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SenTtorBs ll/Jeptttados dt~lP'I'OViJU!I~ 
tle J.1.1llleus tSet•aes ~ 

'• 

... -·'· ·: .• onrado pela confiança de S. 1\i. O Imperador , que por 
Carta Imperial de 2 de Junho do corrente anno Houve por hem 
Nomear .. mo Prcsident~ q'esta Provincia, depois de ter tomado 
posse perante a Camara Municipal da Capital no dia 22 do di tu 
mez, e nos termos da Lei de 3 de Outubro de ·1834 , cu con .. 
tinuei na· ~dministração em que já me achava como 3. o Vi-
ce Presidente d'esde o dia 1l de Maio antecedente. 

A mim pois cabe hojo o dever. de informar;.vos do estado 
dos negocias publicos, e começarei felieitando-vos;. e á Provin .. 
cia por vossa reunião , q~c alél!l. de. esperançosa , é com 
rasão olhada como fonte de beneficios··perennes para a .nossa 
Patr.ia. . , : 

O pouco tempo que tenho servido não me hahili~ para 
a_presentar-vos um trab~Jho _cqmpleto , e nem era poss1vel que 
om uma l?rovincia tão exten.sa e populosa , e em que os in-
~esses e os negocios são tão complicados, podessc. eu estar já 
mrormado · de tudo 1 para de tudo dar .. vo~ conta ; mas ·fia· 
do na vossa índ~lgencia , e no conhecimento que cada um 
de vós tem da Província , de que sois dignos Representantes, 
cu passo a cump'rir o preceito , que· a Constituição me impoz. 

No decurso da presente eiposi~.ão servi-me-hei muitas ve.r 
zes do Relatorio, que, no atto d'cntregar a Presidcncia no 
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dia 1(} d'Ahril d'citc anno, fez o meu antecessor ao Vicü Pre~i
dnnte, que o substituia , por virtude do Aviso da Secretaria 
tl'Estado dos NeiTocios do lmpcrio de ti do Mar~.o antecedent<.• t 

·não só po1' que "os faclos forão al1i cxpla~ados com t?da a mi~ 
nuciosidade t' como por que pouCt'lS. altora~ocs tem havtdo, qu~~ 
\'nlhão .a pena de ~~fm·ir-sc. Começarei pois tra~ando dn 

§egua•aBa~a e Tt-a~aq~lliD.Iitlade Publica. 

Importantíssimos ocontecimcntos ·' como vós sabeis tiverãn 
lugar em Franr.n no mcz de Fevereiro d'cstc anno , os quncs, 
!'nzendo ccssat· o reinado da dynastia , que">Sc elevou em Julho 
de 1830., derão em resultado o cstabclccim::mto do governo 
republicano. Este succcsso notuvcl , c outros de que a rc\·c-
lução fruncêza foi ·prccndida , poscrão em comoção n Europn 
inteira , e não faltou quem pensasse que ellcs podião tambem 
incommodai ... nos ; mas graças ao bom senso do Povo Brasilei-
ro , graçus {, conv,icção ,-quo felizmente é gera] , de que a nossa 
felicidade , c futura grandeza só podem dcsenvolver ... se soh 
n fôrma de governo, que temos, os acontecimentos da Europa, 
longe de enfraquecerem , par~cc antes que co.ncorrerão para qtt(l 
se tornasse mais intenso o am·or, que os Bmsileiros tem á 1\-lo· 
narchia Constitucion~l Representativa. 

Pelo que diz respeito á ProYincia rlc Minas devo infor-
mar .. vos que d'esdc muito tempo não tem sido perturbada por 
crimes poJiticos a· tranquiHido.de de que elln gosa, e nem hu 
o mais leve receio ,. de que no animo de seus honrad~s ha-

. hitantes se inantenbão propensões para tentar contra as Ins-
titui~es do Paiz; Está pois a Provincia na mais· perfeita pa:~: á 
este respeito, e o estaria~ todos os mais , se nã~ tivcssemos a 
lamentar as occurrenci.as ; de ·que vou oceupar-me , as quncs 
todavia já se podem consid~rar extinctas , se bem que em alguns 
dos lug~res , que della.s forão theatro devem ter fi'cndo os odios, 
c os rancores, os quacs só podem ser dissipados com .o tempo, 
c com a reflexão. · 

. Tratarei em i. o. lugar do qu-e oecorrel) no Districto de 
S. Thom6 das Letras do Termo de Baependy , por que em 
''erdade .foi este o successo mais ·grayc , c de péio~es consequen. 
cia~t , mas que , graç3s ás providencias dadas ) e ao. zelo , c 
acti.vidadc clas Autboridades respecti-vas , não dá. hoje motivo 
para que haja o menor temor. 

No . referido Districto um grupo composto d'escrayos fugi ... 
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uos , de alguns soldadas desertores , c d~ mttis dh·crs?-s pessoas , 
entre: homens, e mulheres , acoutando':"se nas maltas , preme-
ditava· os crimes ho.rrivcis-de que forão victimas o infeliz;Manod 
José de Carvalho , o mais duas pessoas. de sua família , que ~ 
como .vereis do relatorio de meu antecessor , succumhírão aos 
golpes de 'tacs malvados. Estes assaSsinos., que como. depois 
se verificou , tinbão um plano mais vasto , dispersando-se pelos 
diversos pontos dos. Municipios de Baependy , c Ayu~uoca , dm· .. 
ramá.l'ão o susto., c a consternn~.ão .por toda a parte , e aindn 
tlo segundo Munidpio, dirigindo-se á. Ftq;enda de. José Joa-
quim Bernardino, enforcarão uma escrava d'oslc , que em sm. 
ausencia., vigiam a mesma Fazenda. A. noticia da ·primei-
ra catastrophe foi. üad~ a9 govel'nO pelo Coronel Chefe da 
Legião de Guardos No.cionaci do Municipio de Bacpendy -,o 
prestantc Cidadão Olímpio Carneiro Viriáte Calão, o meu An-
tcc~or deu logo as providencias , ·q:ua elle espeCifica no seu 
Rclatorio. Continuando depois o: chegat noticias, quo ~rão desa-
nimadoras, resol\'cu· clle mandar para. Bacpendy uma Força. 
do Corpo .Policial sob o Commando do Alfer~ ~ento José de 
Oliv.cira , c conseguindo-se a prisão d"Os criminosos, que já fo-
rão JUlgados pelo· Jut·y r: restahel~ce~:-se a confiapça, e ficárü~ 
em perfeita paz.· os dous. :fiiunicipio~ , assim. como o de· La nas , 
onde pelos receios , que appa~eciã9 ; .t:lmbcm se mandou .d~:stu
car uma Força de 30..Praç.as da Guarda,No.ciop.aL N:o mo:nen~ 
to em. que traço estas lin~s nenhwn receio ha mais de que S\.;j~ 
alterada a tl·anquillidade ·publica n'estcs tres 1\iu.nicipios , e por-
isso só .existe um pequeno· destacalllento. de Praças· do Corpo 
Policial nos Municípios de Baep,endy ., e Ayuruoca.para o fim 
Jc guardar os criminO!iOS , que ·se achão pl'ezos. Bontos de. in· 

· sm·reição cor!·crüo ·por·. toda a pa'rte , .e .estes successos. de Bae-
pendy , . e Ayuruoca: yjerão ·despertar t~üa~, as atten.~ões. O 
Governo porém , terto de que, sem embargo d~ n~o terem 
todo o fundamento esses boatos·, lhe cpt,nprja com tudo attcn-
dcl .. os, deu as .providencias ·.,. qucju.lgou .necf!S;Sarias t e nenhum 
outro facto semelhante· tomos:rdamcntar , nem mesmo ~. veri- · 
Hcou outra .tentati\'a· de insurreição , que exigisse mais energí~ 
cas providencias da'parte do.Boverno.: ·. . 

!'tão obstante porém o quo fiqa dito.cumpr~ que não c~tcja
mos desprevenidos : a nossa lavoura·é- toda m~ntida por. braços 
escravos; e se o numero d'estes fôr em augmcnt~, se. 9& abolicio-
nistas continuarem em seus;projectos, ao passo que não fôr pro-
movida com afinco ·a colonisaçã.o Européa , nós estaremos sobre 

- um ~ormidavel Yolcão. · 
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· Na Villa do Patrocinio, houve lmma com9ção populnr no 

mcz de Feveteiro deste an:no originada pelo corinicto, que appa-
ecu entr.e o i. o Substituto do- Juiz Municipal t e o Delegado d~ 
l•olida. da mesma ViU a. A primeira noticia foi dada aô governõ 
pelo 1.0 Substituto do Juiz l\lunieipal, elr\ offieio de t4dc Mar-
ço , que aqui foi rec~bido a~: além de que os factos vinh5.o 
n·esse officio relatados d'um modo, que indicava exageração, 
occorria uma circunstancia·, e· era que a YiJJa do Patrocinio , 
estando na distancia de mais de c~m legoas da Capital , não se 
prestava por isso n um exame circumspecto para se vir no con he-
cimentb de quem tinha razão. Tinha o qovernc> só presente a in-
formação d'uma das partes ; ~as essa o não habilitava para for-
mar u~ juizo segu.ro sobre. o objecto : na alternativa. pois de to-
mar alguma medida precipitad~, ou de mandar á ~ql!ella Villa 
pessoa , em quem conftnssc., preferio o segundo arh1tr10 , e effe-
etivamente o Baeharel·Affonso Cordeiro de Negreiros Lobato, 
,Juiz de Direito da Comarca do .Rio Grande, tendo sido nomeado 
Chefe de Policia interino , por estar vago este Cargo , reoébeu 
ordem pam seguir para a Villa do Patrocinio. As instrucções , 
que lhe forão dadas, e as providencias, de que foi munido, fa-
zendo honra á imparcialidade de .r:neu digno Antecessor ~ revelão 
ao mesmQ tempo o tino cçm que ~Jie procedeu , e ao qual .se 
deve o prompto restapelecimento da tranquil~dade publica n'a-
quelle ponto da Provmcia 

No momento t em que escrevo este período ainda não che-
gou á Capital o Chefe de Policia interino· , de quem deve o Go-
1'erp.o receber todos os esclarecimentos a respeito da desordem 
l1avida na ViUa do Patroeinij); ·por isso, limitando~ me sômente 
a dar-vos a agradavel noticia de que a dita. Villa t e seu Muni-
eipio se achão agora em perfeita. paz, aguardo outras infor-
mações que serão tambem prezentes á esta Assemhléa , se por ella 
furemp~hl~. . 

