado a gratificação de 1:000;tbOOO para um pastor protestante, fixou-se depois outra igual para 
o Sacerdote Catholico cujo CullO é seguido por algun~ colonos. 

Acha-se alTecto ,ao Mini~lerio da Fazenda um requerimento, em que o procurador da Sociedade de Hamburgo 
pede qua se crie na colonia uma mesa tilial da Alfandega da Cidade do Desterro; e devendo esta medida contribuir 
poderosamente para a prosperidade d'aquella povoação, é natural que a supplica seja favoravelmente acolhida. 

Alguns navios de emigrantes, contra as disposições do Decreto de :15 de M~rço de 1850, se dirigirão ao Porto 
de S. Francisco, condusindo carvão de pedra e outros generos além da bagagem dos passageiros. Tendo sido por 
esta falta multados pela Alfandega de Santa Catharina, forão perdoados, tanto por se haver reconhecido que 
nenhuma intenção houvera de defraudar os direitos uacionaes, como pelo desejo de se animar uma empreza qUI~ 
tanto promette. 

Colont'a Blumenau, O emprezario emprega todos os esforços ao seu alcance para cumprir o contrato ce!~· 
brado em 17 de Abril de 1855 para importação c estabelecimento de mais !J:OOO colonos nas terras, que elle 
possuc no Itajahy-grande e não no l\1erim, como por equivoco se disse 110 ultimo relatorio. A 15 de Fevereiro 
ultimo chegarão ácolonia 31 emigrantes com escala pela colonia D, Francisca, onde ficarão 11, quer fosse pOI' 
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encolitrarem ali omigos, pal'cntes e ncommodaç6es, quer pelo receio, que tivessem das correrias dos Dugre:> 

no Itajahy. 
Durante o onDO de 1855 construirão-se 00 Colonia Blumcnau mais 8 casas porticulnres, S engenhos de Canna 

c 2 de mandioca, sendo 280 o numero dos habitantes difinitivamente estabelecldoft, além da população fluctuantc' 
que ora ali estâ, ora sae pelos arredores em procura tle trabalho. A escola de inslrucção primaria é regida por 
um colono naturalisado, e os doentes tem o recurso ds medico e botica. 

Ba ali tambem duas casas do newocio, e fôra para desejar que a Colonin tives~e o seu pastor protestante, 
pois o de D. Francisca poucas vezes p6de lá ir, ficando assim a população sem soccorros espiritnacs durante a 
maior parte do anno. 

Muito sotTrêo a Colonia Blumenau com as copiosas cll!l\':l!\ do passauo inverno. Os rios, transbordando, 
nrrebatarão casas, arrasarão sementeiras, e inutilisarão uma grande porção ue terreno já preparado para a lavoura, 
o que faz recear falta de generoi alimenticios no COrl'ente anno. 

Por Aviso de 6 de Março ultimo permiltio o Govel'no, qne os navios que condnzirem Colonos para a em
presa Blumenau, levando além das bagagens d'aquelles, sómente carvão, ferro ou sal, possão chegar ao porto 
do ltajahy com as mesmas condições de fiscalisação, a que são sujeitos os navios que vão ao porto de S. Frnn
cisco. 

O Dr. Blumenau nllo se tem poupado II trabalhos nem fadiga, não só a bem dos Colonos existeDtes na 
sua propriedade, mas lambem para altrahir nOV05 emigrantes para o Brasil, á cuja causa tem mostl'ado a maior 
dedicação, publicando na Allemanha escl'iptos bem elaborados e conscienciosos, com que lem demonstrado as 
\antajcns que otTerecem O solo, clima e instituicções politicas do lmperio. 

s. Paulo. 

Existem actualmente n'esta Provinda 33 Colonias contendo 3, 51i individuos, que se occupão 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 nnmero de habitantes e nome do proprietario. 

Além das 33 Colonias existem em varias fazendas algnos casaes de COIOIlOS, cujo numero não deixa de 
avultar, c obser\'a o respectivo Presidente que na Provincia é quasi gel'al a tendencia dos fazendeiros para funda
Ç50 de Colonias, quer seja isso devido á falta de brnços para a lavoura, quer a influencia dos bons resultados 
até agora colhidos. 

Graves imputações forão feitas a Colonia- Senador Vergueiro - e impressas a pouco na AlIemaDba. 
DirigiDdo-me ao empresario, pedi que houvesse de esclarecer-me ~obre cllas, e ministrar-me provas para 

que, caso Dão quizesse fazer directamente, se podesse demonstrar a falsidade das virulentas aggressões que 
ao seu estabelecimento erão feitas. 

O Senador Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, respondendo-me, explicou' os factos, deu a razão por qae 
íorão invertidos: e acaba pedindo um inqnerito rigoroso Da Colonia, e feito por pessoa da confiança do Go
verno. 

Em 8 do corrente ordenou V. Ex. á Presidencid da Província de S. Paulo quo pelo Delegado da Repartição 
Geral das Terras Publicas mandasse proceder ás necessarias investigações, interrogando os COIODOS sobre as ac. 
cosações publicadas Da AlIemaDha, e désse conta do resultado, que e~per9 seja todo faToravel á empresa, contra 
a"q1Jal ncnhulna queixa ba na Legat;ão Prussiana, como teve a bondade de communicar-me o respectivo Ministro, 



IIcrescentando, de mais, que segundo 8S inrorma~Oe8 (Iue póde colher, Cormava bom juizo do estabelecimento de 
que trato. 

Esplrlto Sallto. 

Colonia Sal/la Maria. Junto ao J'io d'cste nome entre as cachoeiras grande e a do José Claudio, resolveu 
o Governo fundar uma Colonia agrícola; e em 27 de Fevereiro do corrente anoo expediu ao Presidente da Pro
víncia as Inslrucções convcnientes, mandando medir um ttrritorio de quatro legoas quadradas, e subdividil-o em 
lotes de 62,500 braças quadradas. Para assento da povoação determinou que Cosse escolhida uma area de 500,000 
braças quadradas convenientemente situada, e fixou os lotes urbanos em 10 braças de frente e 25 de Cundo. Na 
praçn deverã ser construido um barracão assãs espaçoso para acommodação de 50 famiJias, e casas prop~ia& para 
o Director da Colonia e para arm.azens. 

Providencias forão na mesma occasião dadas sobl'e as ruas e caminhos, e principalmente a respeito do que 
da povoação se dirigir ã porto de embarque no rio Santa Maria. 

A' disposição uo Presidente da Provincia se mandou põr a quantia de 2:000~OOO para os primeiros seniços. 
e logo qu" estejão concluidos os .pl'eparativos necessarios para recepção dos colonos, se farã contractar as pri_ 
meiras 50 CamiJi=ls com que se tem de inaugurar a Colonia; e as seguintes, até o numero de 576, ie succederão; 

Colonia Rio Novo. O Major Caelano Dias da Silva, com quem em 6 de Fevereiro do anno pasi3do COll

tractou o Governo a .venda de cinco territol'ios nos municipios do Itapemerim e Benevente, com a condição de 
importar e estabelecer como proprietarias 720 Caroilias pelo menos, organisou uma sociedade, cujos estatutos forão 
approv:luos por Decreto n. 1566 de 24 do mesmo mez, e deu principio á Colonisação em terras, que possui a, e 
que fazem hoje parte dos fundos sociaes. 

Segundo as ultimas informações compunha-se a nascente Colonia, além de 73 escravos, de 114 indiliduos, 
entre nacionaes, francezes, portuguezes e hl chins. 

Os colonos mostrão-se satisfeitos, e os primeiros attrahirão outros, não tendo a empreza feito despesa 
senão com os porLuguezes e chins, sendo estes para ali conduzidos afim de prepararem casas e terrenos das 
pequenas propried<1des destinadas a colonos européos. 

Segundo affirma o Director, tem-se os chins portado bem, e são, no seu entender, muito aptos para 
a lavoura. 

E&ta em preza promette 11m futuro li~ongeiro: o capital social eleva-se a 500:000;zz,; as terras são de pri
meira qualidade para a cultura da canna, café, mandioca, milho, feijão, arroz, etc., estão proximas ás Villas de 
Itapemel'im e Benevente e á po'"oação de Piuma, e o transporte poderá fazer-se por agua até ao porto de em
barque Da já indicada povoaçãO. 

O DirecLor da Colonia, activo e inteJligente como é, sabe manter o espirito de ordem, e os doussy&temai, 
o de pequenas propriedades e o ue parceria, empregados conjuntamente, reciprocamente se auxiliarão.· 

Todas as circunstancias favoraveis parecem reunir-se na Colonia do- Rio Novo para que tenha rapido de. 
senvolvimento e se torne florecente, constituindo-se assim um dos centros de poderosa attração para. a emi
gração esponlanea. 

Colonia Sanlalsabel. Tem-se remettido para esta coIonia alguns indiTiduos, que sollicitarão do Gonrno 
Imperial datas de terras, e com particularidade varios Allemães, ex-praças do exercito, que havião completado o 
seu tempo ue serviço. 

Tambem não devo omiLtir que n'esta Provincia deu o Dr. Leite já principio a uma Colonia fandada sobre 
o syslema de aforamento perpetuo. 



Aluftsonfts. 

A Compania de Navegllção e Commercio do Amasonlls, deu principio á Colonisllção em um dos 70 terri
torios, quc por contracto de 2 de Outubro de 185!! lhe fOl'üo concedidos. 

Na margem Septentrional do Rio Negro, em terreoo elevlldo, fronteiro ti foz do Solimõcs, cortado por um 
arroio de excellente agull potavel, com barro de boa qualidadc pal'lI olaria e maltas virgcns ricas de madeiras de 
superior qualidade para construcção, asscntou a companhia a sua primeir·a Colonia, que tomou o nome tle Mallá, 

A fertilidade do solo nada deixa a desejar, e sua ,'ariada composição o torna apto para culturas mui di
versas. 

Em 11 de Dezembro de IBM chegarão a Colonia 51 trabalhadores, scneto h!í. portuguezes e 7 gallegos, c 
após estes vierão em 8 de Maio do anno passado mais emigrantes, elevando-se assim o numero tolvl dos colono~ 
a 220, sendo 190 homens e 30 mulheres; e segundo a nacionalidade 210 portuguezes ciO gallegos, quasi todo~ 
em idade de prestarem serviços, HOtlve durante o anno findo li· nascimentos, 8 obitos e 7 casamentos, sendo G 

d'estes entre os proprios colonos, e um com m~J1her do paiz. 
A maior parte dos emigrantes, senão todos, receberão da Companhia quantias adiantadas pam o seu trans

porte e despesas indispensaveis, mas com clausula de restituição, Estes individuos podem considerar-se em geral 
como trabalhadores e preparadores dos commodos necessarios para os colonos, que devem estabelecer-se defi
nitivamente como proprietarios ruraes 

Forão contratados para prestal'em os seus serviços por espaço de 3 annos, vencendo 1.S;n;OOO mensaes, ou 
800 réis por dia de trabalho sem alimentação, 

Inrelizmente alguns desaguisados se tem dado, em que tem sido necessario intervir o proprio Chefe de Policia, 
Illas á vista das medidas. que se tem tomado ultimamente, espera-se que factos semelhantes se não repitão. 

Estabelecimento Industrial de Serpa, Um pouco acima da Freguezia de Serpa e na margem septentrional 
do Amazonas existe, ainda em começo, o estabelecimento do mesmo nome tia Freguezia, contando 173 homens 
e 8 mulheres, dos quaes 55 se passarão da colonia l'rIauá para alli, 

Os disturbios, que entre (!sta gente se tem dado, tendo o feitol' e alguns colonos chegado a serem condem
nados pelo J uI'!, tem retardado o desenvolvimento tla empreza, que p"r Ora se limita ao fabrico de tijolos c ser
ragem de madeiras. 

As terras forão compradas a um particular. 

s. Petlro. 

Colonia S, Leopoldo. A pezar de faltarem informações especiaes áccrca d'este importa~te estabelecimento. 
sabe-se com tudo que elle se acha em estado florescente e via de pogresso, sendo disso irreCl'agavel prova o alto 
valor a que tem atLingido as terras da Colonia e as circunvisinhas, custandt) hoje as primeiras dez vezes mais dI) que 
o preço maximo fixado pela lei de 18 de setembro. 

Ultimamente tem-se dado algumas questões de limites entre os colonos c lambem entre estes e os hereos COIl

finantes; e como ellas provinhão em grande parte da imperfeição das primeiras medições, procura o Goyerno 
providenciar comenientemente, e do Presidente da provincia de S, Pedro exigi o por aviso de 8 do corrente as 
informações que julgou precisas. 



, , 

Pu I'RnR. 

Colon j{, St'pl'l'o!Jllh.1J. Segundo as informações obtidas até Março do anno findo contllva esta Colonia 13 
famílills, e seu estado não el'a esperançoso; actualmente acha-se reduzida a 10 familias, mas o numero de indivi
duos elevou-se de 38 a 6lJ. 

N(l~a const,l n respeito dos meios, que se empregarão para augmentar o pessoal, nem ácerca dos motivos pOI' 

que diminuio o numero de familias. 
Não tenho razão para modificar o juizo, que sobre esta Colonia emilti em Março do anno proximo passndo. 

Se o seu eslabelecimento custou 50:000.t'bOOO e o costeio annual monta n 8:000~OOO, sendo a renda inc~rta, 
pouco promette a empresn. 

C%nia There:a. Con tnvn ultimamente !~O Cumilias compostas de 1 iO individuos peja maior p:lrle brasileiros 
e alguns francezes. 

O fundador ela Colonia tinha dispendido ltlt:OOOSOOO e a renda annual era de 6:0-í0$000, importando o 
costeio em 3:3iOSOOO 1'5. . 

O zelo e intelligencia do DI' Faifl'e, não podem deixar de produzir os melhores resultados, estando vencidas 
as difficuld.:tdes que acompanhão sempre as novas Colonias em lugares distantes do povoado e de recursos. 

Fa:enda 110/'1llal do Chli, Com o intento de estaeelecer na Pl'ovincia do Paraná uma Fazenda, onde se cul
tive e fabrique o chá pelo melhor systema, fundando-se assim uma escol;} pratica de cullura de um dos mais ra
sos pr(\~lllc:as agrícolas, para o que parece ser muito proprio o clima da mesma Provincia; c tendo si de comprada 
i)f~r í500;tpOOO rs. u\lIa chacara visinha á Cidaue de Coritiba, com principio de plantação de chá, e com umel cnsa 
solfrivcl. determinou o Governo que opporluunmcnte para ali seguissem alguns Chins vindos na Galera Sarah, e que 
segundo as informações e pesquisas, erão em seu paiz cultiva dores deste precioso arbusto. 

Estes Chios, em numero de dez, achão-se provisoriamente empregados no Jardim Botanico desta Côrle. 
Em 13 de Janeiro do anno p1'oxi:no passa(!o, determinou o Governo que da Fabrica de Ferro de S. JOãO de 

Ypancma seguissem para a chacara nci:na dita vinte Africanos. para il'em preparando o terreno, e enconfrarem o 
Chins os scniços um pouco adiantados, tir,mdo-se assim com mais presteza vantagem de sua nptidiio profission<ll. 

19.1inas Gcraes. 

Coloula de Jluc.'Il'y.-A Co.npanhia de Navegação c Comm~rdo do }1ucury tem dado principio a uma Culüuia 
pelo syst~!11:: de pequenas propriedades. A fertilidade das terras e saluhritladi! nada deixão .1 desej:lI'; e a tempera-
tura quasi regula pela do meio dia da Europa. 

Comquanto a posil;ãl) escolhiua se ach;] muilo illL:l'olad.l, r.o:n tudo ficando sobre uma estrada, que será em 
pouco tempo a mais forte nrteria do CummerciíJ UO ~orte da Provincia de .:\linas Gel'aes, e que corn)26 leguas "ae 
ter ao Rio ~Incnry em parle onde é ellc na\"egaveI, nenhum receio pode haver de que 05 productos que de seu 
trnbalho e industria oblivcl'c:n os Colonos ueixcm de ser procurados pOlo preços vantnjosos. 

A Companhia antes d~ manual' vir emigraJos eUl"opéos tratou de prcpat'af meios de os receber. 
No Dbtricto de Philauelphia tem jú lIleJiJo e (bnarcado lotes <\e terras de 100 brJças de frente e de 1:500 de 

fundo, c feito gl'amlcs derrubada!! e largas plantações de gencros alimenticios. 
Associou-se com Schlobach e Comp., de Leip~ic, nO engajamento e transporte dos colonos, não percebendo 

aqueIles indemnisaçã:> alguma pelas despesas que com isto fizerem, por qualquer meio que não fosse o do produclo 
da vcnda das terras da Companhia feita aos mesmos Colonos. 