·cumpre~me porém declarar-vos que em minha opinião o 
Chefe de Policia interino Bacharel Affonso Cord~iro de Negreiros 
Lobato usou com todo o discernimento, e prudencia dos recur-
sos , que lhe forão confiados , correspondendo por isso á hem me-
rGcidh confiança ;_que o Governo n'eUe depositou~ 
· Além do suceesso do Patrociuio temos a lamentar um cri-

me da maior gravidade eommettido na Vílla. de Pitangui, o 
qual , ·SUpposto seja·individnal , nem por isso perde d'importan-
cia não só em atterição' á pessoa contra quem f6i perpetrado , co-
mo peias circunstancias agravantes de que foi revestido. Este 

\ 
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erime teve lugar na tarde de 14 de Jnnoiro d'csle nnno 
contra o BtiCliarer-.José Joaquim Ferreira Veiga, que estando 
om seu Escriplorio , dentro de sua propria ~asa , foi acopnnetti-
d o por dous barbaros siearios , os quaes á queima roupa lhe -dis,.. 
pat"árão dous tiros , de .que fiçou mortalmente ferido. Inuteis 
forão todas as providencias do Governo , que ,. OOXJ}O lhe .cum-
pria , mostrou o maior empenho na punição dos criminosos, que 
nem ao menos forão conhecidôs, apezar de terem oommettido o 
crime de dia, e no centro de huma Villa consideravel. Quand<> 
crimes d'esta ordem ficão impunidos, o e,;emplo deve ser oonta-
gioso, e a Seciedade não póde deixar de sotfrer suas terriveis con-
sequencias. . · 

Outro facto quasi semelhante se deu na Villa da OHveíra n() 
dia 13 d' Abril do corrente anno. . . 

Seguia da. dita ViUa para. o Aarr~ial do Passa Tempo o Ci-
dadão Francisco de Paula Justiniano da Gama ,. que como 1.~ 
Supplente do Delegado se achava em exercieio·,.·e na distancia de 
um quarto de legoa nm vil assassino lhe disparou do matto um tiro 
de espingarda, que felizmente· só offendeu ao cavaUo, em que ia 
montado. O oífendido voltou para a Villa ., e se foi .queixar ao 
Subdelegado attribuindo a otrensa a motivos politicos·, mas o di ... 
to subdelegado , receiando talvez algumas increpaçõês do lado , 
que lhe é adverso , não quiz tomar oonheeimento do facto , exi-
gindo a presença do Chefe de Policia, que com e1feito J,eve ordem 
de passar por aquella Villa na sua volta da do Patrociilio. Ten .. 
do-se attribuido o tiro dado em 'Paula Gama n motivQs políticos, 
muitas indisposições apparecêrão , e o Doutor João das Chagas 
Andrade , que é ali morador , dirigio ao Governo Provincial 
uma Representação queixando-se de que no mesmo dia forão á 
sua casa alguns indivíduos-, que prom~tterão assassinai-() , se 
iguai sorte tiv~e Paula Gama de quem erão amigos; foi peis 
.esta mais uma razão, por que o Go'Verno ordenou que por 
aqueUe ponto· passasse o Chefe de Policia. . · 

A Villa da Oliveira mostrava-se ã .certos respeitos ~m cri-
tica posição ': o J:uiz .Municipa\-, .que ·ali se achava , jw;ta , ott 
injustamente tinha oontra si chamado muitas indisposições , e á 
seu turno. as Authoridades ·Policiaes tambcm se.achávão muito 
~ompromettidas. Este grav~ incot;tveniente cessou d' existir por 
que o Governo Imperial removeu o Juiz Municipal, e pelo Gover-
iro Provincial forão dadas as demissões, EJUe pedirão as Authori-
dades Policiaes, que paredão mais.juvohidas nas intrigas. Além 
d 'isto o Chefe de Policia teve ordem para propór outras quae5-
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quer. dcmjssõcs, que julgasse convenicml(.).S, n i.n,Hcn~ p:u·a .os iu-
gares vago~ indivíduos de reconhecitlu ~rutlom:~a: :~ utlctintlade. 

J)cpois d'ist& nada-tem- constado---officmlmcntc-ncet·ca do estado 
tla Olh:eir~ ; mas desde que nenhum par:tid~ pôde eon ta r com o 
apoio. do .Governo para manter. seus desatmos, deve a ordem 
restahe1ecer·se1 c 6 o que me consta. particularmente que succcdr 
nu Oliveira. · 

· No L() de. Setembro do anno passado foi barbaramente n~~ 
sassinado . com tiros de fuzil , no. districto de Paulo :Moreira tio 
Termo de Marianna , ·o Cidadão ):íanocl Alves Torres , c a .Po-
licia , tomando .á. este respeito .ás providencias, que julgou p~·c
cizas , éonsegui9 , que fossem pronunciados , .e prezos alguns m-
(lividuos , ac,>s. quaes se attribuia'o delitco, mas todos cUes , a cx-
e.cpção de um, forão absolvidos p.elo.Jury. 

Outros crimes ~ndividuacs tem sido perpetrados, dos quac; 
.não faço expressa monção porque d'ellcs não resultou a menor 
perturbaçã-o· na Or.dem publica. ~Iém d'estes crimes , o que em 
tnaior escala. se tem. ultimamente commettido é o da introducção 
de Notas falsas. na. circulução ; ·felizmente essas Notas: são mui to 
imperfeita~, ~de sorte.que a poucos podem enganar: todavia o Go~ 
ver no Provinciat·as tem mandado examinar, e dando tot.la·a publi-
cidade aos resultados d' esses. exames, não cessou ainda de recom-
mendar· ásAuthorid.ades a maior vigilàncía, e o mais exa-cto cum~ 
primento dq.Lei :contra os autores. de ·crime tão infame, e tão pre-
judicial á Sociedade. Se bem que a impunidade dos delinquen~cs 
st>ja C()USa muito facil de acontecer. , attento o. pessimo estado da 
~dmin~traçãO<d~Justi~ em alguns pontos da Provincia, nem por 
1.sso s~ tem deundo de colher hons resultados 7 por que aJgu-
mns AuLhóridades tem sobre este objccto desenvolvido um. zelor 
n ac~i·vidade , .. que·, fazendo:-lhes muita honra , as tem tornado 
credoras dos·eiogjos do- Governo. 

· D~ que deixo.expendido-.se vê-que a Provincia, estando em 
paz , não deixa p01· isso de ter· soffrido as más consequencias 
.ú'alguns graves cl'Ímes·,. que nella se tem perpetradQ , os quacs 
sem embargo..de. não terem ab~lado a sua tranquilidade, deno~ 
tão com. tUdo que o. estado da segurança individual ainda não 
chegou :ao.ponto que é para desejar-se. Talvez que seu cslado 
se-ja lisongeiro.,. se for comparado. com ·o de outras Prnvincias , 
e mesmo. com .oútias·Nações, mas não é isto só o qúe cumpre 
procurar ! nós devemos .querer muito: mais , e tudo é licito ·es-
perar. da indole pacifica do- Povo Mineiro • 

. Para a. conservação da paz muito deve infiuir a boa admi~ 





nistrnção da Justiça ; mas infelizmente nós á oste respeito esta .. 
mos nn-infaneia. __ Não _mG alargarei sQbr~ este objooto porquê 
nossas circnnstancias são bem conhecidas , e ·os Altos Poderes 
do Estado tratão cuidadosamente de dar-lhes remedio. Possa el Ia 
Yir , ·possa ctle· ser tal qual é ·preciso ,. que nossos--Legisladores , 
c o Governo terão bem merecido do Paiz. · ·. 

Deixo sobro a Meza o· Mappa dos· julgaméntos proferidos 
pelo Jury .nos diversos 'Termos da Pr~lVJncin, n6 anno de 1847 ~ 
notando-se a falta dos Termos da Pomba , S. João d,El~Rei ·, e 
Araxá , onde .não houve julgamentos , conforme as -partici-
pações recebidas , . e os da Pir.anga , Itabira 1 ' Lavras , Sabllrã , 
Januaria ·t S. Romão t Camp.anha , Baepcndy , Ayuruoca , Trcs 
Pontas, Paracatu e Patrocinio,-d'onde não vierão ~lâppas, nem 
participações algumas. · · 

Nos demais termos da Pro'Víncia Í(}rão julgados i3 crimes 
publicas ,. :17lf.•particn1ares ·, e 41 polieíaes. Os 1. 0 ' classificão-
~c assim: reíistencias 4; tiradas de ptezos do poder da justi1;.a 4; 
falsidade 1 ;:perjurios 3; pe~lato 1. Os ·s~aundos são das se-
guintes ·claS§es :;contra a liberdade indiv.idualt; homicidios 80; 
infanticídios 2 ;::ferimentos e outras offensas phisicas 49; amea-
ças 10; calumn,ias, e injurias 3 ; furtos 10; banca rota, este-
lionato, e outros· crimes contra a propriedade·2; damnos 7 ; rou-
bos 10. Nos çrimes policiaes notão.-se os s~rruintes: :ajuntamen-
tos illieitos 9 ; vadios e mendigos 3 ·; armas defezas-·29. 

Forão condemnados 87 ás segui~tes·penas·.....;_ a morte.10;. 
a galés ·16 ; a pr.i~ão com trabalho·17 ; a pr.izã() simples 28 ; a 
multa 14; a açoutes ~· Forão absolvidos 138; a saber, por de-
cisão do J u ry J 33 ;· e por perempção 5. · · 

Estes julgamentos íorão proferidos ein 1:85: Processos , dos 
qua·es 65 forã\1 intentados por meio de queixa, 29 por denuncia, 
e 115 et-officio. Erão os réos . 208, sendo 1:94 do sexo mas-
culino, e 14 do sexo f~minino, ~00 Br~sileir()s, e'S·E~trangeítos. 

Força Pnhllca. · · 
. . 

Ninguem deixará de concordar que o Governo deve ~empre 
ter á sua disposição uma Força dísponivel, nâo·sô para as mul-
tiplic-adas diligencias, que· diar-iamente apparecem, como pnra · 
acodircom presteza a qualquer ponto~ onde a ordem e-a seguran-
ça publica seja compromettidâ :·entretanto esta necessidade urgen-

. te muito longe está de ser satisfeita. . . ·. · 
Não fallnndo da Guarda Na~íonaJ, com que senão póde COJl"' 
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ta r para estes casos, não só pela sua Ol'gani~acüo, como po1• ouh·os 
. muitos motivos; que hem conhecidos· vos dcvcUl ser •. nós temos 
I10je na Provincia o Corpo Policial, 2 companhias de Pedestres, H • 
1 companhia fira de Cavallaria de 1. o. :Linha. Estas forças se es .. 
tivessem completas devião dar-nos um contingente de 658 pra-
ças para o serviço entre Offi€iaes c Soldados. mas é isto o qun 
não tem acontecido. O Corpo Policial sempre tem tido falta dt~ 
cem ou perto de cem praças para o s?u estado ~ornpleto, e tcnun 
c!le de guarnecer todas as .Reeebedonas c Barreiras~ c de fornecer 
alguns destacamentos para as. diligencias da Policia nos Jugnr~:; 
de JOOior .importancia, ha muito que não tem podido dar a guar-
ni<:ão da Capital, que tem sido feita por algumas praças da Guar-
da Nacional, que forão engajadas para o scniço, ás quacs o gover-
uo mandou .abonar soldo, e tape, e fardamento pela quota consig-
nada para ·as despezas do Corpo Policial. · 

As duas companhias dê PedestrêS tem um fim especial, que é 
guarnecer as mattas para fa:voreeer a entrada de novos colonos, c 
por isso córn ellas se não deve contar para outras diligencias, e a 
companhia fixa de Cavallaria agora é que se está organisando , 
porque da COrte· só veio o casco. Falta-lhe afém d'isso o armamen-
to que já tenho requisitado do GoYerno Imperial,. e quando esti~ 
ver <:ompleta, e armada, quando consiga tambem completar o 
Corp(} Policial, como dezejo, e espero em vista das providencias, 
que tenho dado, poderei então dispensar a Guarda Nacional do· 
serviço em que se acha, não só n' esta Capital como na cidade 
Diamantina, ~nde foi tambem ·preciso formar um destacamento 
com esta força. . 

O ·co1·po Policial ainda se rege pelo àntigo Regulamento ., 
c como o Governo· está autorisado para reformnl~o ~ h'atarci 
d'attender á e3ta necessidade. Entretant<r não posso deixar de 
ponderar-vos d'esde já a necessidade de crear-st> uma Compa-
nhia , em lugar de umà iecção de Cavallaria ; a força d'esta 
arma tem um empregO' muito effectiYo na Provincia ; são muitas 
ns diligencias para que se precisão Praças de Cavallaria, e ninguem 
dirá que uma Compan~:i;; 6 Força sufficiente para ac.odir as ur-
H~ntes precisões , que diaria:úente- ocoorrem. A" Companhia de 
Cavallaria póde ser creada ainda sem o augmento do- numero de 
Praças fixadas para o Corpo, se bem que n'e$ta Provincia nunca 
se poderá fazer comodamente o serviço com menos de 50G Pra-
ças. Devo além disto dizer que exiguos &1o os vencimentos dos. 
Officiaes do Corpo Policial~ e que sendo tão p;rec.aria a sua sor .... 
te,. parece rasoavel que· alguma providenúia se tome para melho-r: 
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rnl*a, .c _.par~ s~.r~i~·;.lhc~ .d~_.-cstimulv _no cu~prhnento dos.scus 
deveres.-.· · -·.- .... · .... - , ·-· , . .-~- _., ..... · ,_ ·-... _ .... _., . ,,,. -.. ·. 

_.~A:~~~rd~-~~c~o~_~i.~~s~~~~(i,~~n)o cm:.úid~·-~::part~. d9. es~ 
-ta~o _-pr~visor.iQ·-.eu~.q~(}~. t1~~a; .. A. ... ref.oimn d~. L~gi$!~~o- pm· 
q-u_e .. ell~ se. r_('-g€f_;Ô.:gf)rp)_~en.t~ r~clall}.a~ª··,- c C(>m~. P.~?lld.~;.:n_9. Cór: 
po.~.Legislativo :,.Ge~;a,l ,.un). ~rojec~~-- d_an~_o .. t4e .... no:v.a .,orga·nisação , 
tod~~ ~gúur:dã,ç ::a s~~-aclópç~:~.,. ·;c .. m.uifQ~ ~.ffi.çi~~~ _,. ~u.sojã~ dí~ 
üleiç.ào':._ô.os·j;U!l-r~a~·.)~p~~~n~~~ ,. O~: ~j~o~ .. ~~ ... :nü10.~~~.Q . 4o . G(,~w 
ve.~n~.-~cix~o p~:-~imr. :Pa~entcs , .. c ~d.~-~quL~~·c~~l.l.~: qu~_- .por fnlt:t 
~·elles. ·s~=· ~cl~~-- ~ ·!':!:w.rd.~. ~~r!~n~l_c~. J!l~ttQsJ~~!~.:e~_-ço~!
pJ~l?·· .<l~,or~.~~®.çaq .• _;: ..t\l!!m, .. ~-}~to· .:;t~h~~~e. ~í~:F.9.f.~fl .: CJP)l1Ullo 
s~nnd.e._ P~.rte:-.~~~rmàda, ·, F:so-_1s~~:- .e~~: has~~~~~-.-P-~r~. ·.'J~.~: :cita 
na~ pQd~ss~ . .-p_r~tar ps .~91~~1-~~t~P~(~.-~u.:e:·:·~~-~c~.·-~: .. ,.l~~- de~.t~~!!ado. 

, ..• ·. .· ·. :~ .. -~~~~~~ .......... :·~: :··:~·:1 ... ~--'~.> :·,;/"·.· . .'· 
•• "t·' •• · • .;.-:;. ", • _, ...... •• •• • .......... ;, •• - ....... ,:. • • • • • • 

.. ;· JkfÇti~_<í<>;!À-~.i~t~-iiá.mÇn~~ ~Q:c1.u~ i. e-~t~:~~v~ii9 ~j-~~. Jl}Clt 
Ante,~r. ._cp. se v-,R~}f:l t,qr~9 ~:~~J~!1ho:.a p~~.r.~.c~t?-~~.r ,qtie-.p~r :!Í r .. 

- t ut~~,~~~~ }.~ .~o ~~t•g_o .. ~ .·{ ~-a~~~~-,~ ro!~:n.cw_t "·· ~ ~~: .. P~- .?-:t:t}Qpsei · 
<W. C~~,~~~()--~~~f'I~Ç.~:~ .. ~,~--,d~\trASC~J;l~l.l_~s -~.~~-l!_._.p,4lr:!i.~~l:\trnr 
em. ·iªl~~~:-~,?;m:.•:~~~~r9~-~~-~,~s.9~9 Ae.J!o~y:ca -~ . ~}~l,f.~~a.t?.:n t.~- Ja 

· ob~~--~~a J~a~~ .. -~~.Çl~~~c.: 49 ~~f.JPf1.~.!~A?,-r~~n4:ItrS~::5l:•~o.n
.tt~a~~9--~I~9.r~~P.~;-~!B--PA•!~>:. §~y~~~o}~-~~~~~~~~~-:~l!~!P·,~--~~-~--~~~ o 
rnesf!l.~:: ~u . .-:c~.rra.::-q~~m .. -~~~~).i~~~.'J}qn!lÁQ.~J?~.$;-!?-n'a~~~r. , __ .n(im~de Sl>-
dur_ 9'.fP~9#S!}:l~~~m~~P- ~~aqu..elhü~~r~~-~,:-.-::.'· · .; .- .. ~ .... ~,;-~-- , . . . _. . _ 
· _ . --~ --~~.:.;~ct9::-,!J~·::~q~~/ ,~qreyg: :n.~~ª-;.~}\l~.d.~-, ~Y-~.;A~··:;gu~ s~c . h~ 
passad9~: ll!~S:~~q~d~._p~g~(l~~~ m!~r:~~ -~?-~~-~5>·-~-~-~!S~i-9~:!~~~ t~dq, 
qp,e,:.$.e)l~~eJ~,~: ~ere.l. ,~.Q~_~q~<Y .• ~~ ·:·P.rQillQ~Qr .f! .-.~~~-?-[J)ento:.d esta 
oü.~-~/ 1i~~}~nQq.~~{~~~o.,·-.i~põ~.t~p~~-~!-:e.n~~~1dM,~, r~ J~m ah- -
~or~z9<t:nao.pe,q~u~-~~ ~111m~. dç~ .Çp.fr~. :E,rw~~~~~~e_s_ .. _.. .: . · _ .-:, _ : . . . . . . . . . . • '•· ,··•, ··~ ~ • .. ~.·.·,.;,,. _,; ;•' I;·: ' '·!.i'·~~:;.?.~:~:~.,·:~.;:·::-,,:·,.•,,~:..;.:~·:.··., .. ,:~ '• ~ ' ' : ... -~ .. · . .-:~~~~n•,~:~~~~~-.. :~· . .-. . ~ ".: ... . , __ _. 