Desta maneirn os socios da Europa, deixando de serem meros agentes de emigração, cujos interesses dependem 
{io numero de individuas que expedem, e não de sua moralidade e aptidão, se esforçarão por enviar á Companhia 
uo Mucury pessoas moralisauas, capazes do trabalho rural, c naturalmente possuindo algum capital. 

Tão rnsoavcl é o systema adoptado pelo digno Dircctor da Companhia do Mucury para fundar a sua colonia 
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tantas cirCuDlltancias fovorllveis concorrem paro o bom l'oiultado desta empl'cza, quo um futuro prollpel'o par6CJ 
nooessario. 

A. Companhia nl10 so limitou ao contrato feito coril a casa de Leipsic para 11 introduc~'tio de Colonos, dos quaos 
alguns já tom chegado; eslendco suas ,'istas para n Suissa, e por intermedio do nosso Consul ali, mondou contractar 
iO a 30 familias de bons costumes c habitos de trabalho, quer pagucm ellas as despesas de suos passagens, quor 
as respectivas municipalidadas adiantem a totalidade ou parte do importe, ou todo este seja avançado pela mesma 
Companhia. 

Na encommenda de Colonos para a Suissa teve-so em vista ensaiar ao mesmo tempo a co!onisa~o helvelica e 
alemiia, c com pleno conhecimanto de caus~ promover mais eficazmente a qlle melhores ,'antagens orrerecer. 

Segundo o contrato feito em 20 de Dezembro do anno proximo passado, sendo provavel que a Companhia tenha 
de comprar ao Governo pelo menos dez leguas quadradas de terras devolutas, se obrigou, sem a menor subvençno, 
a importar e estabelecer um numero de colonos não menor de 1 :800. 

COLONIAS DIILITARES. 

Pela circular do 1. o de Outubro do anno passado se exigio dos Presidcntes das Provincias informações cir
cunstanciadas ácerca das Colonias Militares, llorém até agora mui poucas tem chegado; de DIodo que d'aquella 
que tenho para ministrar a V. Ex. umas não chegão ás ultimas datas que pouel'ião alcançar, e algumas são forne 
cidas directamente pelos Directores. Cabe aqui dizer a V Ex, que muito conYCID que se mande annualtnente ins
peccionar estes cSlabelecimentos por pessoas de confiança: os Pl'csiJentes das Pro\'incias pela distancia em que 
e acbão d'clles, mal podem tcr esclarecimentos quo não scjão fornecidos pelos Directores, ordinariamente inte
reS6ados em fazerem avolumar seus seniços. 

Appresento a V. Ex. as inforllla{ões que pude colher dos documentos, que me tem vindo ás mãos, ácel'ca 
das Colonias militares existentes nas PrO"incias do Imperio. 

Pará. 

Pedro Segundo. Esta Colonia, fundada cm Abril de 18áO por deliberação do Presidente da Provincia ap
proTada 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. 

Segllndo as ultimas informações a população da Colonia e seu destricto consta de 12lJ pessoas, entre as quaes 
96 paisanos .. 

Em Maio do anno prOlimo passado concluiu-se a abertura da estrada que communica a Colonia com a 
villa de Maca pá . 

Situada em terras ferteis sobre a mar'gem direita do rio Araguary a 36 leguas da sua foz c a 16 da Villa de 
Macapã, com a qual se podem estabelecer communicações frequentes tanto por terra como por agua, a ColoDia 
Pedro Segundo é um ponlo importante para onde muito convem attrabir população. 

S. JoãO de Araguaya. Estjl Colonia foi illaugurada no dia 15 de Outubro 1849 no lugar denominado Reman
são na margem direitll do rio Tocantins; mas sendo ahi accommeltida por molestias epidemicas, foi transferida 
para o rio Araguaya na sua confluencia cem o mesmo Tocan1ins. Esta transferencia, feita por deliberaÇãO do 
Presidente da Provincia, {oi approvada por Aviso de 12 de Agosto tle 1850. 



Situada eln pGsiçfto proprin paro vir n ser um interposto de commercio cntl'c a Provincia do P4rA c a de Goyaz, 
deve-se csperar quc esta Colonia ven n tCI' grande desenvolvimento, mllB por em quanto li sua populaçDo Coosta 
apenai do 98 pessoas incluindo-se o Dh'cctor e tiS praças do destacllmento, achando-se muito atrasada DII 

IIgr/cultura, que se limita li alguns generos alimenticios. 

Obidos, A Colonia de Obldos, crenda pelo Decreto n. 1,363 de 8 de Abril de 18M, é situada na margem 
I!I1querda do rio AmllsoDas na foz do 'frombetas. 

'Esta Colonia vae em progresso, e pr.:>mettc um futuro esperançoso, tendo-se em altenção não só a beni
jjnidade do scu clima. como a fert!lida do seu s610, e a sua excellente posição. 

Enu'e muitas vantagens, que a colonia offerece, o Director a ponta a possibilidade de se esta~elecer um 
estaleiro para o fabrico de e~cunas e brigues. 

O material da POl'oação consta de 12 casas pertencentes á Nação, entre as qUiles dous bons edificios 
que formão a entrada da praça pl'incipal, e mais 17 de COIOIlOS, e :outl'as tantas em construcção. Além d'isto 
existem mais no Lago Cumurú um curral com 53 cabeças de gado de criação. 

Dos Colonos portuguezcs, mandauos engajar por intermedio do Darão de l\l;luá, chegarão 213, e achão.se 
empregt1dus na Colonia 187, parto na agricultura, e outra pnrte em trabalhos de construcção. O Director iD

fOl'ma que não tem dauo bom resultado o engajamento de Colonos assalariados para se occuparem na cultura da 
terras. 

Em dezembro proximo passado a população da Colonia constava de 368 pessoas, sendo 187 Colonos portu
guezes engajados, 31 praças de pret, e 150 brasileiros qUI:! Illoravão no districto ela Colonia, ou para elle tiobão 
vindo. 

Durante o anDO de 1855 falJccerão 12 pessoas: o nUlllero dos nascimentos foi 16, dos quacs existião 13 
tendo fallecido 3. Quasi todas as mortes forão occasiolladas pela cholera. 

ilIaloallllão. 

S. Pedro d'Alcantara do G/lrup.~. Esta Colonia, creada pelo Decreto n. 1,2M de 26 de Novembro de, 
1853, offerece, tanto pela sua vantajosa posiçãO, COIlJO pela extrema fertilidade do seu solo, todas as proporções 
para vir a ser um estabelecimento importante, centro' de todo ccmmercio, que se fizer pelo rio, o qual é nave
gavel até muito ácima do sitio da povoa~ão. 

Consta que se achão concluidas as seguinlr.s construcções : o quartel do destacamento, a casa do Director, 
do Capellão, a do Facultativo, a do Subdirector e a dos officiaes rncchanicos. 

Tambem consta que fe fez uma ponte sobre um egarapé, que dá serventia para a Colonia, e uma escada 
para desembarque no porto da mesma. 

Tem-se emprehendido a abertura de picadas com dil'ecção á vzrias povoações circunvisinhas, achando-se 
concluida a que se dirige á Villa do Tury-Assú. 

, Além do destacamento, dos emp.·egados e dos officiaes mechanicos engajados para o serviço, existem na 
Colonia algumas familas que para ella f9rão residir vindas de Viseu e localidades visinhas, formando uma po
pulação de 51 pessoas de ambos os sexos e differentes idades. 

A escola de primeiras letras têm sido frequentada por 18 alumnos. A medição das terras acha-se ter
minada. 

A colonia já faz :llgum commercio, possue duas casas de seccos e molbados, e passarão por ella no decur
so do 2.· semestre do anno de 1854 32 embarcações de differentes lotações. 

Estas informações forão ministradas pelo Director da Colonia; porém posteriormente chegarão outras que 
põem em duvida a exactidão d'aquellas. 

Exigindo-se um augmenlo de credito da quantia de 9:782g000 para as despezas d'esta Colonia, sobre o de 
3:000$000, que Ilre tinha sido distribuido, mandou V. Ex. a informar ao Presidente da Proyincia por lhe 
parecer exagerado o pedido, exigindo igualmente uma informação circunstanciada sobre o estado da GoloDia, 
valor das obras feitas, &c. 



o Presidente, quo pouco tompo tem de residencia na Provincia, respondôo que nada podia informar sobre' 
o estado da Colonia porque o Directol' não lho tem enviado os relalorios respectivos, n1io obstante tCI'-se-lhe 
exigido, e dotel'minar o Reglllamento que annualmente soja feito, Isto deu lugar n quo V, El, l'esolvessQ 1\ de
missão do Directol', authorisando o Presidento a nomear outro interinamente, e mandando inspeccionar n Colonia 
pessoa de confiança, 

1l.lagôas. 

Leopoldina. A Colonia Lr.opoldina. creada pelo decreto n. 729 de 9 ue Novembro de 18.30, é de toda 
a que mais tem prosllerado, sendo isto em grande parte devido á boa administração que nella tem feito o sell 
Director o CapitãO João da Gama Lobo Bentes; 

Os estragos, de que fallei no Relatorio de anno passado, causados nos edificios da Colonia pela grande en
cllente de 1.854, aehão-se reparadocs. 

Tem-se construido na povoação 1 á casas cobertas de telha, sendo 9 pertencentes á Nação, comprehcnden
do-se n'estas um bom corpo de guarda: além destas existem 44 casaS cobertas de palha. 

As conslrucçõcs feitas por conta do Governo são em geral de pedra e cal, sobresahindo entre ellas a casa 
denominada-do Governo-, solidamente construida 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 construido tambem duas pODtes, uma de 75 palmos e outra de 7i, ambas sobre o rio Jacuipe, 

sendo a primeira dentro da tlovoa~ão, e a segunda na estrada que conduz á ViIla 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. J050, c achavão-se em 
andamento as seguintes construcções: a Capella já coberta e bem adiantada, um barracão pal'a servir dp. of
ficina dos carpinteiros, e uma enfermaria. Construião-se tambem 12 casas particulares. 

Já existe na povoação da Colonía uma casa de negocio pertencente a um negociante do Rio Formoso. 
A população tem tido tambem um augmento rapido; segundo as uI Limas informações o destacamento se 

compõem de á5 praças do exercito, e o numero dos habitantes da povoação c districto da Colonia é de 2,036, 
tendo entrado no anno de 1854. trezontos e oitenta e tres individuos (383) e nascido quarenta (áO). Desde 
Abril de 1831, tempo em que se deu começo aos trabalho,; para a fundação da Colonia, foi o numero do; 
nascidos 105, existindo d'estes 83 no fim do anno de 185á, ou 79 para 100, o que é bem notavel por ser em 
regra grande a mortalidade nas baixas idades. 

As terras comprehendidas no districto da Colonia são fertilissimas, e excellentc o clima. 
Os colonos empregão-se na agricultura, e esta tem prosperado. O principal genero, que tem sido cultivado 

é o algodão. 
Scgunuo o parecer do Presidente da Provincia, o espirito da população é pacifico c ordeiro, podendo-se 

affirmar que na provincia das Alagõas em nenhuma localidade se respeita mais a lei do qne na Colonia Leo
poldina, concorrendo muito para isto :I rectidão, energia e zêlo com que proceje o Capitão Director. 

Na opinião do mesmo Presidente o estabelecimento d'esta Colonia no centro das mattas de Jacuipe, foi 
uma idéa feliz e de immenso alcance pal'a a permanencia da ordem publica, acreditando que já não ó possi
Tel que revoltosospossão com segurança estabelecer arraiaes de guerra nas referidas maltas, como outr'ol':1. 
Assim, esta Colonia já tem attingido o fim, que se teve em vista na sua crcacão. 

A povoação está assentada na margem direita do rio Jacuipe, 12 legu~s distante da Villa de Porto 
Calvo. 



Pernambuco. 

Pimenteiras. A colf)uia Piíllcnteiras Cl'ca~n conjllnctnmente com a Leopoldina, n1\o tem tiuo o mesmo ~e. 
senvolvimento: entretanto, situada como clla nas fcrteis maltas de Jacuill(!, deve igualmente prosperar, e talvez 
mais por contei' em seu disu'icto muito maior llUllH:I'O dl! habitantes, 

Esta colonia tcm tido a infelicidade de não tCI' possuido bons administradores, e além tI'isto não ha sitio pos
sivel dotal-a tão largamente como o tem sido a LeoJloldina: são estas as causas PI'illcipaes que tem concorrido 
para o seu atraso. 

Segundo as ultimas noticias porém a colonia - Pimenteiras - Começa a th.senvolver-so e ã dai' esperanças 
de attillgil' ao grão de prosperidado em que a outra ~e aclta, devido isto talvcz ao 110VO Director que bem cumpre 
seus deveres. 

Achão-se difillitivameflte acabadas 9 casas cobertas de telha, envidraçadas e pintadas, as quaes servem de 
moradia aos empregados e opera rios da colonia. Existem tambem duas olarias, onde tres colonos oleiros fabl'icão 
tijoIlo e telha. 

Além tio cemiterio feicbado e Cape!Iinha, de que dei noticia no relat.:>rio do anno passado, existe mais uma 
ul!cente e espaçosa casa com 95 palmos ele comprimento e r,.() de bq,uI'a, crue o actual DirE:clor mandou construir 
}Jara fazer ahi celebrai' os Officios Divinos, em qllauto não rOL' p:lSSivcl fazel-o na Igreja que apenas se acha 
começada. 

Est~o em cOllstrucção mais duas casa:; boas, e outra gmnde para as officinas. 
Tambem lia um quartel com as uc\'iuas accomouações, e prisão segura. 
O destacamento compoem-se de 52 praças UO exercito; e o numero dos moradores do district'J sobe a 8,280 

havendo para elle aIDuido muita popula~:ão nos ultimos tl!!Opos 
Tanto os colonos praças do exercito, como moradores de districto, se empregão na cultura principalmente de 

gf211erOS alimenticios, e as colheitas realisadas tem sido abundantes, informalluo o Director que a força productiva 
da terra no districto da colonia é prodigiosa. 

QUilnto a esll'adas existem uivcrsas para as t1i[t!l"eutc; pOl'oaçües circunvisiahas, as qU:les dão livre transito, 
bem como uma que segue para a CiJaue do H.ecife, e outl'a para a Colonia Leopoldiua. Trata-se de melhorar esta 
ultima, uilndo-se-Ihe uma mais conveniente dirccçáo. 

A povoação é situada cm uma p!auicc alt:l, cercaJa pelos rios Pirangy e Fcrrauor. 

Santa Uatbal-iua. 

Santa Theresa. Esta colonia, creada pelo Decl'eto n. 1,266 de S de Novemuro de 1853, tem o seu assento na 
margr!llI do norte do rio llajahy na deserta estrada entre as Vil las tIe S. José e Lages; e acha-se fundada desde 
Junho dl! 1854. 

Durante o annO pi'oxirno passado construirão-se mais algumas casas, ue mouo que no fim delle existião 38, 
sendo feitas de madeira falqucijaua, c algumas assoalhadas: 20 são situ.\Jas ua praça pdo competente alinhamento 
c aS outras ao 10080 do rio. lIa além disto a casa do Director, a da ferraria, e uma olaria. 

A população da colonia consta, além do Director e ;\leLlico, de 115 almas, sendo ~l soldados colonos e i1 
pessoas de duas familins. 

Nos primcil'os mezes do anno proximo passado os colonos mais activos fizel'ão alguma plantação de feijão, c 
lh'erão uma colheita aLuuu.mte em relação á semente que lançarão na terra. 