. • • • • • • .: • "" • ;: • • .. :. )1 • ..... ·: -. : • •• • 

-~·· .. : '. ~~),ste:.~~ o &j~~!?._;~~q~,~ l,~~ã?~~~j~~-d.? ;~~ _·::~~-~~~r~~~,de .. ·~ ns 
''\S_~3J. .. ~dt 9~s~p~]~~~~~~a~~--::~m,~~eç~: :~~~ ~~~-i.-:::_w,~~- ~ÇH.r<I;~~} t .. 
te~1c.a<?. --~. -~~~t·A.~.~m-~N.!!:~ ·:Rg!tl;.;~---;~I.~Jt.~-~~~~:-:,.,~!:~M.?.:!.i,~~<~. Jn~ 
t r~d.u~~-9 9;~ ... rrJ~ço;;1:· J;x.;;~s ~-P~~~ P·: ~~~ç~~:A~ _n.~.~a.~;1~r~~~t..: -~-:.1!,~~
sa : .~grlcql_tW,_q)~·Ç_.:tPd ~~l'~D;~. ÇQ.!V .. ,,OJ_l'f!_ç.~JÇ~d~:-19.~~Jf?9 •. ~9 .. uban:-
dono,;-.i~if:.q~e,~~;.~~~~g:._:,;~·;;· .. ~~~)·:.,.,;~::·_:: ... ;:~- -~~~-... _;:,~~~-- / ::;::.;~;;· .. : : . 
á·~;r~?~~~@~~iie~~t~i~~J~;2i~~~~~:~i~~~!:~. 
'i!S pr()Vl_UCUCl~Sj- de: qu~:-~~mprç:·J~:O_Jtll'. ~a~:~~~ r~dl~~~~~ .~ m~ 

.;;.I 





troducção ·:de:.Colonos em:. nossa:~ 'errn~·::..De ·~nenhuma· d' ellns. me 
occupal'ei,_. pór.q~!l' tód6s:tâm~(.pr~~~ooa.do. ·nii.~-~:s6 .:a~. ?iscu~sões,
que :tem·· ·bavido~:nil tribn~, .;e::nfi;:i~p~~~ªa;;~~o,~.-Ql;V~rsos;. ~n
snios; .:qu~:a: respeito da -~~riJsaçiió·.~urgp.~!l:: .. ~cm;:~S~d()Jeitos,,·O.ra 
com bom, ó·ra.~om·infeli_z·:8ucoo5so: e.m diyer~as.l'-rovincias:doJm
pcrio. NãtH)Iirmittirei :por,etn-iim~:.:opjniãO:.:qP.e.te~hQ, e .que. não 
é só. minha,Js.t9: ó,.qu~-~Jmádistri~.~içnQ::d.as ·.!er.rasi"·a. ÇonCt~sã~ ,. 
em quc:el~:se achão, .. <r·ahandono~.~as.:S~Ol.a.ruls;.·:·~ns.:q~acs.nno 
obsta nte-os·~S~mei r-oit' co:itra :.c~a~su)a_s!:elpr~as. dá ·.COn~sijo, 
conservão·n··p1~opriedada, .. são.:.m~.liY~~: mui~Q pode·r~~~- para em~ 
J,araçaréóto: rot~io,-' e·ceul~t·a de.· ~rr~no~ ~mporJanti~Im~s~ .que, 
sem e5t~ ob~~c~lo~1.estarião :pr;~~ndá.1antage~ i;nca,culav.eis .ao 
paiz ... >· · .··· .... ·:·: .. ,: .. . ;. ,., .. _ .. ,,.;, .. :,. .... ·.- ':,...-:·.,,· .. · ·., .. _ ·. . . . . . 

.)racil 'J~1e .séria.:demo.nstràr·est.asà>rop~sí~s, .mâs· oo.mo .f~Uo 
á um~. C!Jrporaçã~, q:ue d~.ve .. es.~r:d:eHas ~;:n:nr,encida, , limito-:-me 
a- dizer~;.;qu~ .pelos.:-::~gist.ro~ da:. ,Secr.~~~i~·:do.~G.o"v~~·llf?:Já ,; houve. 
q,u~t:J:t: ca~cúJ,?SSe,o; ·.· e· :ll~O· .. ;SOW :.:fti~dJlfJ}ent~.,-:·;.q~e . a~· : S~~ar~as 
concedidas. ~brapg~iio-.. n~ ~err.~n6:J~~-.~~~· .. ~p~ri,or :a.o .. qu~:.OYfU
pn tçd~. ~.f ro,Jncm,_ e. i Is.t~·:, qu~~#o.:h.ª·· na··~~rdatl~ a.m~a,J~Jlttos 
ter~e~Qs ,rl(wol,utos, .. e. qpª:~d~ ,:~u~rqs são .. p~~.idos.:só a :titú.lo. de 
posse., OJ.l occupaçã.Q, ~mo.: vós ;s~h~iS~:::., ··:~· ·; .. : .. · -~.· ,'~ ... ;.· .·.; ,, ... , .. :... 
· · .. ·.C<? mo e.ste .objecto,..h!l pQr.ta.~t~; .;oçc~AAf.L~o.· hoJ~. a~ ~l.en.Çã~ .de 

to:lo.s, ... tem .. tamb.~m:.~cha.~a~~:::sqbr:~-S~J}~.Y.is~tQ~s.·.S.upreJrios.I?~ .. 
deres :d_a N~~(}, :·r.elev_a(~~; .que .. ,f)~ ·.#5Ui: f~çª~n~~ .... :.~.rey~ ex p9s~çii_o 
do que. h~ sobre S~smar..ms,::a·:q~I;_.e ex:~rah;~.a:de. u~ .~anuscn" 
pto de pesso~ ',.q~e e~~udo~ e<ll'!~t~~fà:;.· .. ·.:":~ ,; : .. : . . . .· .·· ·. c 

. ' ~.~.· :: -~ •. · .. J~fo~m;.Ç5es~~~·i.i~~$Çs~.à~i~~· : . -.. ·.·r .. · .. · 

. . : .··~· ,. :'· .. ~ .. · :;. " ·.~~ .. .-... , ............. ::.'>. ~.---~ .: . :·~· ."~·~< _ ... :~.; "" ' ..... · -~: :. ' 
. _ <<. Pe.r .. _d~.y~r~s..~r~s·.9~. S~JJ!aria~:·~q:g.e"_me t~m.:vind() ás 

maos,: col~o, ~e ... :.t~~P~§~e,pq~:~J:;_.po,v~~çã~Jde5~~.1\I_i~as .. os .C?:-
lono~ peqia~1~~.COl;l~~~!l!>i-dq.:~~!:~r.~g:doJll9.:d~. Jal_letro .. :a.s. ~es:-
ma!'as, ·Tf.~ p~~te~dl~o,~.c.ç_up~~+.~O~ .. ~or.~~~r~ ·~?.~~~~f~.,~e ÇP~.o: 
cedta ~e~:.:.1Ç,mtn;.d~ .. :~~r~~.~~f:~.W~4.~.Q.'.; ~)1.9~~:~.Qs'"~t9CS.··.~res .. Ie:-
g~a~: -~~ ÇQ!1~9~· ªch~(~!IP;tO,,. .. _qu~.~~~~J~.n~!lda.s,.-em uma 
~rov•s?.~.:~·();\q~~~l.P.~:::Ptlr.tt~mlr7.9-.~:~·~ .. J3;,4~:A·~~~!.·:~~.rm~,;~~~n-
hrmatlva,-de.:outr.a de: 1a·()c .. Mat:ÇQ·:de.173L ···· .. ,. -:··. ·..... · ... · « Pi~~~;~~{~rº:t~9y5J§iã9~:.didgi.ilar:a.o· .. :w~·.de.la.neiro, 
onde;. es~~~.a.~S-~de ... 9~:ÇQ,ym:*.~1 :~cJ~v~rn .~~~~tVilr~~·. prqJ:avel-
ment~n9, ~tç4n:º; d.~aq~ella,..C!~_a9~~- . , .... ,~~"·:~ : : .__ , . .-.... .' . . .. . 
. : :. <c C?~~d~fão~se;d,.~~-é'es~~:,t~l,lip~?-~s..~~bi~dot~la:·llrpvin

cu.t de. :Mlnfl:? as S~.?Smanas oo.m.· u·ma, .o.u. ·ou.tra aH.eraçao aeeidenH . ' ... . . . . . . 
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tal; até que_ o sr<J)_.-·_·Pcdro I, por Decreto·de:23·dc-·Outuhro de 
1823;: estando ·n. mesma; Próviiiêia.-na -Admitiistração·do_-(!overno. 
Provisof.io;·· prohibio:.tt '.con~são·dns~Ses,ma~as-;.:deyolvcndo-á As .. 
scmbléa.-:Geral--Conslitil:inte,--e ·Legislativa~.;a:,.regidação; q~ oon-. d f • - •, . 'VIesse- a ·n-ltJ.terla. .-' -. ·. · ..... _ ·. · · · - : .. · · . --:-~- · . .-.: · .- · - · . 

(( Esta providencia -lçgo a:28·de ·Janeiro de .1 824 ·soffreu ·uma 
cxcepçã.Q,·pois,que o mesmo Senhor ;tendo da.d9~:tun· regulnmento 
para-o·. aidean1ento., :e civilisa~ã9-- dos .. Indios;.Botocudos,·.que na 
Provincia· do Espirito Santo coneorrião- as margens dó.·Rio-:Doce, 
permíttio,·.que ,n'aqileHa região sc-concedessein•SCsmarias ás pes-
soas particularcs.que._as pe~issem. · ..... :· · .·.:-'.·::·.-. · :· . ~-: ,-. -- . 

· «··.Pelo exeniplo d'es~ ·_P.rciyincia, <i· Qoverno.:~a de Mínas 
conseguio:igual indulgenciá pela I>or~ar~a de 3 · ~e:·Dez~mhro de 
182./í., a .qual, com·tudo.não· .. teve o·effeito,.-que era de .espera: r, pois 
que o numero elos concurrent~ foi. pequeno_, e.- m.~itos ·dos.can-
d ida tos não· -:forão · _attcnd ido~. :_ P,r<Jvin~a. ~~a -,r~pulsa, .. de .que· dos 
Ex·~S; "-Presidentes uns; a(!cingindo":se restrictam~nto ã.letrn .da 
Port~ria ,.._ con~diã_o:Scs.mnri~s,. ·outros, conserva~do,1;1 impressão 
da -discursos: i'elativos-'l)a·.Ass~rnbléa_.Geral, ns.rtcgavão•-~ ., .. -

··: cc Quer·. da prôhjhíção, _quer;da ~pulsa.f:!enhulll~ vantagem 
so ·obteve;. o .'povo;. ·para q'l:tem, as mattàs~e5tavão 'francas; e que 
n~o-etão ·vigiadas:p~r- alguma ·guar~~ .-publi~,- se~o·-.·p~i'a-ondc 
hem- quiz,- e,. se-· _.apoderou .. de :g~andes ... :ex;te~sões !· os :~rtõ~-de 
Abre~Campo,.: Casça', Carangola, e:éQnfi.nações-_da :-J_\i()'Docc se 
achão poy(JãdOS:pQf::~ofueps;· que ali não tem outro tilulo,· salvo 
O de occopação .OU:: de CQmpta-- aos:occupado~es; ... .. ... : ·. :_.· . 

. <c Cumpre aqui men<:ionar. que _n~-jn~ervullo da pro~ih~ção, 
c das primar.~as càn~~·.:honverão::providericias_peculiares para 
a região -do' .·Ri_o.·,])cce :n'esta.· Provinci~.. .· :· _ :·: . _ . · · 

·k<. Por- C~r~:--:-J;tegi~ ·. <Je, 1.3 =de-_1\Jajo:''de 1808-.·_ cr~ou..-se. na 
~pi~l de :~.inas nrpa•Junta ~dá C~nqriista.: ,.~:e Ci:vilis~ção -~o~ Jn ... 
dtos , e que· por outra· d~-2~: de· J:>ezemb~o.-:d~-:18().8., .CQnsnJcranR 
do-~ dev.ol~tas lo~~s,as. terras , : que._-com,. a 'dir~o, d~~ta Jun-
ta fossen;t·· resgatad~~:··~o- pode.r. ;d(?~·.;m.~m.os.In,d~os. ,..5e,_ma~darão · 
distrib4ir-aos· çolQnQ5:,~:que·.concor~ci$.em~ A~isti'ib:n~Qão..:; e de--
mar~~ó _n' ~~ '::ep-~ça .. foi com~et.tidrrao~ A~yecios. :-oom_~Pandan
tes d~s Divisões ,.que:~.cr~ar~~~q-~t_es~:c_op~i~o.·à.Se$p~~a. por 
UID;Stmpl~·Dospaqho.) __ -que .. a·.Ju~~-co~r.ma~~h ~-:ficava() os Ses-
metro~~o:I>.l:1,g~os a· .. _proctJ.t:~~;-te~ltWJ?: '1;:i,J~lo,~:~-P~r. ._cmh~r~90s, 
qu,e -~~o~rera,o.:,_ e s?h~~ .os~un~:;~~uverp.~-.r.~pr;ese~~~o;s ,.. ·se 
~ped1o a.·. C.art:a:--.:I_\egJa·-._de,,J3 ~ d~··lulho :-:~e: .-·:!.809-:.;-~ n ella se 
pcrroittio.aos.,-Cóntessionarios.·o prazo .de-dez arinos --pàra-: solici· 
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ta rem . seu titulo imprctCJ·ivelmontc sob pena de perdimento das 

· mesmas Sesmarias.-----.-... - ---·---- --· ·------ -· --- ---- ---
· ·<{ Oécorreo ainda ·o ·inconveniente de·se reparti~em· aos no· 

vos cofónos· Sesmarias , qu~j'á·imteriormente se h~iã?' clndo , c 
demaréado .'·á· pessoai.·; que·ns havião' aba.~donado -pelo temor 
d'ín vas'ão dos lndios ; â .esse ·ma 1 se providenciou_ pela ·qarta ~~
gia dirigida em 27 da. Outubro Çe 1809 ao lleverendo B11ipe DlO-
ccsano·, =então· ()u Presidente; ·ou:·.Mcmbro ·da Junta; de-
claran·do.-se , · :·q\le ás l?artes prejudicadas tiv€ssetn prcfci'encia a 
outras· q!laesquet~· data.s 7 ·ê~ Sesmaria~ , ·que se houvessen; de rc~ 
parti'r ·; coriserva.do ·sem})re o. direito dos- Colonos · agrae1ados. 

·cc A· arnpliação de: ju~isditçã9 aos·Commandarites das. ·Di vi .. 
sões ·, e· a Disp_e~sa dç formalidádes, que até .então se .obs~rv{t
rão , em· vez de bem; trouxerão 'irregutaridades ; nuncí.l se te-
-ve ~m conta a dispqsi~ão do· Alvará·de 25 de Janeiro de 1809; 
os Comrriandnntes 1 · <.m se deixa vão illudir, ou· favorecião de 
proposito ; tomavão:.se· , · vendião-se , ptinhão-se posses ·em ·terras 
reservadas para os in9ig~nas·;, ·nunca houve igualda_de ' para 05 
podcrosos·-<lissimulavão:.se as sobras ; os ·mais· pobres -ti verão de 
soffrer infrmos; os que ~ntrãrão a resto·, occupavão quanto 
q~rião. · .~ · · · · · . . . . · . . · 

· · « .Nas Sesmarias , que antigamente se de~ão , . Sê· própunh5o 
diversas c.autellas: 1 /• referindo-se ·a ProYisão de 13 de' Abril dl' 
1138 , que a con_cossãó se permilth' em · espa~o cqntiuuarlo sem 
íntcl·pollação-de .terras· ainda inutcis ··;. 2.3 que a · rne;~ina concc~ 
são não:' comprchendcria em· parte ;··oU: 'em !odo arcas prohihi-
dns ; 3. n que a demar~.ação do lugar se ver-ificaria judicialmen-
te·· dentro de um anno com .citaçãó dos confrõntantcs ; z~-.a que 
o Scsrheiro dentro em dous annos ficava obrigado a poyoar a ter-
~·a concedida ·em parte·, ou cnf todõ ;- 5.11; . que· a· tJ!edição não 
~omprehehderia um ·quaito- de legua··em torno de Arraial , ou 
Capelia, em que se ~drninistrasse.m,. Sallr.arrientos; 6." refcrind~-sc 
a Ordem.de.15 de .Março·de 175/"··~.·que nos. Rios navegaveis. fi-
cil.va reserv?~a .para o,-uzo publico l:Jma:e ~:n~tra margem , assim 
como se dcn;a,rm ·de uma .d'ellas: livni.-para·a comodidade dt) po-
vo e pa·ra o uzo de quaJq·uer. ar1·end<1tal'io da· passagem ·a. cxten~ 
são ·de meia:. Iegua. ;· 7~:!. ·que no·aoto da· m'edição se .. respeitasse)n 

··o:~ sitio&-·'dos ·visinhos·, .suas· vartentes; e Iógradoriros com a clau-
sula de, nii.o fazerem. suas às spbras ; s.a. que' ficarão em reserv~ 
para rep;u,-_tiç~~ ... às .~erras .. mineraes , bem como· para. a set•vi~ão 
o~ ·c a minhós ; . ?u· ·existentes , o~ que eÔnl'iesse abrir para o f~
turo. : 9 ~ ~ refermdo-se ao Bando de 1·3 de .1\Iaio ·de 1736 . que o 
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Scsmoil'O ficl'rvn ob1·ig~do a conservar: certa porção· de mãttos , ou 
na extremidade pôr espaço da - 200 ~ palmos , ou junto· aos 
Corregos;_ c Rios na qun.ntidadc da-deçima·partc ; .10 :L-que nun .. 
ca na S~aria succcderião.:Religiões , Igrejas , e. Ecclesiasti-
cos , tnas que sucoodendo. pagassem disimos , e mais Direitos ; 
11.:.. que o oonccssionario ·req~ereria a.:Confirm:i(ão .. da: Graça a 
S. 1\iagestade. dentro dc-4-.annos; 12.* que fic~va: sempr.c ·salvo . 
o prejuízo de 3.11

., c .qualquer Direito Regio.. A infraeção de 
qualquer _·d~s ·clau~tdas invigo_rava a i;9ncessão. . . . -. 

<< Deu-se Regulamento :para· as. datas , . confirmações, e .~on~ 
cessões das scs·marias. pelo···.AI~ará de 5 de Outu_bro dc .. ·1795 , 
mns est~ foi sll'SpensQ pelo Dce~cto de 10·de Dezembro de -1796. )) 

·A~icttltlnra. e.-~-.d~~t~Í~. . . . 

Depois da. ultima Sessão ·d~esfu. A~mbléa .nada tem oc-
corl'ido nestes geMros ·, que valha a pena de re'fQrir-ser Os nos-
sos pro~essos são 1:90rosos , e rotin'éiros , c só o tempo , e o cal-
culo poderáõ dar-Jhesm.elhoramentos. Alé~ d'isto para q'll:e a agri~ 
cultura, e inclustria.entte nós poQcssem_ ter·maior_desen:volvimen-
to, seria pl'cciso que ·a_qui, e ali s~ estabele0essem Col~mias de agi-i:- . 
cultores, ondé~empregassc um systema regular no L·utéio das ter-
ras , e estas colonias.scrvindo de escola. para.os demais agricult.o-
res, podcrião dispensar outros.meios de q\1~ cumpre lançar mão 
para· melborar·a .nossa· agti(,'Ult~ra. LOgo·porém que·se não.em-
pregão , ou que_· se . não podem -emprega~ semelhantes providen-
das, força é appellar para o t~mpo. Creio tambem que uma lei 
sobre Sesmarias, e a ·abolição de alguns privilcgios ,. q~e só tem 
sorvi4o para ·animar a- fraude , unida ~ institniçã~ de Bancos , 
deverião concorrer muito para arigmen.tar nossa lavoura,. me~horar 
nossos próductos, e . por. conseguinte os. nossos intf,!resses. Todas 
estas questões se debatem na açtualid~de, .e já ~é grande -vanta~ 
gem que d' eJlàs se oçeupe n at~en~o publica. ·. ·. 

· · ... . _ .. -li~~~~ã~ã@ ,ôui~·i~~~- .. 
. • : · .... : : .. -,· 

Nada ba de novo á ·este. respeito.t. -~Jém· do ~o~tracto que os 
. Cidndãcis Theopbilo BenedictoOttooi; ·e Hon~r~o Ben~dicto .Otto-
ni fizcrão côm 'o Governo.Imperia,lem M:aio 4o·.anno passad·o para 
a encorporação 9e. uma C~mpanhia, quo .. tQnha.'por .. 6m. navegar 
o Rio Mucury ·por· barcos de -vapor~ .. ou·:.outros .melhores, que se 
vcnhão'a âcs_cobrir~ As.c.ondi~ções V@S serão apr~sentada.s, assim 

... , . 
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como a ~opia d«> contracto, ·quo por virtude da ~~i Pr~vincia 1 
n. o 332 os_ ditos.-Cidadãos. celebrarão com a PrestdencJa desta 
Provindà em 19 de Agosto do-mesmo anno pa~a a abertura de 
doas Estradas de commonicação entte o Río Mucury, e a Cidade 
de Minas Novas, .e entre o dito Rio e as Cidades Diamàntina, 
c do Serro. 

Estas empresas se forem leYadas a ·effeito, como se espera, 
devem mudar a face de todo o Norte da Província. Na ver~ 
dadc , se se offcrecer, como parece provavel .; ás Comar.cas tio 
Norte um meio facil de· transporte para o seus innumeros prouuc8 

tos para o litoral , o Commercio , a população , e todos os bens 
sociáes. substituirão .ao estado inativo , . c pouoo prospero , em 
que ora se .achão. 