Chegado o tempo das derrubadas e plantações, occllparão-se n'esta serviço, que na mlior parte foi perdido 
por causa das continu<!uas chuvas, que impeuirão a queima geral. Assim meSmo os mais laboriosos colherão algulU 
milho, feijão, arroz, b:lt~té\S c outros gC!lcros alimentlcilJs. A colheita do feijão é calculada em 100 alqueires, e a 
do milho em 2)000. 
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Os colonos já lem alguma cr(,lI~iío de 11\'08 e oulros anilllaes domesticos. 
No nnno de 185~. n!lo so deu ohito algum nem nascimento, sendo 11 po pulaçlio de t 12 pessoas: no lIono pro. 

ximo passado porém fallecerüo G, sendo S homens e S mulhel'es, e lIascerl'io 9, sendo 4 de sexo llIasculino o 5 do 

feminino. 
O Direelor informa que é de urgellle necessidade que IIté Agosto proximo futuro so conslrua um engenho de 

fazer farinha de mandioca, e outro para o fabrico do assucar, pOl'que ))3\'a esse lempo deve haver sofTri\'el quun ti
dade de mandioca e de canna, attento o bom aspecto das plantações. 

lUlnus. 

UructÍ. 1"elo Decreto 11. 1,656 de 13 do Outubro de 1855 se mandou que 11 colonia Urucú, croada por De
crelo de 4 da Fevereiro de 1851)., fosse assentada lias margens do Ribeirão das Lages em frente de u ma lagoa, que 
lhe fica ao lado direito, em consequeocia de se ter reconhecido a impropriedade do local primeiramente escolhido 
llara o seu assento. 

Jã chegarão á esta colonia, e se achão eslab(!ll'ciJos em seus competentes lotl!s de terras, 28 familias de co
]onos portuguezes contratJdas por inlermedio do Director da companhia -l\lucury,- o cidadão Theophilo 
Benedicto Otloni, que para o estabelecimento d'esta colonia c seu progresso, se tem prestado da melhor \'011-

tade com todos os auxilios ao seu alcance. 
Por Aviso de 31 de Dezembro passado se approvou a deslribuição dos lotes dê terras pelos colonos, e 

se mandou escolher uma porçãO de lerreno com mil ]lraças em quadro em lugar salubre e nas proximidadeS das 
terras, onde os colonos estão estabelecidos, e ao mesmo tempo em ]ocalidade allravessada pela estrada geral, 
afim d~ ser abi assentada a poyoação, reservando-se logo local para uma ou mais praças, Igreja, casa da 
Camara, Cadêa, casas para os empregados, etc. - reservando-se o resto para fuluras edificações particulares, c 
para as queo Governo houver de determinar. 

. No dia 1. o de Janeiro do corrente anno o destacamento se compunha de 39 pessolls inclusive o Dil'ec
tor·e as familias das praças do pret; e o numero de colonos portuguczcs era de 144, sendo 83 homens e 61 
mulheres. 

Por A~iso de 24 de NOlcrnbro do anuo proximo pa·ssado se mandou dar, na conformidade do Regulamen
to de 9 de No\'elllbro de 1856, a cada familia composta de 3 pessoas uma elape, e duas sendo mais numerosa, fi
cando os colonos sujeitos tão ~6mcnte ao seniço de policia da colonia em casos urgentes. 

Esta colonia tem lutado com os embaraços inberelltes aos estabelecimentos d'esta ordem em seu começo, 
porém, vencidos elJes, dHe prosperar. 

O Director tem dado principio á construcções pro\'isorias para aquartelamento, enfermaria, casa d'm'c
cadaç~o, etc. 

ltIatto Grosso. 

Al/h~I'lC c Brilha·lfe. Na primeira d'estas Colonias, creadas pelo Decreto n. 1,5iS de 10 do Uarco do anno 
passado, trabalha-se na edificação da Igreja; e estão concluidas dUJS casas, uma de oito bracas e mei'a dcfrcnte 
para commodo dos passageiros, c outra de cinco destinada á moradia do Capcllão. Sohrc a C;lonia Brilbaute não 
ha informações. 

Pelo decreto n. 1,i5á de 26 de Ab,'il correnl'~ acaba de ser creadu n'esta P.·Jvincia mais uma Colonia militar 



nos cabcccit'os do rio dos Dourados, connuente do hanhema, no ponto que pelo Presidento tia Província fõr 
designado, 

Paraná. 

Jatalty. A colonia do -Jatahy- creada por Decreto do 2 de JaneiI'o de 1851, acha-se estabelecida no 
porto do arroio Jatahy na sua confluencia com o rio Tibagy á margem direi!~ d'este, 

A fundação d'esta cQlonia foi confiada ao Senadol' Barão de Antonina, o qual se incumbiu de mandar 
fazel' as plantações e obras necessarias ~ara a sua instalação. 

Compoem-se esta colonia de 3i colonos, 23 mulheres, 24 filhos e 22 filhas. 
Quasi todos os col~nos habitliO pequenas casas cobertas de telha ou de palha, e se occupão na plantação 

do alguns generos alimellticios em quantidade suficiente para o conSUtllo. 

CATBEQIJESE E CrvlLlSAÇÃO DE 11'DIGINAS. 

1l.1dêamentos. 

Pela circular de 3 de Setembro de 1855 exigirão-se dos Presidentes das Províncias informações circuns
tanciadas ácerca dos aldêamentos, numero de Iudios e terras a elles pertencentes, bem como sobre tudo quanto 
interessar possa á cathequese e civilisação dos mesmos, r~novando-se assim a recommendaçlio que f6ra 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 pequeaas excepções de faltas de dados mais desenvol
"idos; pelo que ainda se podem conciderar incompletas. 

Não é portanto possivel apresentar no presente Relatúrio uma noticia que aproximar possa á exacti
dão de maneira a olTerecer dados precisos para a re:spectiva estatistica. 

De tudo porém quanto se collije, não só das informações prestadas, como dos. relatorios das presiden
cias e outros documentos existentes n'esta Repartição, que furão consultados, sobresahe utn quasi accor-
00 áqerca dos se~uintes pontos relativos ao serviço da cathequese em geral, da administração dos aldêa
mentos, c do desbaratamento das terras pertcncentes a05 lndios. 

Assim pelo que respeita ao 1. 0 ponto, nota-se a falta de Religiosos Missionarios, sem os quaes não 
é possi\'el, conseguir-se chamar pela cathequese á vida civilisada um avultado numero de Indios que "ivem 
errantes c pelJs maltas, os quaes apparccem em muitas Provincias COm disposições pacificas, e propensos á 

adquirirem os habitos sociaes. 
Eslll necessidade, apontadll por Ta rios Presideutes, que tem requisitado a remessa d'aquelles religiosos, 

foi sendo satisfeita em quanto havia capuchinhos disponiveis; de tempos á esta parte, porém, deixou isso 
de ter lugar por falla d'elles, e nem será possivel suppril-a em quanto não for decidida a questão que 
a tal respeito se acha pcndeute de accordo com a cOl'te de Roma. 

Quanto ao 2. 0 ponto, cada vez se torna mais necessario e urgente a revisão, e reforma do Regula-

/ 



mcnlo Gcral dos Jndios de 24 do Julho ele 1845, que se acha em vigor líccl'ca dos' aldêamentos, estando 
demoustl'udo que a ullministl'\lçüo dos Diroctores Goraes, Cf!!auos pai' esse Regulamento, não tem conespon
dido ils "istas do legislador, 

Segundo a opinião, que j:. lh'e a hOl\l'a de manifestai' 11 V, Ex., as fUllcções de taes authoriuades 
}>odel'ião com muito mais vantagem pal'a a regulal'idade tio sel'viço, e mais satisfatoriamente para a SOl'te 
dos aldêalllentos, sei' confiadas aos delegados das Repaltições Especiaes das terl'as publicas, resel'vando-se 
pal'a os Missionarios, ou Copellães das aldêas a administração particular d'estes, 

Como porém acha-se afi'ecta ao governo imperial a adopção de um 110\'0 Regulamento, é de esperar 
que em breve S('jão san\ldos os defeitos que apresenta aquelle Regulamento, ora em vigor. 

- Eutretanlo nas novas aluêas "ão-se praticamente ensajando as bases do novo syslema do Regulamento 
projectado; c até o presente o ensaio \'ôe pro\,;lnuo bem. 

Quanto finalmente ao 3,° e ultimo ponto, é na verdade mui desagrada"cl ter de declarar que, por 
toda a parte, e de longas datas tem sido invadiuas as terras dos iudios por pessoas pllJcrosas, por in
trusos mais ou menos ousados, de boa ou de má fé, os quaes tot!os se chumão ú posse e propriedade 
dos terrenos que forão occupando, sob os seguintes pretextos; - de C'>mpra aos mesmos Indios, ou áquelles 
que estavão na obrigação rigorosa de defelder a respectiva propriedade; - de aforalllentos, qne não tencio
navam pagar, como de facto não tem pago; - de uoações, heranças e outros titulos de U'ansfcrencia ; -e fi
nalmente de prescrições de mais ou menos annos da posse, 

Hoje torna-se summameule diffidl ventilar todas as questões qUI! se prendem a este objecto, ou de
cidil-as pelos meios j uu iciaes, 

Entretanto por A "iso de 7 de Janeiro d'este anno, dirigido ao Presidente da provincia do Espirito 
Santo, Aviso de 17 de Ma-ço aos de Pernambuco e Alagõas, c por aviso circular aos demais Presidentes, 
expedido em 22 d'este mesmo mez, derão-se providencias pal'u que cessasse a continuação das menciona
das im'ações, e se procede5s~ quanto antes á demarc:lção de todas as terras uas nldêas dos indios, quer 
existão ainda os aldêamentos, quer se achem extintos, aviventaudo-se os rumos, fixando-se marcos, e le
\"ilutando-se planlas, acompanhadas das respecti"as memorias, e, que. quando appareção questões com par
ticulares, e hercos confl'olltantes, que dependrro 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 m~io de acaLal' pelo menos com as questões, que por essa fÓrma se não podel'em liqui
dar, l'elatÍ\'amente ás terras abandonadas pelos indios, ou cujas aldêas esteijão extintas, talvez, pareça conve
niente cOUlpellir os respectivos posseiros ou intrusos á reconhecerem o dominio p:Jblico, mediante conlractos 
de aforamento i pois que essas terras, segundo o disposto no Decreto de 21 de Outubro de 1850, tem de reverter 
para os proprios nacionaes, 

Passarei a dar noticia do que consta á rc!pcilo d'este ramo de serviço publico, em cada uma das Pro"incias 
do Imperio, em vista das informações colhidas, 

No ultimo Relatorio/por falta de informações nada li"e a mencionar áccrca do estado da cathcquese n'esta 
Provincia, mencionando a penas que o Padre D'Ornellas, tendo-se offurecido para ir alli missionar, já havia 
seguido para tal destino, Occorreo depois a exonerôção pedida c concedida ao lteligioso Capuchinho FI', Gre;ol'io 
José Maria de Beune, que missiona\a no Rio Uaupés, em cOllscqllencia de seus padecimentos, e a\'ançada idade. 
Até hoje não tem sido possivel supprir a sua falta por não haveI' quem o sub!litua, 

O delegado d'esta Repartição na referida Provincia Dr, João Wilkens de ~laltos informa que milhares de 
iudigenôs permaneccm nas ll1atta~, os quacs poderião ser aproveitau'Js 11a agricultllr<l, alli abandonada, 



por falta de bl'aço.; sendo mui proprias para isso as numeroslls Tl'ihul existentes nos Rios Uaupés e Içana, 
cujos iudivitluos são de bôa indole, e facilmente serião chumadas no gremio da sociedade, se houvesse sacerdotes 
iotelligentes, zelosos e virtuosos, que Cossem incumbidos de missional' n'.lq uellas paragens, 

Tendo em vista as importalltes inCormações, ou noticia, que ofi'l!l'ecera á considel'ação d'esta Repartição o 
dito Delegado ácerca das missões e aldÔamentos dos indigenas do A.mazonas, (trabalho esse que mostra ser o frulo 
dc um atUl'ado estudo sobro a materia, ~ que torna mui I'ecommendavel o seu zelo, intelligeucia e dedicação,) pas
s.:Il'ci a expor o seguinte: 

As missões da Pro,incia são cinco 8 saber: - Porto Alegre - no Rio Branco. 
UlIlIpés e Içana, amueutes do Rio Negro. 
Japurá, Tocantins e Icá, amuentes do Rio Solimões. 
Aodirá, no Tupinambaranas (acha-se eXlincta). 
São Luiz Gonzaga no Rio Purús, São Pedro d' A.lcantara, nos Rios ~Iacllados e Aripuaná, alDueotes do 

Madeira, 
AJisstio de Porlo Alcyre (no Rio Branco). A creação desta missão teve lugar no anno de '1839 no Districto 

de S. Joaquim do Rio Branco, 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, tres leguas ao Sul do Rio Repunary onde se achava então 

I) missionario, Mr. Yood, Protestante, passou depois eHa 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 Indios de diversas 
tribus. 

N'aquolla Ilha conseguio este Religioso reunir grande numero de Macuxés, Uapix.anas e Juricunás, mas 
em consequencia das questões que se suscitarão entre o Governo de S, M, Britanica e o do Brasil sobre limites, 
teve elle de transrerir para POI'to Alegre a sede da missão em 184.1, e ahi permaneceu até ser substituido peJo Re
"flrendo Padre Antonio Felippe Pereira e011846. 

Não sendo esLe Sacerdote dotado da pI'ecisa \"ocação para um tal ministerio, entrou a missão e'll umu 
phase do decadencia, pois que os Indios, desgostosos com esta nova administração, pouco a pouco se fo
rão retirando. 

Em 1851 foi nomeado Frei :Gregorio José Maria de Benne em lugar d'esse missionario que havia fal
lccido, resultando d'esta substituição pouco ou nenhum heneficio á dita missão já decadente, e que ficou 
ainda reduzida a um estado mais precario de 1852 em diante, por haver o dito Frei Gregorio sido en
carregado de dirigir a nova Missão dos rios Uaupés e Jça na. 

A/issão dos Rios Uallpés e lçana. Foi creada pe\l Presidencia da Provincia em ti de Fevereiro tle 
1852, para servir de centro ás A.ldêas já existentes n'estes rios, habitad~s por immensas Tribus de lndios 
de bôa inllole, tendo sido confiada a sua direcção àquelle Fr. Gregorio, pela falta que ha\"ia de outros 
missionarios, 

Rio Uallpés. Suas extensas margens são habitadas pelas Tribus Ananás, Caetarianes, Tocanos, Iterjanas, 
Peixe, Juruá, Macus, Cubeos, Bejús, Caenatary, &; e as aldêas sobre ellas rundadas são as que constão do 

m~ppa respectivo. 
lçana. As tribus ahi existentes são Pions, Cadanapuritanas, Moriucune, Cinossijondó, Coatá, Ipeca, Ta-

pihira, e Cobells. Existem ahi fundadas as aldêas constantes do mesmo mappa. 
Todas as c..:sas e igrejas das lIldêas tem paredes dfl barro, e são cobertas de palha. 
Os indios são doceis, fallão a \jugua Tupi, e prestão-se ao trabalho. 
Durante a missão de Frei Gregorio, acima nomeado, desde 1852 li IBM nascerão, e forão baptisados 

pe lo mesmo DOS aldêamentos do Rio Uaupés 8311 indios, a saber. 

Em 1852 - 00 homens e 36 mulheres. 
« 1853 - 273 « e 267 « 
« 185A - 126 « e 75 « 

Ao lodo A59 « 378 « 

O numero dos casamentos não cxcedeo de llO, sendo em 1853 31 -1854 - 9. 
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Nos nldéamcnto5, porém, tio Rio Jçana só consta haver feito o mesmo missionario 18 casamentos, c 
165 baptisado9, 110 anno de 1853, 

Esta importante missão, que chamAl'a li um centro toJa essa população indigena, e (Iue pól1e oceupar o zêlo 
c caridade tle dous ou tres Religiosos, acha-se vaga tlesde 5 de Maio do anno proximo passado, em virtude tia 
cxoneração que tivera o dito Reverendo Frei Gregorio, o qual todavia continuou a prostar os serviços compati
,eis com suas forças, já debilitadas pela sua idade P. máu estado de saude, passando a exercer as funcções de 
Viga rio na Freguezia de AlveJlos, 

,71issão de Japllrá, Tocantins e Içá, Foi creada em vil'tude de Lci Pl'ovincial d" Pará sob n. 76 de 2 
de Outuhro de 1840. A grande extensão do tel'ritorio que eHa abrange, sendo de 85 leguas da fóz do 1.0 
d'esses rios, até á do 2,0_, e dc 7 leguas da d'este á do 3.° - não pel'mitte que um só Missionario possa 
visitar todas as malocas dos ludios Passés, Juris, Xumanas, Curetus, Miranhas, e outros que habitã" o 
Japurá, ~ vão até alcançar a grande caxoeira de Âraracoara, n'uma distancia de mais de 150 leguas. 