Conforme· o contracto celebrado.~óm a Província , a Com~ 
panhia deve ·guardar ·Cm reserva Apolicés ·na importancia da 
quarta parte do ·capital empregado , para serem cedidas: .á. mesM 
ma Pro-vincia ao par em todo , on em .parte , como julgar con-
veniente o Governo , qti.a pode acceitar , · ou recusar o negocio. 
Para estar habilitado a decidir. sobre ~ste·objecto em tempo <lp~ 
portuno, resolveo um de meus antecessores mandar .explorar 
o Rio 1\fucury .pelo .. Tenente· João José da Silva· Theodoro 1 

á quem enearregou tambem.de-le.vantar·.o Mappa topografioo da 
Comarca .(lo Gequitinhonha. Conforme declarou-me o dito Te-
nente :em .. Officio datado ··da .Yilla: do Rio · Pardo em 8 de 
Junho pp. , seus trabalhos já se achiio . mÚito ·.adiantados , e 
n' aq'!lell~ ·occasião partia elle ·para o. Mucury ·para fazer a expio-
ração do Rio ; e levantar a respectiva planta.,. em rasão de ter 
chegado a estação favorável para este trabalho~ 

Por ta~to , alem dos esclarecimentos , que Jhe deve forne-
cer a Compat:l~a t terá . o Governo tambem as informações 
d,aquelle Tenente para gQiar-se .quandó houver· de decidir se 
entra, ou não como AooioniSta da mesma, Companhia. · 

· Entretanto· não se te~ perdido de vi~ta este interessante 
objeeto , · e foi ~o intuito d,abrir .. relações .para as· margens do 
Mucui'y que o -Alferes' João José' Dias Pinheiro, Commandan-
te interino da· Companhia de .. :Pedestrcs do Gequitinhonha, 
com, quarentil ·e tantos · trabalhadores deu .começo no dia 7 
de Mar~o d~este arino á abertura de· uma estrada d, esde o Quar-
tel dós Coimbras até o de· Santa Cruz do .Mucnry, trabalho 
que se tinhã:·c~meluido a R d.e ·Maio seguinte , ficando a estrada 
apta para a transito de animáes Cargueiros. $egundo refere o 
me,;::no 'Alferes em officio de 2 ·de Junho pp. tem essa estraof\ · 
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de 27 a 28 logóas. desde· n.Fazeqda do.Riheirão , pm·tenccnte a~ 
Coronel Honorip Esleves Ottoni , até o Quartel de Santa Cruz 
do Mucney ,. que .é mod~rno , e ticcreseenta que toda elln ·, com· 
peguenas ex.ccpções , passa por terrenoplano., e de muito. boa 
qualidade. .. . · . . . · 

No meu modo de pensar esta era uma das grandes difficul~ 
dadcs , que ~~ tinhão a vencet , e creio que·~ nbertü , . como já 
está , a communicação para ns agons do Mucury; appa.rccerá 
alli o Commercio ,. ainda an·tes de·se ter dado passo algum por 
parte da Compan4ia, e então .teremos de· ver· o augmento., e a 
prosperidade da Comarca do Gequitinllonha, e.esp~cialmente do 
importantissimo ·rerroo·.deMina~ Nov~s até aqui tão ~a1f~dado .. 

·JEsírac.1as,. 

C9DV~ncidos' co~o todos esta~os' de. que. o objecfo do 
mais vital inter~sse para: um Paiz , ·é a..fadlidade das cômmuni ... 
cações entre su~s. ~i versas .povQa._ções, dei:c:o de O:\:pendcr a este 
rcspeiJo theorias. ja hem conhec.ida~ ; ,e passo. a ·dár-vos uma li-
geira CO !lia. do que ácêrca 9~s estradas 1 e outras obras· publicas se 
h a feito desde a. vósSa. ultima· r~união • .' . . . · · · . 

. Meu antecesSor·;·' o Exm.-0 
.. Sr. j, P. D. de .. Carvalho, rcco .. 

nhecend9 quanto era convenient~. melhorar. a. Estrada geral que 
desta Capital· segue· pa~a -a .. Corte do lmperio;. í;Spe.dalmeute a 
extensão comprehendida entre :o" Arraial do. Ouro 'Branco, .e a 
Cida~e de Bal·bacena ,. para .que assim melhor se podesse aprovei-
tar a pâ.rte ja toncluida até a Ponte do Parahybuna ;·.fez come-· 
çar OS, reparos ·mais urg~ntes desde' a Serra. do Ouro Branco até 
Que luz. , contractando .com o Cidadão Antonio da Costa CaiWalbo 
a parte que começa no alto rla dita ·serra t. a CQntinúa. 'até o Ar .. 
raíl dp mesmo n~me ;. d'ali. até o Ribeirão do. Adaú.eqm o Cid~
Qão Nareizó T~vÇtres Coimb:r.~ ;: e. d~e5.de ~e Ribeirã9. at.e á ViJia 
de 'Queluz , .,inc~m~io .ao. C~dadão .. Ma~ci~no" l?er~ira Brandão de 
fazer os .. conce~tos por. apm~nistraç~o. .. Achando-se em pessímo es-
tado a antiga estr~da na·,d~ta· .Serra;··do. Ouro Branoo ,. e de~a.n
dando o ~u reparo uma C9lisidt;mvel despeza_,. preferio.o governo 
mandar abrir um novo ~rilho,, .quediminuio·a dis~nc~a ~a,ísdc meia 
Iegoa , ~m soff'rivel.de'cliyidade; e_reconhecendo*se que a estra-
da normal poderá ·seguir p9r ahi C9m pequen~ ~iffr~nça , a. dis-
peza que fez, e.a que exigirá .a p)aior.lurgura: que.·cUI_nprc dar-
.sc .. Jhe > será aproveitada ;:-r-eSta: ~n,cluir-se à ·parte que ·fica entre 
a fazenda do mencion.a_d(), Ç9s~a ·Carval4o , e() Arraial , hem co-
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mo uma Ponto sohrc--o Corrego que. dcsúgua junto á fn1Jmdn do 
.......... Pé-do--MoPro:.-Uma· ·outra. parte: d~estrad.a··q~ü se !ornnv•rncc~ssa~ 

ria·cntz·ó o Alto da ~ct·ra, e O'· Alto .do·I), 'VJCcneta pm·a commu-
nicar ·a nova cstrad~ com a- notmul quo até csto. . ultimo ponto jit 
se acha fci"tn , foi tambem contrnctada ~ com o mesmo Costa Car~ 
vulho; ·c espero que' brevemente cslcjo. concluiu a. O resto dn l~s.
trada até Qucluz ~:que s~ .acha por administração a eargo do Ci-
dadão·Marciano·Pereira.Brandãó, dev~ ser mnis despendioso por 
se.r de ma~s·difficil· ~onstrucção .;·e nao só pof isso, como por se-
rem exces~iYOS OS preÇ9S exigidos' deixou O governo de manÜtH' 
fazer a obra de emprcitaqa. A id~ia, de que toda a despeza , que 
se fizesse c~m o reparo da antiga Estrada,. era absolutamente per~ 
diua ~ .fez tambem ·com que o meu dito f\_ntccessor tomasse a re-
wlução de mandal' seguir com pequenas modificações o alinhn-
mel'lto projectado pel~ Engenheiro Renault, deixando pÇtra o fu ... 
tmo o aperfeiçoamento da ·Estrada ; e preferindo em pouc<Js Ju ... 
gares pequenas voltas -a um alinhamento mais recto para poupar 
<1 excessiv~ despeza, que demanda o seguimento da linha traça .. 
dtt em ·toda a sua· c:ttensã(}. Com o mesmo Bramlijp forão con~ra
ctadas tres Pontes,- que .se rcputãrão indispensnvcis nesta· parto 
c.la Estrada:; sobre os:Ribeiroes do·Adaú, da Ponte, e da Olaria. 
Entre a Villa de QÚelu~ c a Cidade de Ba~·Laccna fof cont~actada 
t'Om o·Rexeren~o-José·:Maria Corrêa-Pamplona t não só a factu ... 
l'a de uma Pónte..sobre.o Rio P~raopéba, que_ nas octasÍÕO$ de 
c11cbcntcs.não dá -pass.agem 1 como o -reparo da Es~da desde a 
.Res~aca até o Carandal1y. Com o Cidadão Çandido ~ogue~ra Sa-
htiva, contractou-sc o· Concerto da mesma Estrada desde este ui~ 
timo ·pontoat6 as Taipns. · . · ·. . 

O Cidadã~>· Jacob DorneHas Cóirnhra , encarregou-se tam-
])e_rn por· contrncto ·' de fazc1· ·os· concert-Os nccessarios desde as 
Taipas até ·o·sítio denominado.Engenho f devendo construir uma 
Pónte sobre .o Ribeirão· r' que corre· junto ao terreiro da.Fazenda, 
fazer um aterro p:.tfa dessecar o pantano dcide aque11c Ribeirão 
até á farda. da. Serra das Ta~pas,. ,·indo de Barbacena para. Que-
luz , .mudar o ca)llinho no alto ,~a~mpanhando o ·t~·ilho antigo 
abandop.ado, ~nas que ~fferece a ~ais. com~oda. descida , até á 
pri~eira baixada da Serra, e d'abi costeando. o morro áh~ 
\lh'egar ao Engenho eom suave inclinação; fazendo nlém Qjsto 
os pontilhões ; e aterros neccssarios pat3 evitar ns pa!:\~~gens dif-
ficultosas , que ·se encontrão logo no fim dn Serra , e ao chegar 
ao Engenho. A camura municipà) de -Barbacena 7 foi tnmbtml 
in~umbid!l de fazer reparar u parte da EstradQ , quo d'aque!lu 
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Gidatle se dirige para Q~ehi~_, __ n.t~_Q ttJg~~---~n_de .re.~ncontrãp ns 
que parte~· da mesma Ctdade e da Ressaca , d6Slgnando. os rõ:;. -
paros a fa~r...ge, e dando as conditões com que devião ser feitos ; 
e effectivamente os contractou com o Cidadão João Ribeiro 
Mendes.-· · ... 

A conservação da Estrada nova desde a Cidade de Barbacena 
até a Ponte da Parabybuna na di'vizá da Provincia , acha-se . a 
eargo dos_:cidadãos Antonio· Francisco dos Reis Barros , .. fran-
cisGo Joaquim de· Miranda , ·Feliciano Coelho D'uarte , Manoel 

· FrancisCo Pereira de Andrade ,. e José Caetano Rodrigues Hor .. 
ta ~ · em virtud.e de c~ntracto .. q~e ~lehrárâQ oom o Governo ,, 
re~bendo por ~ste serviço.~ quantta-total ~e·9:500;;b900 rs. por· 
anno. Nenhum destes-arrematantes _porem , se achava. encar-
regado da conservação ·da-velha Ponte denominada do Zamba 
sobre o .. Rio Parah:rhuna, :e ameaçando élla iminente peri-
go , iti:cumbio-se o · Cidadão· Man9el .da Costa Villas. Boas da 
Gama de-· fazer-lhe os reparos rie_cessarios t med~ante . a ID9di€a 
despeza d~ 3003!0~0.rs._, e a~hn se oonseguio.que a passagem 
não foss~ mterromp~da, e que a J?onte 6~sse segura p~r-. algum 
tempo em quanto_se consti'ue a nova, quê _fóra ar~ematada pelo 
Cidadão José Ribeiro ~e Rezende; .e n' este lugar cuQJpre expô r-

- vos tudo qua_nto ha occorrido a respeito d•esta ponte. Foi ella 
contractada .pelo dito·R.ezende, bem como a.parteda Es~rada,. que 
devia unit-a . com a existent~,. pela quantia de··27.:000:tb000 rs·: 
c devendo ·ser a obra construida abaixo da Ponte aetual,. ond~ ter-
mina a linha da:Estra'da traçada desde o Alto fronteiro à-Fazen-
da d'o Zámba até "Voltar-Ó. Rio, e- çpcontrar á ponta .do ~Qrro 
opposto, çomo fôra delineado. pelo Engenheiro Fernando Halfeld, 
o outro -Engenheiro que.entã·o servia, ~edr9.Yictor Ren.au1t, sem 
autorisaç8o expressa do Governo indicou um novo lugar_ que lke 
pareceo· mais apropriado~ ·porque _as .margens doRiô erão de fortes 
penedos; e ahi foi com~a~a a·_ obra, .obrigando-:-~e o arrematante 
a (azer a Estrada de um e outro lado do .B:io até encoBtrar·a qu~ 

··.ra existe. .. . · . 
Esta mu~n~a excitou logo queixume$,. j~lgand~-se que o 

arremalant~ muito Iucrariif.tom eHa, .ao'passo qae.sería consi-
deravelmente prejudicada a· Fazenda Próvinsial ·; e· send~.o ~c
gocio trazido ao conhecimento de um de meu:s A.nteees5ores, .man-
dou este proceder á novo orçamento da ob;~, o q~a_r-~y,nd.o fei_to 
peJo mesmo Renault, apres~ntava apenas a u1fferença. de duzentos 
e tantos· mil réi.~de menos, entre nm e outro local, e d·ava-se co-
mo razão ~esta niudança1 além da maior segurSnça dos pegõ_es 
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nnturacs de rocl1~, a fnlta de màdeirns do comprime~"to c:tigido 
para a Ponto no J_ug~-~·_jlri_n?ei~l!~~l:l_t~_ ind_ic~d~~- En!~ctanto n 
ohii cónliiúia\i;-·pôí·que não fôrn mnnilada suspender, c n ques .. 
tiia estava pendente, quando o arrematante dirigio ao Governo 
um Officio no qual pedia quo se mandasse examinar -so os pegõcs 
estavão na nccessarin altura para receberem as mãos francczns: 
a questão até este ponto achava~sc complica~issima, e mister foi 
examinar todos os papeis que lhe dizião respeito; e suppostu que 
no contracto não estivesse definido o lugar dri obra, nem tão pou-
co o ~ndica·ssc a planta, era clle todavia conhecido, póis que tra-
tando~se da constl•ucção no lugar onde está começ.adat se fnllava 
da mudança, e se reconhecia dimioui~ão na extensão das vigas,; 
além d'isto. o Governo tinha mandado orç.ur de no,·o a ohra, c 
sentião-se ditre~·enc<is notaveis no terreno entre os dous poptos : 
nenhum neto· do Governo porém approvára aqudla mudança; c 
sendo opi~ião de pessoas entendidn_s na matcria , que o ali-
nhamento ôa Estrada soffreria, se a Ponte fosse construi-
da no lugar onde se achava começada; e _que o proprio arre-
matante ainda· com os maio1·es sacri6cios apenas conseguiria dar 
á Estrada o mnximo da declividade -exigida pela Lei, resolveo 
o Governo ordenar-lhe que suspendesse a <>bra até que, feitos os 
nccessarios exames, podesse deliberar o que fosse de justiça. sem 
compromette~ os interesses provinciaes, n~m- trirnbem sacrificar 
o mosm-o· arrematante. um· Official de Engenheiros fo.i logo man~ 
dado ao lugar para examinai· a çbra; e da Camara Municipal 
de Bar9accnn cxigio tamhem o Governo ~sclarecimentos, sendo 
antorisada a mandar·practicos instituir ··os necessarios exames, o 
que eJies fizerâo, aecJarando que OS pcgõcs não eshlYÜO feitos com 
a necessariu solidez; e apenas isto constou officiaimente, resoi\'!2Q 
o Governo ordenar ao arrematante, q~e fosse conslruir a obra no 
1ugar onde devia ser feita. A este tempo. apresenlou~sn cUe nkcstn 
Capital offerecendo algumas propostas, em virtude das quaes, e do 
declarações, que vcrbo.lrncnte. fez, mandou·se suspender a ordem 
ultimamente c~pedida~· em .quanto se· procedia á novos exame~, 
dos quaes f()i .encarregado o Engenheiro Civil Fernando Halfeld. 

Da informação do Official d'~ngenheiros se collige a exis-
tencia do mesrrio defeito, que fôra notado pelos peritos t qu~ a 
Camara .l\funicipal de Barbacena enoorregára de fazer os ex~mes. 
O Engenheiro Halfeld com u sua bem conhecida promptidão 'c 
minucíosidadc, prestou as informações que lhe fórão pedidas:· c 
scQdo evidente que a obra não podia continuar sob as condicções 
es~puladas, resolvi conlratal~a noYamcnle com o mesmo nrre- .··--
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matantc, ficando rescindido. o eontrneto primitivo. medida csfia, 
que não está ainda difinitivnmente tomada por falta de pequenos 
csclarecimontos. que a todo o momento espero. 

O Cidadão .Anto.nio Francisco dos Reis .Barros, dcô por conclui-
da o parta de Estrada, cuja ·construcção arremntára desde a Ja-
lJoticabcira até a Ponte sobro ó Corrego.da Camarinha ; r,nns 
n Com missão encarregada de examinal-a não a pôde approvar por 
caoza dos inuitos defeitos que encontrou, e que fôrão indicados 
ao arrematântc para romedial-os. . · · 

Tinha. sido arrematada a construcção da Estrada normal na 
Serra da ~iantiqucira, pCJ()s Cidadãos Feliciano Coelho Duar.te, 
o 1\lanoel Francisco Pereira de An~rade, ~ediante a quantia 
de 8:000~000 rs., mas constando que a d1recção da Estrada 
não era boa; porq·ue não se poderia iobter a declividade que a 
Lei exige, e sendo certo que n' aquelle lugal" n~o se devêm fazer 
obras imperfeitas, e de pouca duração, mandou o meu anteces-
sor suspcnde:r os trabalhos, em 'virtude da faculdade que o- con-
tr<lcto dava ao Governo, até que se obtivessem informações mais 
cii·cunstanciadas, quanto ao alhíhamento e declividade. 

1\-Iui sensivel é a fajta de babeis Engenheir<>s~ q-q5índo o Go-
verno .tem de olhar para tantas obras ao mesmo tempo e de pre-
parat trabalhos para o futuro·. Esta falta por~m, acha-.se em parte 
prcsent<lmente re~diada, -potque havepdo o Govern·o Imperial 
consent~do que' ficasse ao s~rviço da Proviricia o 1~0 ~eRen~e Pe-
uro Bandeira de Gouvêa, ·mandou tambem para o mesmo fim 
o 1~ () rrenente ·Paulo José Pereira, que ha. pouco aqni chegou : 
corntudo estou disposto.a conti'aetar ainda algum outro de-reco-
nhecida aptidão, por estar convencido que, de outra sorte, 'não é 
possivel gue se aproveite bem o dinheiro· despendido com as di-
Yersas Estradas c outra$ -obras publicas_:· é preciso levantar plan-
tas, fazer orçamentos; e:uminar si as ob1·as são coristruidas se-
gundo os contractvs eto. etc., e parà taes diligencias nem s~mpre 

. se aohão pesso~s oom sufficientes habilitaÇões ·e se aquelles que 
tem a seu fa:vo{ os principies theoricos, se enganão muitas vezes, 
quanto mais repetidqrt não se deve.. recear que sejiio os enganos 
d'aque!Jes· que só tem a praUca e as bôas intenções? 

Por todas estas razões, não tendo·o ·meu .Antecessor-a quem in-
cm:nbisse do exame da Estrada que fõra começada peio Ci9adão 
Custodio Ferreira Leite, fez .interromper os trabalhos em quanto 
não se pro~edessc a· uma séria inspecção sobre o seu alin~amenta 
desde-o ponto de partida.'nté aquelle onde deye terminar; e com-
quanto J:'C<;onhccesse os bons serviços~ quQ es~e Cidadão tem pre.s-
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tado, entendeo quo não dovia continuar rimn desp(}za tiío avul· 
. tadn .com a a.bertura_d!l.Jlrna .nova Estrada por mattas virgens, 
qúand~ tan~s outras ~stão no mriis ~~~ti_!lJOSO estado ; a14m de que 
acct•esCiaa t1rcunstancm de se aehar Jn tão desfalcada ·a quota con-
signada para este ramo de serviço, que era impassivel poder ao 
mesmo tempo levar a efreito tantas obras ~meçadns. Penso po-
rém, que se d.evem fnzar os etames pa~a 1erificar .. se a utilidade 
dtaquella obra; e reconh~cida. a. sua ... vantagem e prefe:encia so-
])re putras Estrt!das na mesma dtrecçaO', cumpre conclmf ... a ; tanto 
mais que, segundo me consta p~r informações particulares, ape-
nas rsstão tres legoas a abrir-se para que esta Estrada se torne de 
um incalcuJavel proveito parà dil'ersos Municipios e sobre tudo 
para o de S. João Nepomoct1no, hoje mui adiantado. em commerM 
cio, e que annualmente exporta para a Cór~ nm consideravel nu~ 
mero de arrobas de café. 