Por esta razão pondel'a o Delegado, á que ml! refiro, que uma tal missão carecc.de ser dividida em duas. 
sendo uma no dito rio Japurá, e a outra nos rios Tocantins e Içá. 

O 1.0 Missionario, o Hevel'endo João Martins de Nisce, nomeado em 2'1. de Julho de 18lJi, não passou 
lio Porto Militar de Santo Antonio de Içá, duas milhas á baixo da fóz do rio d'este nome, onde fallecera 
I)OUCO tempo depois. 

Em 1848 teve começo uma outra aldêa de ludios Passés e J uris n'este ultimo rio, em lugar denominado 
J apacuá, a qual, por falta de missionario, não pÔIJe ter incremento algum. 

lIlissao do Ândirá. Creada pela dita Lei Provincial de 2. de Outubro de 13M, e fundada pela Presidencia 
em 18.i8, chegou a reunir mais de mil habitantes, entre Indios já domosticado~, e Guardas Nacionaes, que para 
alJi se mandarão. 

Tendo esta missão prosperado debaixo do Santo Millist~1'Ío de Frei Pedro de Cerianna, foi successivamente 
elevada a curato filial, pertenecnte á Villa Bella da Imperatriz, e depoisá Freguezia, pelas Resolucçoos d'Assem
bléa da nova Pro,·incia sob n. 6 de 23 de Outubro de 1852, c n. 1lJ de 17 de Noyembro de 1853: e como fosse 
esta Freguezia provida de Parocho, passou aqueJle missionario, por determinaçilo presidencial de 7 de Janeiro de 
1854 a ter exercicio no Rio Purús. 

JlissãO de S. Lui:. Gon:.aga (No Rio Purús). Por occasião de se declarar extincta a Missão do .4.ndirá, no 
lugar denominado Jari!}, expedio o Presidente da Provincia as Inslrucçõcs de 17 de Julho de 1854, 
para a fundação da missão de que ora se trata sobre as margens do extencissim'J rio Purús, um dos afiuentes 
do Amazonas, que mais se presta ao commercio, e que é habitado por diversas e numerosas tribus, das quaes as 
principaes são: JJlltrás, Catanixé,~, ,lfamarus, Catoquinas, Sipós, [lllaIUJS, Turanha" Crocahs, Coripztnas, 
f ammandis, Apolinas, P ltrupurus, etc. 

Apezar li'estas ,·antôgens mais propriamente relativas ao commercio do que aos encargos da Cathequese, não 
se poderão colher os resultados que são de espemr· para o fim da missão, o qu:1\ melbor se conseguirá, segundo, 
a opinião do Delegado, a que me tenho referido, nos rios Paprzllá e Panilli, cujas margens habita um maior nu
muro de Tribus, carecedoras da Cathequese. 

Demais os pequenos grupos ou malocas de Jndio:; JJuras, qllo se prolongão pelos lagos Castanha, Surara, Pa
ricatuba, Uaruma, Haboca, Campinas, Abofaris, Paraná, e Acapuá, além ue insignificantes, devem estar fóra do 
alcance da Cathequese; pois que taes Indios já são pela maior parte baptisados, falIão ou cntendem o porlugllez, 
communicão-se frequentemente com os negociantes, e se empregão, ora na pesca, ora na extração de drogas, e 
em outros serviços, 

Missão de S. Pedro d'Alcalltara. (Nos Rios Machado, e Aripuana, alliuentes do rio Madeira) A creação 
o'esta missão foi igualmente resohida pela dita Presidencia, em 3 de Março de 1853, lendo sido a ultima que se 
fundou na no\'a Provincia, em virtude das Instrucções dadas em 15 de Setembro de 185lJ, tendo por fundado r 
Fr. Joaquim do Espirito Santo Dias e Silva. 

A séde em que Côra colIocada off~reco vasto campo ao zêlo e dedicação d'esse digno Missionario; e com quan
to, durante o pouco tempo que tem tido de existencia, ainda não ha produsido resultado algum sa tisfatorio, é toda-



via do C&pcral' que venha a ser mui util a di 'ersas bordas de Jndios bravios, e mesmo antropophagos, que· por veles 
tem accommellido os ,iajantes, e feito Dssassiuatos. 

Taes são as missões até o presente creadas na PI'O~incia do Amazonas ~ e muitas outras se podel'ião ainda 
crear, como parece urgente, visto que o'ella existem numerosas Tribus de Indigenas quasi domesticados, porém 
sem permanencia, os quaes só esperão a presença de bons Pastores, que pela religião os arrebanhem para entrarem 
definitivamente DO gremio da sociedade, e receberem a devida instrucção e habitas da vida civilisada. 

POI' falta de informações mais minuciosas, devido isto em srande parte á \asa que existia no lusar de Di_ 
rector GemI dos Indios, não foi possive ao Delegado apresentar um ll'abalho mais completo sobre as missões refe
ridas, seus aldcamen tos, e respectiva cstatistica. 

Como porém a Govel'no Imperial por Decreto de 9 de Janeiro proximo findo, reBoh·êo confiar a Directoria 
Geral á esse zeloso e iutelligente empregado,' reunindo assim as fnncçõcs d'este cargo ás de chefe da Re
partição Especial das Terras l'ublicas, devem cessar d'ora em diante os inconvenientes ácima apontados. 

Pará. 

Em 18.34 havia na Provincia só mente tres missões providas de religiosos, a saber - Tapajóz- Santa Thereza 
dos Tocantins e Araguary. 

A 1.. ·,-crcada em 18á8, está confiada á Frei Egidio de Garesio, e comprehende quatro aldêamentos, que 
slio- Santa em;, cuja população n'aquelle anno de 185á era de ~60 habitantes, dos quaes 336 homens e 324-
mulheres, sendo 380 adultos, e 280 menores de ambos os sexo:,-Cuar,lj com 169 individuos, 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 23h homens e 266 mulheres, sendo adultos 301 e menores 199, ao todo 500:-Moloca 
Nova, que tambem contava n'aquelle anno 97 habitantes, havendo mui pouca differença no numero dos masculinos 
e femeninos, maiores e menores. 

A 2.·,-que teve principio em 18á9, tem por Missionario Frei Manoel Procopio do Coração de Maria, contendo 
um só aldêamento com o mec;mo nome de Santa Thereza, com uma população de 411 individuos, sendo a proporção 
entre os adultos de 142 homens para 162 mulheres, e entre os menores de 63 d'aquelle sexo, e U d'este. 

No numero dos indio!! aldêados contão-se 302 da Tribu-Caracaty, que para ahi vierão em meados de 1854. 
Poderia esta missã.o ter muito maior população se os 500 sehagens que descerão do sertão em 1853 tivessem 

todos ahi permanecido. 
Em principios do anno passado appareccrão na mesma missão cerca de 800 indigenas da Tribu-Gaviõcs,- e o 

respectivo missionario, que passa por um dos mais dignos d'este no:ne, re~cioso de nma invasão tão inesperada, 
requisitou do destacamento de S. João d'Araguaya, o auxilio de algumas praças, e da Presidencia a crea~ão de um 
d~stricto de paz e de uma delegacia de policia, assim como o augmento d'aquelle dl!stacamento. Esta ultima exigencia, 
por falta de gente, não pOde ser satisfeita; as duas primeiras porém forão tomadas em considera~ão, 

A 3, a-missão, creada em 1851, e fundada sobre o rio Araguary, acha-so LOnfiada ao Reverendo Estulano 
A.1exandrino Gonçah·es Baião. 

Nada consta ã respeito da estatistica de seu pessoal, por 050 estarem seus habitantes definitivamente aldêados. 
Além d'estas trcs misSões forão creadas mais seis em 1852, a saber: - Jary-Xingú, Capim, Gurupy, Araça, 

e Juruty. 
Nenhuma d'ellas se acha provida de religiOS()S apropriados á esse santo ministerio; e não se tendo ainda consp.guido 

o etTectivo aldêamento dos respectivos indiginas, apenas se púde mencionar, segundo um recenccamento aproximado, 
feito em 185á, a existencia de 875 indi"iduos na missão de Gurupy, constando de 494 adultos de ambos os sexos, e de 
381 menores tambem sem dCitin~lio de sexo. 

Os indios que habilão os aldéamentos, de que teoho tratado, empregão-se na plantação da mandioca, arroz, 
feijão, c milho, e na colheita dos productos espontaneos destinados ao commercio, taes como o oleo, a salsa, o crav 
c outros. 

Segundo consta do relator.io da Presidencia em o dito anDO de 1854 existe na Pro,incia um grande numero de 



indigenas domesticados, mantendo relllçOes com os pO\'oildos, devido isso IÍ indole pncifica ue algumlls tribus, mais 
do que aos elfeitos da cathequese, que pouco resultado tem produzido pelll notada falta dI) missionllrios, que Uill 

necessarios são n~o NÓ para a seis missões novlls que se <IcMo vagas, como para outrlls que so poderiüo crenr com 
grande proveito para a humanidade, e para o desonvolvimento da Provincia. 

Do mappa estatistico do Delegado respectivo, de que úcima fiz menção, se observa que os indios da Provincia 
que se acht[o confundidos na populaç!o, prerazern o numero de 22, 134., do ambos os sexos,adultos e monores. 

1JIaleanltão. 

Os primeiros aldêamentos fundados pcllis pJurcs dJ companhia, llas suas missões de cathequese, datlIo de tOl!). 
no tempo da antiga Copitania; e sucessivamente se forão estabelecelluo Illoitas outras, sempre debaixo da adminis
tração dos mesmos Padres. D'cstas umas desapparecerão pdú completo abandono 'de seus haLit.mtes, outras se 
converterão com o andar dos tempos em "iIlas e povoações. 

As missões existentes ao tempo da publicaç:ão tIa Lei de G de Junho de 1755, segundo consta de documentos 
archivados na Secretaria da Presidencia, continhão as aldêas ~eguintes: 

Maracú Elevada a Villa de Vianna em 8 de Junho de 1i57. 
Carara. • 
Ilha do Maranhão. 
lntoya. 
S. Jose, denominado 

S. Miguel, á margem direita de Itapucurú I 

denominado . 

S. Francisco Xavier de Periloró, ou aldêa pequena, 
á margem do dito rio 

S. Lourenço, ou aldêa grande, á mesma margem . 
Guanamné á margem esquerda do mencionado rio 

defronte de Caxias. 

VilIa de MOUl;ão em 16 dito dito mez e anno. 
Villa de Vinhaes em 1 de Agosto do mesmo anno. 
Villa Viçosa em 1 de Ago~to de 1758. 
Lugar de S. José da Riba l\Iar em lj. de Agosto de 17;)7. 

\ Lugar de Nossa Senhora da Lapa e Pias em 25 de 
\ Abril de 1758, transportada depois para S. Felix 
, da Boa Vista. 

{ S. Mamede em !~ do dito mez e anno. 

S. Pedro em 4 do dito mez e anno. 

{ TresideIla em 7 tie de Junho de 1757. 

5 Guimarães em 4. de Outubro de 18.57, hoje "illa do 
S. Jo~o de Cortes, na Bahia do Cuman ~ mesmo nome. 
S. Felix da Boa Vista . Hoje de Balsos, ou de Pastos Bons. 
Depois da explusão dos Jesuitas pouca attenção se deo á catheques(! e aldêamentos dos indios; apenas no lugar 

denominado Cajary, no Mearin, fundou-se uma missão de indios Gamelas com a invocação de S. José da. Penalva. 
Cerca de 65 annos depois rundou-se a Colonia de S. Pedro, estabelecida na margem do Pindaré; e ultimamente 

por determinação d'Assembléa Provincial mais duas, a saber, a denominada Colonia Januaria, que teve começo cm 
1 o de Setembro de 1854, creada a margem do di to Pindaré, no ponto de conflup,ocia com o rio Carú, e a Colonia 
Leopoldina no alto mearim, e na paragem denominada-Bacabal. 

Quanto á 1.' destas tres missões, posto não tenha progredido C'lmo era para desejar, todavia o seu costeio é 
fcito com o producto da agriénltura e inuustria dos iudios, que se e:l1pregão na plantação da mandioca, arroz, café, c 
outros cereaes, assim como na pesca, extracção de oIeo de Cupahiba, c serraria de madeiras. 

Na 2.' e 3. a achãvão-se em principios do auno proximo passado 85 indios de ambos os sexos, e differentes idades. 
e se tratava de rozer as plantaçi5es necessarias á alimentação. Ambas esLas missões tem deixado de prosperar por 
falta de missionarios apropriados á cathequesc e civilisação, e tambem por falta de Directores, que corr~pondão ás 
necessidades dos serviços dos aldQamentos. 

Entretanto, existem 7 directorias parciaes de indios, pela rórm~ porque tive a honra de expor á V. Ex. em meu 
Relatorio do anno prox.imo passado; c só tenho a accrescentar, em vista de informações recentes, que fôra ultima
meDte creada pelo Vice Presidente da Provincia uma outra Directoria no termo da Comarca de Vianna, sendo para 
dia nomeado o Capitão Justino lnnocencio Caldas, o qual muito cooperava para a pacificação dos Indigenas TimbiriÍs 
que se havião tornado o te~ror de"s laHodores da dita C::omarca. 

N'estes ultimos tempos o Ue"erendissimo Bispo do Maranhão requisitou tres l'rlissionarios Capuchinhos e 



\~,II~ 

um Leigo para o serviço da calheqllose: ,II1ui não os ha disponiveis; a acqllisi~ão de novos eslil pendente 
como fica dito de accol'do com a CÔl'Ie de Roma, o não se pMe pOl' ora satisfaz"l' á essa requisição. 

PilU,by. 

SegulHlo o ,relatorio do Pl'esidonte da Provincia datado de 1852 consta que tentou-se estabelecei' provisoria
mente nas fazendas do Sacco c Calha nus um aldeamento de indios que vaga vão pelas mattas da Ilibeil'a do Piauhy, 
limites de Jaicóz e S. Raimundo No'nato, afim de que não conlinuass~m a incommodar os fasendeil'os do lugar. 
Estes selvagens, porém, cujos habito!. da vida nomada repugnavão a toda a espocie de trabalho, desapparecerão uns, 
e tratavão outros de fugir; pelo que o Pl'esidente expediu ordem para que fossem apllrehenditlos os que podes
sem sêl-o, evilando-se, quanto p(mi\'el, os meios violentos. 

Conseguiu-se isso em p<lrte, teudo sido distribuidos por pessoas boas da Capital 21 menores, os qnaes se achão 
felizes; quanto porém aos adultos forão elles remettidos ao Ministerio da Marinha. 

O aldeamento provisorio portanto ficou dissolvido, e posteriormente nenhum outro tem sido creado na Pro
,'inda, segundo participa o actual Presidente em omcio de 6 de Novembro do anno findo. 

TambeUl por falta de missional'ios não se tem podido aldêar urna pOl'ção do indio! selvagens existentes Das 
visinlJanças da povoação de Santa Philomena, segundo participou o mesmo presidente em omeio de 6 de Feve
rl/iro do dito anno. 

Ceará. 

Existil'ão antigamenle o'esta Provincia algumas ald~as das quaes as de ~Iecejana, Soure e Arrouche, ficarão 
cxtinctas; as terras á elIas doadas, tendo cahido em cotnlllisso, forão encorporadasaos proprios nacionaes, segundo 
as oruens do Tribunal <lo Thesouro. 

Ultimamente suscitou-se uma duvida, por occasiãC\ ele reCJ.uerel'em alguns indios, habitantes da povoação de 
l\lecejana, cartas de aforamento das terras de que eHes tem estado àe posse, c Otn solução foi declarado por Aviso 
n. o 9 de 12 de Novembro do anl10 proximo pass:ldo, ql.le, averiguado que os Supplicantes são realmente descenden
tes dos primeiros Indios a quem tGes terras forão concedidas, as mesmas lhes devem hoje pertencer, sem que lhes seja 
precizo obter carta de aforamento, ou titulo de arrendamento, visto como assim se deve entender o Avizo de 16 dú 
Janeiro de 1851, que ordenara quea incorporação aos pl'oprios nacionaes, determinada pelo Avizo de 21 de Outu-
1)1'0 de 1850, não comprehende as terras occupadas pelos Indios, Olt por seus decendenles 

Além d'aquellas tres aldêas, estiverão lambem aldêados muitos Indios 110 l\lunicipio da Villa Viçosa, os quaes 
se acl:ão hoje inteiramente confundidos na massa da' povoação, gosando com cBa dos cotnlllodos c vantagens da vida 
civilisada. 

De um quadro que remeael'a o Pre~iJenteda provincia etn Janeiro li'este anuo ácerca do numero aprol.irnado 
(J.'estes Indios, de raça originaria ou mestiços, consta o seguinte. 

No Destricto do Vitla Viçosa 1,050 indiginas o 310 mestiços. 
No de S. Pedro 150 ( 990 « 

No de S. Bel'llardo 320 « 590 C( 

--- --
Total 1,620 « 1,890 « 

Em Novembro du anuo passado chegou á nOlicia da Pl'esidencia qae no termo do Jardim, Comarca do 
11 



Crato. elistiAo duas hordas de selvagens quasi todos cntregues ú vida 1l0lUOaUIl, os qUIlCs vaga\'ão lambeU! pelos 
centl'os <Ias Provincias de Pernambuco e Pnl'nhyba, 

As nações á que elles pertencem são Chocó c Uman: dos pl'imeil'os :lcbão-se oluêados 28 no lugar do Drejo, 
termo igualmente d'aquella Comarca, sonua oste rncto dovido ao zelo do COl'Ollol Si'llplicio Ferreira da Silva: os 
segundos ainda vivem errantes; mas, segundo ns promessas dos já ald~ados, espera-se que sejúo Jlor estes 
trazidos no gremio da sociedade. 

Isto porém se não conseguirá convenientemente sem u :ua boa c!lthequese, mandando-sI} para ali missio
ll\\fios que bem desempenbem esse santo minislel'io, como pQudera o Presidente. 

1110 Gralltle tio )\'or.c~ 

Esta Pro\incia conta lt ald.êamentos, ã saber: S. José, Villa FIai', Arêz e Exll'emõz, os quaes já forão 
mencionados no Ínappa annexo ao relatorio do annO passado. 

Quanto as lerras p:!rtencelltes aos mesmos aUê Imentos, direi presentemento o seguinte: 
Aldêa de S. José. Tinha lima legua em quadro, dentru da qlial se edificou a Ciuade do mesmo nome, con

servando ainda em UlDa de suas ruas lt5 Clsa3, que formavão o antigo aldêamento. Tambem lhe pel'tencião, nos 
lugares denominados-Urutuúa e De/untos - mais uma legua, e quinhentas e sessenta e duas braças. 

Segundo informa o Presidente não é possível dar um valol' aproximado ás referidas lerras, já porque se 
ignora o que pertence ã Fazenda Nacional e aos parl:culares, estando abi edificada a Cidade; já porque nas 
mesmas existem muitos engenbos d'assucar e sitias, possuídos por pessoas que llouverão os respectiYos terrenos 
})or compras feitas aos ind.ios. 

Aldea de YiUa Flor. COlltaya tres leguas de cumprimento e duas de largura pouco mais ou menos, não se 
}lodcndo determinar qU:llltidade (~erta, por quanto apenas se fixarão marcos, sem que se fizesse a competente 
medição. A maior parte d'essas terras c(lnsiuerão-se estereis, e as que o oão são achão-so em poder de par
ticulares. 

Aldêa Arroz. Possuia lima legua de comprimento e meia de largura; quanto il parte fertil dá-se o mesmo 
que fi respeito das terras de "ilIa Flor, isto é, estão occupadas por particulares. 

Aldêa Extremó;;. Nada se póde diler, por falta de informações. 

Parally),a. 

Além dI) que se acha consignado no mappa apresentado em o anno passado, poderei apenas nccl'eSceutal' 
(lue dos 65 indios da aluêa da VilIa do Maranhão existião em principio do dito anno 37 casados, sendo 5 com 
in(lios, c dos 18 aldêados na Villa do Pilar 8 são homen; e 10 mulheres, sendo casados, 6 d'aquellcs, 2 (l'estas. 

Contão·se mais 19 menores, de ambos os sexos, que derem ser additados ao referido mappa. 
Estes indios rcputão-se confundidos hoje com a populaçüo civilisada. 

As antigas aldêas d'esta Provincia, por terem cabido em abanuono, perderão muitas das telTas doadas. em 
consequencia das invasões feitas pelos habitantes d~s lisinhonças. ' 

Do relatorio do Presidente, doanno de 1853, consta qtB o Direclor Geral dos Illuios tratava de re\'inui
ca-las, c de estabelecer as prillliti"as di"isõcs. 

!3to porém só com o tempo ~e poderá ir const'gnilluo, c ú medida que se fôr uando ('x~cução as providencias 



gel'ae3oltiml\mente tonuidas poro 11 demarcação uas tcnus dus nld~as, qUIlI' clistão estas, quel' ostejão cxtinctos 
os aldêamentos, segundo deixei ncima ponderado. 

Nus referidas ald8as existem todavia alguns indios, confundidos com outros individuos, nos quaes convem dar 
UUla boa direcção, e Chama-los no trabalho, afim de que se tornem uteis á si e á Provincia. Se bem que parte 
d'elles poucos vestigios apresentem da ,'aça ilidigena, esquivão-so não obstantl! aos onus da Sociedade em que 
vh'em. Conseguido esse resultado, e qU:lndo a população e civilisação do lugar obtiverem maior desenvolvi
mento, poder-se-â extinguir de todo o aldêamento. 

Jl.la;;ôa!il. 

Esta Provincia conta 8 aldêas, contendo 1l,51~ individuos, podendo-se considerar extincta a da Atalaia, cuja 
populaçãO em numero de 1,2H acha-se misturada com os demais habitantes. 

Não ha noticias exactas de todas as terras !loudas origillarimentc para o respectivo patrimonio: apenas consta 
de um relato rio, apresentado pelo Director Geral dos Indios, á que se referp. um officio do Presidente daiado de 
7 de Maio do anno findo, que ã aldêa do Urucú forão concedidas quatro leguas em qU'adro, cujo titulo se acha 
registrado na Secretaria da Presidencia, lendo essa doação sido feita não só aos indios, como aos soldados, que 
sob o com mando do mestre de campo Domingos Jorge Velho, auxiliarão aquelles na conquista dos negl'os de 
Palmares. 

Em trez leguas das ditas terras foi estabelecido o aldeamento de Malaia por doação que d'ellas fez 6 referido mes
tre de campo, passando a residir n' este aldêamento muitos dos habitantes d'aquelJa A.ldêa. 

Quanto as terrras das oulras Ahleas, ignora-se onde existão 05 seus titulos, ou poque os respectivos directores 
os não soJlicitárão, ou por terem sido extraviados pelo interesse dos usurpadores.-póde-se todavia presumir que á 
cada uma d'ellas caberia uma legua em virtude do disposto no alvará com força de lei de 23 de Novembro de 1700. 

Existem pendentes litigios perante as justiças da prJYincia, á que derão lugar as referidas usurparões, contra 
as quaes não cessa de reclamar o zelozo Director Geral, ácima mencionado; sendo ccrto que, segundo o citado Alvará, 
uevcm perderem as referidas terras todos aquelIes que as occuparem por tal fórma. 

Consta finalmente que as terras da Aldêa de Santo Amaro farão doadas por anligos Senhores do engenho -
Terra Nova- em remunera~ão dos serviços que lhes prestarão os indios da mesma. A extenção d'ellas acha-se desig
nada em umu cscriptura que effeituou aquelIe Director Geral com o dono actual do engenho, e que fez registrar na 
secretaria da Presidencia. 

Quasi todos os índios d'csta Pro"incia ~cupão-se nos trabalhos da layoura e córte de madeiras, e os do Aldêa
mento do collegio na pesca e fabrico de louça. 

Nada consta, não só pOl' falta de informações, posto que tenhão sillu requisitadas, como porque DOS relato rios 
da Pl'csidencia até o anno de 1853, nenhuma noticia apparece, a tal respeito, não tendo sido remettidos á 

esta repartição, segundo fôra recomwendado por aYiso circular derigido a todas as presidencias. 

Balua. 

Existem n'esta Provincia bastantes tribus selvagens, que muito conviria attrahir ao greroio da civilisatão por 
meio da c.athequese, Para isso f~ira nccessario que houvesse religiosos capuchinhos disponiYeis, e dedicados á esse 
servito importante e humanitario, 



A Preshlencia alem dos missionul'ios, quo tOIll requizitudo, Ilutho\'izou o reverendo Prefeito lIa Piedade para 
mandar vir á custa da Provincia quatro para o mencionado fim, E' de crer que se ullo possa isso conseguir, sem que 
resolvida s~ju a questTIo pendente ti que me lenho referido, 

Tendo appareeido indigenus nas murgens do rio Pardo, e comllleltido ahi hostilidades, foi enviado á essas para. 
gens para eathequisal·os um missionurio, segundo exposera o pj'eswente em seu relutorio do anno passado. 

Pelo que respeita á missno na Villa do Prado, já d'ella fiz a devilla men~~no no \'elatol'io anterior. 
llara a lado do ~Iucury ha tribns de iudios bl'avios, os quaes todavia, pela brandura c pcrsuasno poderáõ ser 

cha.mados aos povoados, como já tem conseguido em p:lftc o digno Director da companhia d'aqnelIe nome. 
No intuito de promover com certa unidade de "istas o aldêamento d'essas tribus numerosas, nomeou o Pre. 

I 

sidente paru st'nir de Director n'aquelles sertões ao mesmo que fOl'a nomeado pela Presidencia de Minus para o alto 
Mueury. E' de esperar que algum bencfico resultado se culhl! de uma tal providencia. 

Quanto aos aldêamentos existentes, que são 3l, já forão elles contemplados no mappa annexo ao ultimo relato. 
J io cilado. Ao que d'elle consta accrcscentarei unicamente o seguinte: 

1. .• Que se acllão m~is ou menos ciyilisados, á excep~ão dos d" Peruipe e Prado na Comarca de Caravellas, c 
tios 5 da Comarca de Ilhéos os seguintos - Catules. - Barra do Salgado.- S. Pedro d' Alcantal'a .- Santo Anto. 
uio da Cruz Oliveira. 

2.· Que ignora-se a extensão das terras pertencentes a maior parte dos aldeamentos, sendo apenas conhecitias DS 
que se achão notadas no referido marpa: 

3.· Que estão debaixo da administração das respcctiyas Camaras as dos nldcamentos de Abrantcs, Santarém, 
Barcellos, Santa Cruz, S. José do !\lucury e Prado; achando-se quasi todas occupadas por indiviUuos que pagã.o ren
da. as de Abràn tes e Santo Antonio, e letigiosas as de MDs~andadupió e Sacco dos Tapuios. -

Estas informações, porém, por incompletas, não podem satisfazer tanto quanto fôra para dezejar. A' medida 
que se fizerem os trabalhos da medição das terras dc"olulns, das posses e sesmarias sugeitas á legitimação e reral/da
~~o, e especialmente quando tiverem exccu~ão as ultimas ordens expedidas por esta Repartição ácerca da demarca~ão 
GC terras das Aldêas, se conseguirá obter dados mais positivos no tocante ú este ramo de scni~o publico. 

ESIDirito Sallto. 

Além do que foi exposto no additamento ao relatorio do allllO passado l'ebti"amente á Cathequese dos indios 
schagens que tem appar~cido em alguns pontos d'esta Provincia, consla existirem nas mattas do rio Itabapuona 
duns hordas de Purís, em numero de 300 individuos Ilíll'U mais, ílssim como que !la um anno pouco mais ou menos 
Y:lgava uma malóca d'esses indios pelas circnnsvisinhanras do ôld~alllento Im;lcrial AffOllsino. 

Esses infelizes porém, 1U0strando-~e propensos á "ida ci"ilisada, com f<l~:ilit!ade poderáõ scr aldêados, median te 
,,1guma despeza. e com o podcrozo e emcuz auxilio de bons missionarios; entretanto que por falta dos beneficios da 
cathequese, ,'fio sendo perdidos para o trabalho e para a sociedade. 

O unico :Ildêamento que existe na Prorincia é u denominadu IlIlperiíll AO'onsino, o qUJl se acha situauo em lu
gar ílprazivel, tendo exceUente clima, boas aguas, terras ferteis e abundancia de cara. 

O Missionario Frei Bento de Genova, á quem está elle confi~uo, fez ali um pequeno ora torio, onde celebra os 
omeios divinos, e não se descuida de ensinar a doutrina christã. 

Não cODvindo que conlinuuse o aluêamento a ser administrado p~lo Directul' que se ach~Ya á SUl frente, roi por 
A,izo de 7 de Janeiro ultimo authorisado a Prcsidencia a demittil-o, na conformidade do art. 2.· do Decreto de 2 í. 
tle Julho ue 185h, passando as respectivas func~ões para aqueUe missionario, percebendo o vencimento que au outro 
competia. 

:Kcsse mesmo aviso derão-se as precizas providencias ácerca das invasões feitas nas tcrrns cOllcediJas pill'a patri· 
monio do citado aldêamento, e para o fim de fazer cessar o procedimcnto das pCSSllaS, á elIe extran:líls, (IUl~ tem 
procurado construir ahi casas, e attrabir os indios ao seu serviço pJrticular, seduzindo-os assilll a abandonarem li ahlêl 
pnrô irem ficar sugeitos quasi á cOlluição de escruyos. 



Segundo as ultimas inrormu~õcs existe ali uma populuç'lio de 74 indios, sondo 60 homens e 34 mulheres todos 
solteiros: d'aquelles, H são menores de 21 annos, dcstas, 13 estllo no mesmo caso. I 

A lavoura é a principal occupu\,no d'essa ~cnte; e entl'e ellu apenas se aponUlo alguns officiacs de omeio, 

RIo de Janeiro. 

Mo ha mais vestigios dos antigos aldeamentos dc Mangaraliba, Resende, Itaguahye Valença, restando apena s a 
torras a clles pertcncentes, occupadas por intrusos. Existem porém ainda os de S. Fidelis e o da Pedra no Municipio 
de S. Fidelis, o de S. Pedro no de Cabo Frio, o de S. Lourenço em Nicterohy, e o de S. RernaM no de Itaboraby, 

Os de S. Fidelis e da Pedra, a que se achão adherentes os indigenas errantes do Santo Antonio de Padua, são 
povoados pelos Coropós, Coroados e Puris, e se compoelll pouco mais ou menos de 20 familias da primeira das indi
cadas tribus, e de 80 da segunda, occupando uma extenção de terras desde o Vallão do Jacob até o Ribeirão dos 
Arêas. 

O zelo do missionario Frei Florindo deCastello muito tem concorrido para a civilisação d'estes Indios, que residem 
nas terras de seu patrimonio, em casas cobertas de palha, tendo sido quasi todos baplisados. Occupão-se na lavou
ra c conducção de madeiras, recebendo pelos seus trabalhos salarios de fazendeiros das immediações dil Serra das 
Freixeiras ; os que a isto se não sujeitão vivem da caça c pescll, como acontece a todos aquellcs que preferem os 
habitos nomados. 

Quanto aos Purís, aldêados no Municipio de S. Fidelis, calcula-se em mil a mil e quinhentos, que vivem errantes 
e afastados dos Coropós eCoroados, em consequencia de antipathia de raça. Todavia manifestando elles tendencias á 

civilisação e ao trabalho, mandou o dito missionrio fazer pelos mesmos uma derrubada nos mattos pertencentes a 
Francisco José de Moraes Peçanha com consentimento d' este, e ahi pretendem os moradores levantar uma Capella 
com a invocação de Sant' Anua. 

O aldêameoto de S. Pedro em CLlbo Frio era outr'ora composto de Iodios Goyatacase$, cujos decendentes já em 
terceira ou quarta geração, e confundidos hojo na massa da população, não podem actualmente ser contados para 
uma estatistica especial. 

As terras doadas para patrimonio dos mesmos constão de varias sesmarias, que tem sido invadidas a pretexto 
de pósse, compra e outres actos de acquisição. 

lloje ílchão-se occupadas estas terra~ por muitas fazendas com grandes propriedades e bemfeitorias, cujos pro
duetos, remeltidos annualmente ao mercado, erão calculados em 1852 na importancia de 600 contos de réis. 

Os actuaes habitantes da aldêa do S. Lourenço, decendentes dos Tupinambás, que vierão com l\larlin Affonso 
de Souza, da Capitania do Espirito Santo, vivem mi5eravelruente ; e sua raça acha-se tão mesclada, que se uão 
póde bem extremar. 

A sesmaria concedida para seu patrimonio está toda por assim dizer em põdor de pessoas, que occupão como 
suas as respectivas terras a titulo de foro ou arendamento, cuja renda está por cobrar. 

A Presidl'ncia da Provincia tem tratado de providenciar SJbre a sorto d'esses infelizes, esperando bons resulta
dos dos esforços' do juizo de orphãos, e de um curador nomeado para cuidar de seus interesses. 

Finalmente o aldeamento de So Bernabé, fundado em 15í9 no Municipio de ltaborahy, possue 90 individuos, e 
conserva-se debaixo da inspecção do respectivo .iuizo de orpMos. 

Receheu este aldêamento por patrimonio o territorio da Freguizia do Desterro de Itamby e de parte do de Ita
borahy, termo da ex tine ta Villa Nova de S. José, constando todo elle de uma sesmaria de doas leguas. 

A renda annual, proveniente dos fóros d'esses terr<!nos, monta a 800$000 réis, da qual e.xistia em cofre em 
1853 a quantia de 6:000$000 réis, que por authorisação do Governo Imperial se mandou applicar aos reparos da 
matriz d'Itamby. 

A raça d'estes lndios acha-se totalmente abastmodada, como é de esperar de uma populilção por muito tempo 
abandonada, que FI conta varins gcr;lçõe5, c que se tem confundido com os demais habitantes. Segundo os dados for-
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lleciuos pelo Rolatodo da Presidencia do anno de 185311 cstalistica dos altlôllmentos acima rllferidos pótle calcular-sl' 
da maneil'Ll sl.'guintê : 

S. José de Leonissa. 
( Sant' Antonio de Padua. Em Campos com 300 habitantes. 

S. Fidl'lis 
S. Pedro. » CabD Frio 900 )) 

S. Lourenço. » Nithcroy no » 

S. Bernabé. » Itabomy 90 II 

1,380 » 

Indios Puris da Serra das Freixeiras e do ccrtão de Itnbapuana. <linda não 
uldêados. 1,500 » 

llIinas Geraes. 

Existem n'esta Provincia bastantes indígenas, e pelo Presiuente tem sido constantemento requisitada a re
messa de religiosos missional'ios, o que não tem sido satisfeito como fora para desejar, por não os haver disponi\"eis. 

O unico meio, que por ora se apresenta para attrahir os lndios dispersos, consiste em se lhes olferecer 
trabalho, como tem acontecido para o lado de Cneithé. 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 Relatorio de 1853, que com a abertura quasi siuJul
tanea das estradas do Mucury, S. Matheus e Natividade se consiga pôr aquelIes indiv!duos em contacto com a civili
sação ; o que touavia dependerá da boa estação, pois a das chuvas interrompe os trabalhos; e em segundo lugal' dD 
existencia dos viveres nccessarios á respectiva alimentação. Segundo consta uo Relatorio presiuencial de 181).1., appa
recerão na aldêa de S. Miguel de Jequitinhonha uns 300 lndios armados no mez de Julho do mesmo anno, resul
tando d'ahi \'arios conflictos nas mattas. 

Os aldêamentos existentes, conforme as informações dadils em 1853, pelo Vice-Presidente ao Presidente para 
ella nomeado, são os s('guiotes :- Gloria, S. Miguel de Jequitinhonha, Cuiethé, Manhuassú, l\lucury, Barra do 
Rio Verde, Estrada do Peçanba, Cidade de S. Matheus, Suruby e Philadelphia. 

Os de Cuiethé e Surub~' são ali apontados como prosperos. 
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 occasião ordenou-se que a força destinada a prote
ger os trabJlhadores da companhia do )lucury, ficasse á disposiçãO do Director dos Indios d'esse mesmo lugar. 

s. Paulo. 

o estudo ua catheqil~se n'csta Provincin naua o!1erece de no\'o <Í accrescentar ao que mencionei no H.clmorio an
terior ; cabendo aqui rep::tir a necessidade ur3cnle que hn de se obter missionarios, (Iue deem uesenvolvirnento á 
este importante ral110 de serYi~o puhlico. 

Pelo que pcrtl1ncc aos tildêamentos uirei o seguinte, que consta em 3rande parte das illfor:uações prestadas pelo 
Dircctor Geral dos Indios, c de alguns llelatorios uu llres;ucncia. 

Existem na Provinciil com Dircctores nomeados em virtude do Dccrelo de 2lJ <.le Julho de 1845 as altlt!as de 
QUClllZ, ltapuaqu~cclulJa, Barncry c CarJpUcuybll, c os alut!amentos de S. João Baptista da Fachina, ltayriri c 
Botucatú, aos quacs sCnncnto se rer~rem os ultimas Relatorios prcsidencíaes, pelo motivo sem duvida de se acharem 
aquelllls, peJa S'.111 antiguidad~, iucluídas nos povoaçücs jil civilisadns, c seu pessual n'l!stas confundido. Antes de 
trat:Jr d'estes ultimo!' durei uma rupida noti.h ú::crca das ditas aldOas. 



Aldóa de Quelu7., creada em 180U contúm lIelunlmente 59 inuividuos, dos quaes só existem, pertencentes ao 
primitivo pessoal, 2 mulheres, havcnd:l entre clles 10 r.nzacs de individuas ue raças misturadas. 

Ao come~'ar o aldeamento foi concedido aos indios respm:tivos uma seslllaria de trez quurtos de legl11l de terra si
tuada entro os rios das Cruzes, (J o Inlrepido, os quaes nascem da Serra da Mantiqueira e uesembociio no Purahyba. 

A carta da sesmaria foi registrada elll um dos antigos livros da C'llllara ~lunicipal de Lorena, e deu.se a compe
tente posse do teJ'reno 'lO Dil'ectol' do aldealllento, Januario Nunes da Silva, 

A actual gerarão indigena disrruela ainda como proprietl,llle da aluea uma extensão de GOO braças de frente, 
e l,GOJ de fumlos, vivendo em pequenas cazas cobertas de palha, c dando-se a penas áCllltura d" goneros alimenticios 
por falta de meios para desenvoh'el'elll li do caré, canna, etc., para o que é mui azado o terreno. 

A ald~a de Itaquaquccetuba, que teve elll seu COllle('O a denominarJo de Nossa Senhora d'Ajuda, conta no 
individuas, numero este que vuria segundo as exigencias du servi(~o exterior, á que as vel.es se prestn'o os indios, cs 
quaeli descendem dos primitivos em 3,' ou lj,.· gerarão. 

Foi esta aluC!iJ eSlabelecidü sobre iJ llIargel:\ esquerda do Tieté, em terras, que sendo originariamente proprie
dade parlicular, forão á ella cedidas pela inllueni.:ia dus .Jeznitas, c pertencem hoje ao Estado: o uzo e fructo, que os 
aldêados n'ellas tem, acha-se limitado a uma pequena extensão, quc' escapou das muitas usurpações que ha sofTrido 
por parte de pessoas poderosas, que as fOl'riO chamando a si a prclexto de compra aOs indios, de arrendamento, que 
nunca pagürão. ou por concess:io ficticia do Vigario di! respectiva Freguezia José Lopes GuimarUcs: tuuo isto prove
niente do abandono á que deixarão cahir o aldêamento, 

A aldea de llaruel'y foi estabelecida no meado do seclllo XVI ás margens do Tieté, a 5 leguas para o accidentc d1 
Capital da Provinda, 

.'\. numerosa população com que começou o aldêamento acha-se reduzida actualmente aO limitadissimo algaris
mo de G9 habitante;; descendentes dos antigos indios em 6. 3 ou 7." gerarãO. 

A sesmaria de 3 leguas de terras sobre as duas margens d'aquelle rio, de que se fez doa{'ilo á estes indios, Consta 
da respectiva carta, que se ólcha registrada no livro de 1635 ua Camara Municipal da Capital, a qual fOra annexa a 
uma representação que os mesmos indills em 1656 dirigirJo üo Go\'ernador Geral do Estado do nrazil, 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 Sentcn<,:a CID 27 de Janeiro de 1719: depois do que desapparecerão taes autos, e com elles a men
cionada carta; e d'ahi resultou continuarem as usurpações ainda em maior escala. 

O que resta d'essa larga concessão, fcita ao principio á população da aldca de naruery, uma das mais opulen
tas e pavoadns, silo a penas algumas nesgas de terras laIYe! as menos produclivas. 

A aluêu de Carapucuiba, contigua á esta ultima, começou em uma fazenda dos Jezuilas. convertendo-se depois 
em um accessorio da aldca dos Pinheiros, C por fim foi transferiua para o l!1gar onde se acha com parte da respectiva 

popllla<,:ão, que se tornava ali excessiva. 
Estabelecida na extremidade occidental da sesmaria das terras conceuidac; á aldea dos Pinheiros e S. Miguel 

nns margens do Ticté, e proxima á capital, ;onfundio-sc co:u ellas, c partilhando o estado de decadencia em que 
forão cahindo, foi sendo despojada das ditas terras pela mesma maneira que acontece0 ás outras de que tenho 

tratado. 
Existem hoje n'essa aldêa 202 indios descendentes dos origina rios povoadores. 
Quanto aos trez aldêamentos de que fazem mençã0 os Uelatorios dos Presidentes, e ultimas informações obti

uas, consta que no de S. João 'Baptista da Faxina no Municipio de Itapera existem 430 individuos, no de Itariry em 
Iguapo 42, c no de Botucatú 111 além de mais ~G in(!ios que ultimamente ahi se apresentarão, não se sabendo ao 

certo d'onde vierão elles. 
O 1. o dos citados aldeamentos foi fundado em 18~3 sob a influencia e pl'otecçJo do Barão de Antonina e im

mediata dirccção do vencravcl Capuchinho Frni Pacifiro do Monte Falco: nITo entr:io no numero de seus habitantes 
cerca de 300 individuos do aldeamento do J:ttahy na Provincia do Paraná, que !ta tempos ali apparecerão a ti
tulo ue visita, por pertencerem á mesma raça C3juá, e exislire:n entre uns e outros relações de parentesco c 

afinidade: 
O lerritorio deste aldeamento fica enlre 05 rios Tararé e Yerde e sobre a margem esquerda deste, começando 



a 12 leguas de sua confiuellcin, e no ponto em que mais se nproxim'lio, no distancin de meia legna a penas. Ahi se 
nchlío arrnnchndos e tl'abnlhnndo na Invoura para mais de 2,000 pessoas, pela mnior parte mineiros, ignoran
do-so os titulos com que se achiio estabelecidos nns visinhauçns da aldêa, posto que nllcguem alguns terem comprado 

as len'as ao respectivo Capellão. 
Não tendo este aldOamento facil communicaclIo com a Villa dn Fachina conseguia aquelle zelozo missionario 

Frei Pacifico com o auxilio dos seus habitantes abril' um caminho atú a dita Villa, fazendo uma ponte sobre o 
rebeirão - Yinagre-, caminho este que foi logo destruido pelos particulares, possuidores das fazcndas por onde 
elle passava. Ha portanto absoluta necessidade de se construir ulUa ponte na anucni::ia dos rios Pirituba e Taquary 

sobre o autigo caminho. 
Ultimamente tiver1[o lugar u'este aldêamento algumas desagrada\'eis occorrencias, que passo á referir. 
Em consequencia de uma denuncia talvez infundada. que foi apresentada á Presidenda da Provincia, e pOl' 

esta transmiLlida ao Governo Geral, mandou-se retirar d'cste aldêamento o missionario Fr. Pacifico, que ali servia 
de capellão desde sua creação. 

Desgostozos os indios com a auzencia d'esse religiozo, fizerl:io retirar para as maltas suas mulheres e filhos e 
proromperão em vociferações e ameaças contra os habitantes da Freguezia, att~~buindo-lhes a perda de seu ca

pellão. 
Atterrados os habitantes com estas manifestações hostis, recorrerão ao respeclivo Director, que com o Juiz de 

Direito de Itapetininga, e indo em companhia do l\Iissionario 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 missionario. que se dirigia para a Colonia Sanla babeI do 
Itajahy no Paraná, para a qual 'fOra nomeado Capellão, ficarão os indios mui satisfeitos, e cessou o terror de que 
se havião apoderado aquelles habitantes. 

Depois d'este pronunciamento e da quaii ovaçfio que recebera o dito Fr. Pacifico da parte dos indios, e dos 
habitantes da Fachina, inclusive aquelles mesmos que se lhe havião mostrado desaffectos, veio ultimamente nma 
representação ao Governo Imperial, t em renovação de outra que não tivera seguimento) pedindo a recondução 
d'ússe Missionario no seu antigo cargo do Capellão, ficando sem etreito a sua nomeaçãO para aquella Colonia do 
Jatahy. 

Esta representação que se acba acompanhada de uma favoravel informação do digno Director Geral dos In
dios está pendente de solução do Governo Imperial. 

O 2.0 dos actuaes aldêamentos, o de Itariry no Municipio de Iguape, foi fundado em 183i com poucas fa
miiias, que se segregarão dos indios, que povoarão a Fachina. 

Estes indiginas são pacificos, e habitão em casas ou ranchos separados por familias, possuindo em comwulll 
meia legua dQ terras ao lado esquerdo do dito rio, que lhes foi demarcada para seu usofl'ucto, e onde cultivão a man
dioca, e arrôz para seu sustento, empregando-se além d'isso em trabalhos ruraes dos moradores do destricto, me
diante alguma remuneração. As ditas terras süo de pouco valOr, tanto porque distão 6 leguas da cidade de Iguapc, 
como porque o rio, pelo seu pouco cabedal , nem sempre tem aglla bastante para a navegação, mesmo de pequenas 
canôas. 

Finalmente o 3. o, Botucatú, e qUCl depois passou a ser denominado - S. Sebastião de Priajü, - foi creado na 
freguezia d'aquelle nome no município de Itapetininga á margem esquerda do Panapamma, em terras pertencentes \lO 

fazendeiro José Joaquim Alves Machado, subdelegado do lugar. Tendo elle noticia do apparflcimento de um 
grupo de Indios selvagens, que ballidos POI' uma tribn inimiga deixarão as mattas, e reconhcc;}ndo n' esses lndios dis
posições pacificas, elfeituou o seu aldêamcnto com authorisação da Presidcncia, que o nomeou Director do mesmo. 

Tendo começado com 88 individuos, e havendo estes sido tratados com bom agasalho, promelteu o respectivo 
Cacique que em hreve serÍíl o aldêamento augmentado çom novos emigrantes, para cujo fim se trata de facilitar-lhes o 
transito das mat1as para o mesmo. 

Com effcito consta elle hoje como acima fica dito de 111 habitantes, e cres~endo seu numero, e a necessidade 
ue se lhes administrar os Sacramentos, reclamn-se para esse fim um cnpcl!ão que ao mesmo tempo, e em fnlta uc 
oissionnrio, trate da cathcquese de outros. 



'-

Goynz. 

Os IllIlios canoeiros que tom Ilpparecido entre 05 rios Tocantins c Araguaya, mostrarão-se em :1.853 na Chllpad:l 
dos Voadoiros, o vertentes do Maranh1io, onde fizerão ulgul\l:IS vi(!timas. 

Para ,restitult· a tranquilidade aos habitante", tomados do terror, prop~z o Presidente á Assembléa Provincial a 
conservação d'uma força regular Il'aquellas paragens, afioU de accndir tIe prompto aos pontos attacados. 

Além d'esses canoeiros existem em ambas as margens do Araguaya, e em toda a extensão da peninsula até a 
Ilha do Bananal milhares de lndios <.:arajás c <.:arajahys, Chavantes, Charcntl's, 1'i.uctnbós, Chambioás, Tapirapés, 
Javahés, Apinages, e Gradaâs, e de outras tribus que se poderão facilmente conquistar para a sociedade e ci\'ilisação, 
mediante alguns missionarios, e havendo uma força suffic.iente, que seja distribuida convenientemente, segundo as 
necessidades do serviço, e das localidades. 

Não é com as duas unicas Companhias de Pedestres, em parte distribuidas pelos presidi os e afluentes do Tocan
tins, e em outros pontos, que se poderá conseguir o fim indicado. 

A falta de missionarios de que já tenho feito menção embaraça sensivelmente o serviço da cathequese e chili-
sação dos Indigenas na provincia de que trato. 

Pelo que pertence ás aldêas antigas, e aos aldêamentos cr~ados mús modernamente direi o seguinte: 
As antigas aldêas são: 
1. - S. José de Mossamédes, fundada em 17í.í, á cinco leguas a sudoeste d) ~apital, pelo General José de Al

meida, para habitação dos Indios Acroás, Javal-s, e Caraj:ls. 
Acha-se hoje elevada á cathcgoria de Freguezia c')Ilada, não clislbdo n'clIa mais lndios. ., 
2.- Aldêa Maria á 7 leguas d'aqueIla, fundad:'l em 1780 pelo General Trislão da Cunha na margem do rio 

Tartura, sendo Sl'US habitantes os lndios Caiapns; 
Está complptamente deserta, e seu territorio faz hoje parte da dita freguezia de S. José de Mossamédes. 
3, - Pedro 3. 0 do Carretão li 22 Icguas noroeste da Capital, fundada em 1 i3.í p:!lo referido Tristão da Cunha, 

que a fez povoar com os lndio.; Chavantes, os quaes tendo rugUo, forão substituldos pelos Cailp5s. 
Seus prcdios estão em ruina, e sua população consta ap:mas de 70 illt.lividuJS d'esta tribu, e de descendentes 

d'aquella. 
O Presidente da Provincia, segundo partieipou e:n 21 dI) Março do anno pNxi;no passado, mudou esta aldêa 

que se achava em d\!::ad(mcia, e qua,i reluLiua a t<lp~ra, plra a m:lrge:\l direit.l do rio S. Patrido. local este mais 
proprio para a lavoura, pois tem terras ferteis, e mais fadl communicação, pelo que foi approyada a mudança por 
Aviso do 22 de Setembro do anno findo, tornando a no\'u Atlt:J a denomiaação de S. Patrido. 

4. a S. José do Duro, distante 32 leguas da Villa da Xatividade, fundada em 1754, juntamente com a de 
Formiga que lhe fica visinha, pelo 1. o Go\'crnador da Provincia, D. ~Jarcos de Noronha (Conde dos Arcos): foi povoada 
com lndios Aeroás, e ChacriaMs, que a forão abandonando, restando ahi alguns descendentes misturados com a po
pulaçãu: essa aldêa foi elevada a Freguezia de natureza collactiva, e a::ha-se deserta a de Formiga. 

Os aldeamentos moderna mente creados são quatro, á saber: 

L· O dos Apinagés, e Gradaás. ou Boa Vista, fandado em'18U, sob a direcção do ~Jissionario Frei Francisco 
do Monte de S. Vilo, no ~lunicipio tIa Nova VilIa da Boa Visla, á 320 icguas da Capitul, e na extrema da peninsula 
formada pelo Araguayá e Tocantins. Esta aldêa, segundo as ultimas informações, (frospera sob os cuidados do dit/) 
Missional'io, e consta que terá uma popularão de mais do 1l,OOO Jndios. 

2.0 A aldOa de S. Pedro AtTonso, fundada em 18~9 na margem direita do Tocantins á cima da confluencia 
do rio do Somno, sob a direcção do Frei Raphael de Taggio, e, segundo o mappa de 1854, é povoada por 700 lndios 
Carahós de aflbos os sexos. 

3, o Aldêa Tllereza Christina á 18 leguas da precedente, fundada no anno de 1850 pelo dito Frei Raphael na 
contlllenda do ribeil'ão das Piabanhas e d~) Tocantins, com iOO lndios Chavantes que se lhe apresentarão, contendo 
hoje uma população de cêl'ca de 2,388 individuos, ditos Chavantcs c Cherentes de um c outro sexo. 
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Esse unico missionario porem não póde fazer o serv~o do seu Santo Mlnisterio em aldêas tAO distantes e nume
rosos, e de tribus diversas: de absoluta necessidade é pois que se .mande para ali pelo menos um missioDario, o que 
se nao póde satisfazer pelas razões já ditas • 

.s.. o A aldêa de S. Joaquim de Jamimbú, "fundada em 1.8~ em terl'itorio de Salinas, ácima da canfluencia :lo 
rio Crixaassú, e do Aragua)'a, sob I(di.recção de'Fr. Segysmundo de Taggio~ A sua população orça por 500 almas, 
sendo em pequena parte eo"iDposta. de -Indios Chavantes, e os mais de outras tribu s. 

!Iatto Grosso 
, " 

03 a1dêam~ntos !undados n'esta Provincia depois da publicação do Docl'eto n,O 42l de 24 de Julho ~1lI1845, 
são as seguintes: 

1. o • Albuquerque, Da Fregu~zia do mesmo nome: co~ta 200 Indios G uianás. . . 
2. o N. S. do B~m~Cons'!lho; na m~sma Freguezia, contando 800 individuos Quiniquinãol, 
3. o Santa Ignez, no t~rmo da cidade de Matto Grosso, com um nueleo de to Guarayos, havendo ãlguns 500 da 

m"sma nação dispersos pelas visinhanças, e dispostos á se cstabelecerem ahi. 
Estes tres aldêamentos forão(undados em terrenos devolutos proprios para a lavoura, muito fóra dos limit~s da 

demarcação da decima urbana das cidades, á cujos termos pertencem. 
Pelo que respeita espec!almente á 2.- cabe observar que tem eUa por Director Fr. Mariano de Baguaia, ou 

Babuaia; vai em p~ogressiv~ 'augment~, e seus habit~ntes contráhém quasi todos os habitos da vida civilisada, deli
do esse resultado ao zelo, esforços e habi1i~çãQ d'esse religioso. 

As propriedades estaveis que abi se edificão para a cathequese, inslrucção e abrigo dos Indios, 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
lancias diversas; devendo-se attriboir á esses motivos a manifestação do pOIlCO afl'ecto, e constrangimento na obe
diencia dos Indios ao dito missionario, áquem por superstição attribuem o mal que sofl'rem. 

A maiOr parte dos adultos d'este aldêamento empregão-se no serviço da navegação fluvial, da lavoura e da ex
tracção do sal gêm~. 

O Presi~e~~ da Provincia mandou alistar 60 d'entre elles em uma companhia de ~~iros, que se occupão na 
conducção de gente, mantimento e outros artigos eotre a capital e os pontos da Cronteir, ~ 

. Q~.anto.ao 3.° al~êa.mento, tendo elle ,sido dirigido com inteira .satisfação ~elo.Éld.a~~o Ant<!nio Gomes da 
Sih'a, que se .exiD:lio d'este eargo, foi depois confiado ao command!l~te do Destricto militar de Malto Grosso, o Capi
tio Francisco Carlos Bueno dos. ~~ps, o qu~l tem promovido' ~o'm zelo todo o melhor~m~~to compativel com as 
circunstancias, e Calta de meios e recursos. ,. 

O Director Geral dos IUdios,' de aêcô~do com a Presidencia,' tem feito remessa dos objectos instrumentos e o 
Olais que tem sido possivel para satisfazer ao serviço dos' referidos aldêa'mentos,· . 

Existem na Provincia muitos ontros Indios. de' diversas' nações~ taes como Çuanás, Tereoas, Guatós, Parecis, 
Bacahitis, Coroados; &c., os quaes tem a Presidencia tratado· de ver se podem ser attrabidos á vida civilisada por bem 
de brindes e outros meios, e por intermedio de algumas authoridades, e cidadãos que " desejão coadjuvaI-o o'essa 
grande obra de humanidade; porém sem as verdadeiras missõtls~ e religiosos aptos'para esse"miriisterio, difliéil será 
cons~guiúesultados inteiramente satisfatorios. 

E por esta.~c~!siãO~ devo fazer sentir o procedimento do missionario Fr. Antonio de Mollinello, que além de 
sua pouca aptidão par~~quelle.~erv!~, deolugar, por seu genio aspero e máos tralos, á um grande desgosto.dá parta 
dos Indios, que existião nq,1?~trict.o, .. d~.Mi~~~d~'.P.lUi propensos a viverem enlre a nossa gente, e quejá se acbavão 
no comêço do aldêamento, eonfiado ao dito missiooario .. 

Julgou pois o Presidente conveniente conceder-lhe uma licença para se recolher a córte, o que roi approvado 



o~.I~ 
." 
por aviso d e 21 de Dezembro do anno findo: não le tendo até hoje mandado quem o lubslitua, pelos razõel já pon
deradas, e que forllo transmittldos ao melm~ Presidente. 

Finalmente devo mencionar que os indios Cndineos e os Chamacocós, que vagueilio pela fronteira, tem mani-
festado inteuçOea de procurarem protecçiio entre nós. . 

Parallá 
..... 

Existem na provincia duas aldêas de indios mansos a saber: Ga"rapuàvá e Palmas. 
A 1.' Compoe-se de indios que vivem tão confundidos com a população civilisada, e fallando tão correntemente· 

a nossa lingua, 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 aldêa as quaes são geralmente Balidas 

por esposas honestas e boas mãis de Camilia. 
A 2.· Acha-se sob o commando do Cacique Viri : tem para seu logradouro um terreno mui limitado, o qual 

serã arrgmentado logo que se tiver demarcado o novo rotie das Palmas. o 

Os Indio& d'esta aldêa occupão-se com a creação de vaceas e outros animaes plentão feijão e milho para seu 
sustento, e e~ercem a indosLria dos balaios e ,de alguns tecidos 

Em meado do anno proximo passado fôra assaltada a casa de om Caze!ldeiro, visinho d'esta aldêa, por oma horda 
de selvagens; e aquelle cacique a frente dos seus guerreiros foi em seguim~nto d'elles, trazendo prisioneiros 5 mu
lheres e 12 crianças, que o Vice-Presidente mandou resgatar pela quantia de 100;fj)OOO réis para qoe, voltando essa 
gente aos seus aldêamentos, servissem de élo para uma reconciliaÇlo entre aqllelles selvagens e o dito Cacique. 

Estes aldêamentos, em numero de settA, estão situados sobre os riós Jatahy, Tybagy Paranapanema, Para
ná, Ivinherua, Dourado e até o Santa Maria, de que fiz menç!o no Relatorio passado, e continulio a oft'erecer fon~
da esperança de grande desenvolvimento, debaixo da direcçlio do prestante cidadão Bara:o de Antonina. 

Achlio-se ahi missionando os Capuchinhos Fr. Mãtheus de Genova, e Fr, Timotheo CasteIlo Novo; e tendo-se re
solvido, a requisição do mesmo Barão, que fosse coadjuvaI-os nOas missões Fr. Pacifico do Monte Falco, o qual se ha
via retirado do aldêamento de S. João Baptista da Fachina, na Provincia de S. Paulo, acconteceo que, ~"1lindo elIe 
d'esta cõrte para o seu novo destino, e tendo de passar por aquelle alãêamento, fôra ahi retido até hoje pela mainfes
tação dOi respectivos indigenas, que se havião desgostado, ~ e revoltado em consequencia de sua retirada," COmo fica 
dito na parte relatiYa a ProVincia de S. Paulo. ' o o .. 

Entre os ~ld()amentos do Jatahy notiro-se os de S. Pedro d' A.1cantara, "Santa Izabal, e Nossa Senhora doLorêto, 
inclusive o abarracamento de S, Jeronimo. -

Além d'estes existe um aldêamento na margem direita do rio Sunliainbaya nTrconftuencia do Paranã, formadu 
para facilitar a cathequese dos indios coroados ahi encontrados; e mais dous," os de Ivinhema, e Varadooro entre o 
Brilhante e Anhuac, cujíl administração foi confiada em 1853 á Presi~encia da Provincia do Paraná, por se acharem: 
mais proximos á Capitci1 d'esta do que á de Matt~rossO. o "o , 

A dedicação do Bar~o de'Ãnt~~ina afiança que os aldêamentos cp~ados á sua inteUigente e zeloza direc~o te
rão todo ~"p~~ivei desenvol~i~ento. e que a população dos mesmos crescerá com acquisição de novos indigen8S pela 
cathequese e pelos outros inêios que o dito Barão nilo cessa de empregar para attrabil-os á vida civilisada. ' 

o o " o ? " ." o " o 

Estando taes aldêamentos em principio, não se póde ainda ministrar informações mais min.uciosas ácerca do,seu 
estado; e por isso Iimito-me' ao que deixo exposto. 

Resta-me mencionar que em Abril de 1853 fóra nomeado o Brigadeiro Francisco" Ferreira da.RochaLoures, 
morador em

o 

Guarapuava, o pessóa de fortuna, e geralmente estimado, Pàra o cargo de Director Geral dos Indios da Pro
vinda, em substituição ao cidadão Manoel Ignacio do Coutto Silva, que pedira a sua exonera~lo por ter sido nomea-
do Commandante Superior da Guarda Nacional da Comarca de Castro. ~ o 



Sallta ~atharhla. 

Os indios selvagens d'esta Provincia dimcilmente se poderllo civilisar por meios brandos, seguOllo infurma o Pre
sidente: entretanto é de crer que estabelecidas missões regulares com religiosos dedicados e prudentes, conveniente
mente auxiliados pela força publica destinada a repellir qualquer invasão eaUaque da parte d'essa gente, (que se telll 
mostrado até hoje iadomaveJ,) alguma cousa se poderá consegui!' em bem da humnnidaue. 

s. Pedro do Rio Gloande do Sulo 

Pouco tenho tambem a dizer áccrca dos nldêamentos abi existentes, c nada sobre a cathequese e civilisa~ão 
dO! in.digenas n'esta Provincia, faltando á Repartição as informações pedidas, e ainda não remettidas; constando po
rém do Relatorio da Presidencia em 1.851, que mui dífficil será ahi a cathequese dos sch'agens pelos meios brandos. 

Os aldêamentos mais consideraveis s!io OS da Guarita e do Nonohay, estabelecidos CI11 cima da Serra, sendo I) 

mais adiantado dos dous o primeiro, que manda p1ra o mercado grande porção de malte, c contava uma populaçno 
de 300 individuos em 1850. 

Ponderou n Presidencia a Ass~mLléJ Proyinriill no Relatorio d'este mesmo anno a necessidade da transrerem:ia 
do aldeamento, de que trato, do Campo do Oliveira para as margens do Uruguay. 

O segundo d'aquelles aldéamentos continha n'aquella ép~ca 323 individuos de todas as idades e seIOS pelil ma
neira seguinte: 

Gente de Victorino Condão 58 
« de Pedro Neiafé. 4.5 
li: de Conhará. 3~, 

« de Vuatoro. 
« de Nonohay. 

:tI 
165 

32:! 
Cultivão estes índios o milho c o feijão, e as mulheres 1D0strão muita propensão e paciencia para a industria dI,) 

fiar e tecer. 
E' tudo quanto posso levar ao conhecimento de V. Ex. ácerca d'este ramo de serviço publico; sentindo a falta 

de informações e dados mais completos, que com o tempo irá obteodo a Rep:lrtição, a fim de se poder dar uma noli
cia satisfactoria sobre o estado das missões e dos aldêamentos em todo o Imperio. 

As tabellas juntils mostrã:o a despeza provavcl que no anno financeiro de 1857 - 1858 se teril de fazer co:u a 
medição, demarcação e descripç50 das terras publicas, com as Repartiçücs Geracs e Provinciaes, com a ligitimacão ~ 
revalidação das posses e sesmarias sugeitas á estas operações, e finalmente com a colonisação. 

No anterior Relatorio não forão contempladas estas ullimas despezas; mas, tendo-se pusteriormente obrigado o 
GoTerno á subvencionar a importação e estabelecimento de Colonos proprictnrios, á abrir estradas, e á fazer melho
ramentos materiaes necessarios á Coloni5ôção, força foi contemplar agora as sommas que para satisrazer estes compro
mis~ julgo precisas, e por isso eleva-se o orçamento á quantia de 962:886$l!82 réis em ,-ez da do 560:0808000 
réis apresentada em o anno proximo passado. 

Repartição Geral das Terras Pablicas, 28 de Abril de 1856. - JI anuel F eli:ardo de So,,:a c Mello. 

Emprcza Tnog1a"hica Nélcitnéll do - DulUo. -!tua do UO~illio D. 84. 
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Rl'parliçilo Geral das TpfmS Publicas. Em 20 de Abril de 1856.-0 Omeial Maior, B~ __ " • ......... ,. /t-•• -'r • .r"'_hlJ •. 
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.' 

" 

TMlELL" N.· I. 

• 

Com o pessoal e material da Repartição Geral, como da Tabella ••.. 

• 

Com as Reparticões Especiaes já creadas em nove Provincias e as que 
se vão crear nas outras, conforme se acha projectado ..•.••..... 

DIT" N: 3. 

I -

23.300~OO 

81.66~ 

Com a medição e demarcação effecliva em hum anno em nove Pro-
yincias ..........•....•....•.. , ., ..•.•... ,. . . ... .. . .. . ... •.. 545.000~OOO 

DIT" N.· 4. 

Com os Juizes Commissarios nas Provincias do Amazonas e Matto 
Grosso ...... , •• . . . . . . . . . . . . . . . ... ..............• • ••...•.• 6.000~OOO 

DIT" N.· ã. 

Com a despeza de introducção e estabelecimento de colonos....... 306.92~i82 

Rs..... 962.~~ 

R.epartição Geral das Terras Publicas, em 28 de Março de 1856. - O OfficiaI 
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de A.:amduja. 



. Dirootor' Geral, vencimento .................... .. 
Fiscal, idem .•••.......•... ~ .................. . 
Omoial maior, idem ..•........•.....•.•..•.••.• 
2 Offioines, idem a 2.400~OO ................... . 
4. Amanuenses, idem a 1. 200~OOO ............... . 
Porteiro Aréhivista, idem ..................... .. 
Dito, gratificaçllo •.........•......•....•........ 
Continuo, vencimento ......••................... 

Com o expediente da Secretaria e pertences para 
desenho ..•.•..•...•.. : .•..............•..•.. 

Com despezas miudas incluindo hum servente ..... 

.-

. 4.~OOO. 
2.4.0~OOO 
3.200~OOO 
4.8001000 
4.800~OOO' 
1.000~000 
400~OOO 
600~OOO 

1. 700~OOO 
4.00~OOO 

Rs •.•.......•.... 

., 

21.200~OOO 

2.100~OOO 

23.300~OOO 

Repartição Geral das Terras Publicas, em 28 de Março de 1856. - O orneial 
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de 11:::ambuia. 



AlLU01US. 

1 Delegado com a gratificaçlio de .•...•..•...•••.. 
1 fiscal Idem ................................. . 
1 Omeial com o vencimento de ............... : •. 
1 Amanuensc idem •••.•.••••.•.••.•.•......•... 
1 Porteiro Arebivista idem ...•••...•.••....•..•.. 

Aluguel de casa..... • . • . . . . . . •• . ....•••..•.... 
E.xpediente. • •••.••...•.•...•.•...•......•..... 
Despezas miudas .........•...•..•..•......•..... 

PA.RÁ. 

Delegado com o vencimento de ..•......•........ 
Fiscal com a gratificac:ão de .••....•........•.... 
ameial com o vencimento de ................... . 
Amanuense, idem ..•.•.•...••.................• 
Porteiro, idem •.••.............•............... 

Aluguel de casa ...••.......•................... 
Expediente ........ '.~ ........................... . 
Despczas nliudas ..••.......................•.... 

IL\RA.~HÁO. 

Delegado com o vencimento de .................. . 
Fiscal com a gratificação de .................... . 
Omcial com o vencimento de ................... . 
Amanuense. idem ............................. . 
D')l'teiro, idem ..•.............................. 

Aluguel de casa .............................•.. 
Expediente ..................... , ............ . 
Dcspezas miudas. .......•....................... 

PER~'\"lB{;CO. 

Cr~fI"tI 1'0" D~r. de 9 de F,.r:e,·~j,·o d .. .. S:>G. 

Delegado com o vencimento de ................. . 
Fiscal com a gratificação de .................... . 
Omeial com o vencimento de .................. .. 
Amanuense, idem ••••••.........•.•..•......... 
Porteiro Archivista, idem .....•.............•.... 

Transporta .•... 

8OO~OOO 
'3~000 

1.200~000 
600~OOO 
800~OOO 

3.700~000 
4oo~000 
300~000 
120:/)000 

1. Goo,,009 
300~OOO 

1.200~OO 
600;jOGO 
800:::000 

4.:)00:;,000 
600~00 
300t-000 
120;;000 

1.600~000 
300~000 

1.200~OO 
600~000 
800~OOO 

-------
4.500~ÓOO 

600,,000 
300~gO 
120~000 

2.oo0~OOO 
300~00 

1.200~OOO 
600~000 
800~OOO 

~.900~OOO 

+.520~6 

5.520~OO 

5.520;1000 

15.560#000 



(S) 

, -
Transporte •..•. 

Aluguel de casa ...••..•.•.................•.... 
Mobilia por huma vez ..........•...•..••.....•. 
Expediente .••..•..•......•...... " .....•....•. 
Despezas miudas ..•.•........••... , ...•.....•... 

ALAGOAS. 

Cr,,,,",, por Dst'. "S 29 de Setembro dt' 18:;;;. 

Delegado com o vencimento de ...•............ 
Fiscal com a gratificaç1io de ................... .. 
Official com o vencimento de .................. .. 
Amanuense, idem .......•.................•.... 
Porteiro Archivista, idem ...................... .. 

Aluguel de casa ...........................•.. " 
Mobilia por huma vez ....................•...... 
Despezas miudas ............................... . 
Expediente ...•....• " ...............•......... 

B.ulIA.. 

Creodo por Dee. de 9 de E'et:crctro de 18:;8. 

Delegado com o vencimento de ................ .. 
Fiscal com a gratificação de .....•.......•.... " .. 
Official com o vencimento de ...•................ 
Amanuense, idem ............ , ................ . 
Porteiro Archivista, idem.... ........ .. ...... .. 

Aluguel de casa ..•...•......................•.. 
Mobilia por huma vez •..•.•.•.................. 
Expediente ...•...•.•.•..•.. " ................ . 
Despezas miudas ...•....•........•......•...... 

SA.NTA. CATBA.llI~A. 

Crend .. por Det'. de 9 .le Fere_iro d .. 'iS:;G. 

Delegado com o vencimento de ..•........•...•.. 
Fiscal com a gratificação de •..................... 
Official com o vencimento de .......•...........• 
Amanuense, idem .•.........................•.. 
Porleiro Archivista, idem .................. '" . " 

Aluguei de casa ............................... . 
l\lobilia por huma vez ......................... . 
Expediente ....•......•......................... 
Despezas miudas ........ " ................... . 

4.900;'000 

GOO~OOO 
400~000 
SOOl')OOO 
120~OOO ----

1.600~000 
300~000 

1.000~000 
600~00 
600~000 

4.100~OO 
400~000 
400~000 
120~000 
300;;000 

2.000~00 
300:t)000 

1.200;:000 
600;;000 
800;;000 

4.900~00 
600~000 
400;;000 
300~OOO 
120;';000 

1.600~000 
300:;;000 

1.0oo~00 
600;:\000 
800;?OOO 

/L300:-000 
400~()00 
400~OOO 
300;';000 
120!!;OOO 

15. 560:t)OOO 

6.320~000 

5.320~OOI) 

6.:~20~OO 

5.520~OOO 

39. O!~~OOO 



(:I ) 

Transporte .................. . 

DI'rl'r/o dto 23 IIr Nelrmbro ",. i 8:;·1. 

])clcgado com o vencimento de .................. . 
}·'iscal com a gratificação de .................... . 
Omcial com o vencimento de ..•............•.... 
Amanuensc. idem ...................... " ..... . 
Porteiro Archivisla, idem ....•..............•.... 

Aluguel de casa ..•............................. 
]~xpedit·nle. . . . . . . . . . . . .. ........ . ..........•. 
])espezas miudas ..•............................ 

S. P,\ULO. 

1lelegado com o yencimeneo de ................•. 
Fiscal com a gmtifica<;ão de ...............•..... 
Official com o vencimento de ................... . 
Continuo. idem ......•...................•..... 

Aluguel de casa ..•............................. 
Mobilia por huma vez ......................... . 
Expediente .................................... . 
Despezas miudas ............................... . 

1.GOO~OOO 
300~OOO 

1.200~OOO 
GOO"OOO 
800~000 

4.500,,000 
400;;000 
300~000 
120;;000 

1.600;;000 
300~000 

1.000:>000 
300~000 

3.200:;000 
400:>000 
qOO;;OOO 
300,,000 
120;;000 

Rs ..••.•.••..• •·······••·· .. 

Para as repartições cspeciaes a crcar·se nas Provin
cias do Piauhy. Ceará, Rio Grande do ~orte, Pa
rahyba, Sergipe, Goyaz, e Matlo Grosso: 

7 Delegados a. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. ... 4.00::;OCO 
7 Fiscaes a . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. 200,,000 
7 Amanucnses servindo de Porteiros, a .. 360~000 

Aluguel de casa................... ... 400~OOO 
Mobilia por hum a vez........... . . . .. !~OO;,;OOO 
Ex.pediente.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 100~000 
D('spczas miudas.... . . .. . . .. .. .. . .. ... 120:.;000 

llI~'\S GES..u:S. 

Delegado com o vencimento de ................. · 
Fiscal com a gratificação de ............. •· ..... · 
Oficial com o vencimento de ................... . 
Continuo servindo de Porteiro Archivista .......... . 

2.800:0;000 
1.40~000 
2.5~OO 

6.720;:;000 
2.800;:;000 
2.800~OO 

700~OOO 
8l0~OO 

1.200;:;000 
300~OO 
800~00 
500:t)OOO 

3<J .0\O~OOO 

5.320;';000 

4S.780~OOO 

13.860~000 

-----~-----
2.800~OOO G2.640~00 



Transporte. • . • . 2. 800~OOO 

Aluguel de casa... . . . • . . . . . . • . . . . . • • • . • • . . • . . .• 400~OO 
Mobilia por huma vez .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ~~8~~ 
Expediente ...•.....••....•.•......•..•.•..•.•.. 
Despezas miudas .......•.•..•...•...••.......••. ___ f_2_0~_0_0_0 

S. PEDRO. 

Delegado com o vencimento do.................. 2.030000~OOOO 
Fiscal com a gratificação de . . .. . . . . . • • . . . • . • • . • . ;pv 

Official com o vencimento de.................... 1.r..00~OO 
Amanuense, idem.............................. (jOO~OOO 
Porteiro Archivista, idem....................... 800~OOO 

Aluguel de casa .•.•....•.•...•.......•••..•..•. 
Mobilia por huma vez ...•.. , .•..........•••.... 
Expediente. . ..••.•.•.•..••.......•.•.•...•.... 
Despezas miudas ............................... . 

RIO DE JA.l\'Emo. 

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 miudas . . . . •. • .•......•.........•.... 

ESPIRlTO SA..l~TO. 

Delegado com o vencimento de ..•..........••..•. 
Fiscal com a gratificação de ..................... . 
omcial com o vencimento de .................. .. 
Amanuense, idem • ~,' ...•.......•.•.....•.••• 
Porteiro Archivista~ •••.•...••••.••••...•... 

Aluguel de casa .................•.............. 
Mobilia por huma vez ........................ .. 
Expediente ., .....•••...•. , ..........••...••.. 
Despezas miudas .......•..•.•.•..•.........•.•.. 

---_._--. 
5.100~OOO 
600~OO 
400~OOO 
100~O 
120~OOO 

1-------1 

1.200~OOO 
200~OOO 
400~OO 
700~OO 

2.500~O 
600~OO 
r..OO~OO 
100~OO 
120~ 

1.600~O 
240~OOO 
900~OO 
600~OO 
800~OO 

1-._----
4.1r..0,,000 
400~O 
400;)000 
100~OO 
120~OO 

Rs .............. . 

G2.G40~OOO 

3.820~OO 

G.320;';OOO 

3.720,,000 

5.160~00 

81.660;')000 

Repartição Geral das Terras Publicas, 28 de Março de 1856.-0 Official Maior, 
Bernardo Áuyusto Nascentes de Azambuia. 



TUlELL~ No" 3. 

BeM.,e." pro.",.,e' .,om li eO'e.",,,,, ,,,e,,.,,lIo e "et""r.,,,,,,lo e, •• 
h"m "nno le"" em "o"e Pro.,'n."" •. 

Huma turma de agrimensores medindo (termo medio) 500 braças 
correntes por dia, e trabalhando 25 dias em cada mez, regu
lando a preço de 100 réis por braça corrente, entrando neste 
calculo toda a despeza a fazer-se com o Inspector Geral seus aju
dantes, agrimensores, escreventes, e medidores, &c., 15.000~00, 
sendo quatro turmas 60 .OOO~OOO: 

Exceptuando-se a medição em nove Provincias •.. " .....• " . .. •.. 540.000~OO 
Eventuaes para concerto de instrumentos, compra de alguns que 

ainda se carecem, e despezas em visitar algumas Colonias...... 5.000~OOO 

Rs..... 545.000~0 

Repartição Geral das Terras Publicas, em 28 de Março de 1856.-0 Oflicial 
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de ÂT.ambuja. 



T ..... ELL ... N.·.t. 

Be'Jle.a. eo.. o. ., .. I.e. Co""'.,,,r'o, e .e .. , atlrl'Nen,ore. 
li'" Pro.""",,,, de .0"0 Qro,.o, e "."'Otao •. 

Ao Engenheiro nomeado Juiz Commissarlo quando 
não empregado eft'ectivnmente nas operações de 
legitimação c revalidação, a gratificação mensal 
de 150~OOO •................•.......•.•.•.... 

A hum Agrimensor, quando não empregado elTccti
vamente nas operações-a. gratificação mensal de 
100~O()() ••...•..••........................ " . 

MA.TTO GROSSO. 

Ao Engenheiro nomeado Juiz Commissario-a gra
tificação mensal de 150~OO .•...••............ 

Ao Agrimensor a gratificação mensal de 100~000 .... 

1.800~OOO 

L200~OO 

1.800~00 
1.200~00 

Rs ................ , 

3.000~000 

3.000~000 

6.000;1000 

Repartição Geral das Terras Publicas, em 28 de . Março de 1856.-0 Omcial 
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de A:ambuja. 



• 

T~DELL~ N.· 5. 

Dr. F.'rrfl. 

ram melhoramí'nto da Colonia Thí'rí'za e í'stabelc
<'imento de duas outras eom 60 allllas pelo tllt'1I0S 
cada hunla ............................................... . 

Subycnçllo rara í'stabelecimento de 9~0 Colonos .. . 
l\ll'diçllo .................. , .. " ............... . 

Subvenção para estabelecimento de 576 Colonos ... 
~Iediçllo ......•. " .... , ........•....•..•.•..... 

Subvenção annual para estabelecimento de 4CO Co-
lonos ... , .•.•.....•.............•.•......... 

Ao Pastor Protestante ......•.••.. , ......•.•..... 

Abertura de huma estrada à Pro"incia do Paraná .. 
Subvençllo para l'stabdecimí'nto de 800 Colonos ... 
Capella Catholica ....•.•......••...•.•.......... 
Casa de OraçM Protestante .................... . 
Parocho Catholico •.. " •... " ......•..•........ , 
Pastor .Pl'otestante ...•..........•...•.•......... 
Casa para Escola................ . ............ . 

J. G. l\""g~l. 

Capclla Catholica .•.•.....•...•....•.........•.• 
Casa de Oração Protestante ..................... . 
Dita de Escola ...•..........................•.• 
Parocho Catholico ............................. . 
Pastor Protestante ............................. . 
Subvenção para estabelecimento de 1.(;00 Colcnos .. 

l\ledição .•..••................................ 

Transporte de Colonos para a Colonia Santa Maria 
que o Governo está formando junto ao Rio do 

11 .500~OO 
4.800~OOO 

7.200~OOO 
2.400~OOO 

10.000~000 
800~000 

30.000~000 
20.000~000 
3.000~OCO 
2.5CO~OOO 
1.000;000 
1.000~000 
1.600~OOO 1 _____ _ 

3.000~OOO 
2.500~000 
1.60(l~OCO 
1.000~OOO 
1.000~OOO 

40.000~000 

1.920~00 

mesmo nome na Provincia do Espirito Santo ....•............. 

Ablj~':.r:s d: C:~: ,', ~~~~o,s, ~:~,~~ ~:~~,~~~ J. ' ' , , , , . , ..... 
Rs ..•......••..•. 

6.000~OOO 

16.300tOOO 

9.600:;000 

10.800l:QOO 

59.100~OQO 

49.100~OOO 

1.920~OO 

40.000~OOO 

114.106~~82 

306. 926~.i82 

N. B. Todas as dcspezas, excepto a ultima, 5110 estipuladas eID ccntractes cem 
as diversas Emprezas. 

Repartição Geral das Terras Pnblicas, em 28 de Março cc i85~.- O Cffirinl 
Maior, Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja. 
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