Os concertos e reparos da Es~r~da denominada do Rio Preto. 
achão-se a cargo. de diversos Cidadãos ·com quem o Governo cQn-

·tractou, e .vão sendo examinados e pagos á·proporção que os arre-
mata})tes .dcclarão estarem eUes eoncluidos. .. 

_A Camara Municipal da .. Villa de S. João Nepomoceno, que 
· rspresentára sobre a neces~idade de uma ~onte no Rio Novo~ or-
.çada em 4:000t/DODO rs. foi autorisada a fazet-a construir por 
arreQJatação: Da mesma sorte· 'foi autorisa~o~o Rarão do Pontal, 
·a Gontractar os reparos de que careeia á Ponte sobre o Rio Piran .. 
ga no Arraial da Poote.Nova; e· a Camara ~funicipal da Villa de 
S. J:osé a construir a ~onte sobre o Rio das Mortes no lugar de-
nominado Podo do Cuiabá, para a qual selbeprometteo o auxilio 
tle 1 :OOO;zt>OOO rs. 

A. reconstrucção da Estrada entre as Cidades do Serro e· Dia-
mantina, a cargo do Cidadão Frariciseo'José de Vaseoncellos Les-

. su, acha-se qua·si coneluida, e em .muito bom estado, bem como 
algumas Pontes que de novo se fiz~rão, havcn·do o mesmo Cida-
d_ão sido autorisado a oontractar a conservação annual d~ cada Ie~ 
goa, por omá.qu~ntia que a~ G~verno p:treceo razoável. Tencio-
no mandar ali estabelecer uma ou mais Barreiras, afim de que os 
seus rendimentos possão ao menos auxiliar as despezas da conser-
vac.~ão; e pa~a levar a cm~ito esta medida, já exigi do mesmo Les .. 
sa as necessarias informações sobre a localidade c com modos para 
os Empregados e Gaardas. 

Estão em andamento os reparos da Estrada entre esta ffi ... 
dade c a de.J\(atianna , e comquanto não fique ella construida 

· C!fl es.tado normal , offer~cerá ao menos commodo e s_eguro tran ... 
zrto. · 
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O éidadão Antonio José Lopes Camello, achav.a~se Gncal'l'Cw 
ga-Po dos reparas do caminho do Itaoolomy de Marianna, e da 
Estrada do Infieionndó pór-administtação,·mas estestl'abalhos fo- · '· 
rão suspensos por entender o men Antec~or, que era mais con-
veniente fa~el-os por confracto em que se fixasse Ulll preço certo 
por tal quantidade. de caminho; e por falta de quem fizesse os 
ox.ames e orçamentos indispensaveis, ainda. s~não pôde continuar 
a obra. 

A Camara de Mariann~1 representou sobre n conveniencia 
de mudar-se o caminho de que falló desde o alto do Itacolomy até 
o lugar denominado Araçás na Estl'ada que vai ter ao 1\fainard , 
abandonando-se o caminho .antigo, seguindo-se pela Estrada 
da vargem até adianto do Corrego Bonito, e. abrindo-se um pe-
daço 4o caminho que oommunique a m:esma Estrada com a que 
se abandona .até esse lugar. PareCQndo vantaj~sa esta mudança~ 
foi o Francez Antonio .Bu~elin, que b~tante pratica tem d'estes 
trabalhos, encarregado de ·abri r a: picada e fazer os. exames neceg... 
sarios; mas em vista do Réhúo~io e das Plantas que apresentou, 
convenci-me de que nenhuma ;rantagem se. colheria da mudança 
p}ojectada, .e que antes seria prejudicial, nã<> s6 pelo enorme dis-
pendio que demaJJdava, oomo pela ingre111idade· dos lugares por 
onde devia seguir. · • . · ·. 

A' instancias da mesma Camara '· foi ~lia authorisada para 
Gontractar o concerto da estrada que daqu~lJa .Cidade oo dirige a. 
S. Sebastião, podendo offereGei: por esse serviço até a quantia. 
de 1:400~{)00 rs., e da mesma .sorte a Ponte· denomina-
da - Grande - sobre o Ribeirão do Carmo pela quantia . de. 
1:600~ rs. Ambas ~tas obras devem ser feitas .com urgencia, e 
é.para sentir-se que a Camara ainda não achasse. quem d'ellas se 
quizessc encarregar por arrematação.; e terid~s eu pessoalmenw 
examinado, e reconhecido. ,que os preços estipulados não podem 
convir por mui diminutos. em relação ao trabalho e. imporm,n-
cro dos materiaes, mandei levantar !i planta da Ponte , · e fãzilr 
o resp~ctivo orçamento,· hem como o da ~trada t e á vista dos 
trabalhos '.que já me rorão apresen"t!J.dos ' providen~iatei sobre 
a arrematação da obra. · · . 

O Cidadão 'João G.onçalves Carneiro , que palia sido encar ... 
regado de fazer uma mudança na estiada de S. Caetano para 
1\farianna , junto á Ponte· dos Pachecos, conchlio essa obra , que 
muito facilitou·o tranzito publico. . . · 

Os Cidadãos Alexandra José da Silveira, e Antonio José da 
Silva, contractadores da Ponte sobre o Rio de S. Fra·ncisoo ;I> 
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nutorisadu pela Lei Pl'ovincial n.o 143, sollicitúrão nutorisaç~o 
pm•a a c_<>bl:a11ç~-4~-~--~~-~-~-lt!J1~rarias: pelo uso .da Ponte, que já 
(•stá concluída ;.porém sendo expresso· nas cond1ções do contracto 
que fudão, não só a ponte, rriastambcm moia lcgoa de Estl'ada de 
um c outrõ Jado dclla, nãp estando esta obra feita, como dccla-
rárão os ·examinadores , ordcnou ... se-lhcs que satisfizessem a essa 
.obrigação. para depois ser autliorisad~. a cobrança das ta:tas. 

O Cidadão ,Antonio Gomes Duarte propõe<=se a fazm· do 
mesmo modo umn Ponte ·sobre o Rio Pará no Porto dos Mansos, 
para se indcmnisar· das dcspezas pelo prod11cto das taxas itincra-
rias , que se arrecadarem nella. ;_ ,mus não concordando o empre-
sario com o arbitramento das tnxns indicado pela Camnra MuM 
nicipnl de Pitángui, que informou a respeito , apresentou ao 
Gov.crno urna outra proposta~ que nstá pendente de novas infor-
mações. , · 

Nos .Municípios de.Bacpomli , e Ayuruóca , foriío os Cida-
dãos Olimpio ·CarnciroViriato Cntão, c Antonio dos Reis SH-
'\'a Rezende encaucgados de contractar os reparos de .varios po-
daç~s de Estrada , e de algumas Pontes que se uchavüo em com-
P-leta rÜi~a.. Qu~zi -tOLfas Ost<is obras achão-se co,pcluidas, O pa-
gas aos·d1vcrsos arrcmatant()s .. : . 

Os concertos da Estrada .da Serra· do Picti, bem como a 
coastruc.çãq ~os edificios para n Recebedoria np lugar denomino-
do Tapéra, contim.iüo ·sob a dir<:cção d·o prcstânte Cidadão Fran-
cisco Theodoro da Silva. ' · · · 

:. E~:.vista· dê pr~posta.da Camara Municipal do Currello, 
o.uthonsou-a o Goyerno a empregar na coostrucção da Ponte 
sQnre o Rio St. o Antonio, a quantia de 4·00w000 rs., consigna~ 
da para a façtura de um rego que devia trazer ag9a potaveJ· para 
uzo dos habitantes ·da ViU a , e prometteo~se-the. mais 60Gw000 
1mra aqtielJa. o~r~ ,- por ter sido or~ada em ·1 :000~000 rs .. 

. ..A Carruira municip~l d~ Jaguary expôz o· pessimo estado 
Õé1$._Estrádas e ·Pontes de;seu Município,. mas não ·ha\·~ndo os 
p1·e~i~o~ dados para _resolve~-se-sobre este obj~tto, exigio o Gover-
no que cl!a índicasse:qu~es ctão as ol)l·as de mais urgente ncçcs-
sidnde, ·c qual. o seu orçamento, .outorisando-a ao mesmo tem-
po para d_espender até .. 200~000 rs. com es~e.c; m~smos exames c 
orçamentos, .que por ora ainda não apresentou. . 

· Na estrada de Santa ·Rita rcp:trou·se um grande atterro 
<IUe ameaçava rui na· , e. construio~sc um paredão , sendo csta.s 
obras contra.ct{ldas oom o Cidadão. João Ribeiro de Ca1·valbo. 

Com ·José Coelho Barhosu e Companhia, foi contractada 
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n limpeza dn Estrada nova .. dcsta Cidadu. até o Alt,o. de D. yi .. 
cencin , bem como a construcÇã()· de um paredão . no lugar 
fronteiro ~o:;· moinh·os d~ Manoel ·A lvcs , para impedir a rui na 
da mesma Estrada. ~ste mesmo Coelho, ·que ha.via ~ont'racta
Jo uma parte da dtta Estra.cla , · fez v~t· ao Governo quo St~ 
nchava quazi concluida a Ponte sobre o. Corrego na divizn 
do sua em·prcitada com a de A ntmlio :Buzelin , · s~gundo a P!un-
ta ,que recebêrn ; m·as q~e havia um ·salto desta. Ponte para a 
estrada , que fóra construi da por aquellc arrematante : e -sen-
do indispcnsavcl remediar-se cs.te grande ·defeito, vio-se o Go-
verno na necessidade de mandar riltear n Est'rada · c contracton 
cssn obra com o dito Coelho c Co~uanhia · p~lo. p_reço <h~ rs. 
1 :050rtô000 inclusive as mais obras acima referidas; . 

As obras publicas desta Capital , e seus suburbios conti-
nuão a ser feitas. pelo~ .condemnados a galés' t sob a dirccção 
uc . um Encarregado ~das mesmás obras ~ consistindo eHas pela 
mntor parte no· reparo-.·das calçadas, das quaes alfitmas S:'! 
aehavão em completa ruina.. . 

· O Regulamento para ·melhor execução da Lei N. 0 310, 
que diYidio as Estr~das em· Proyipciaes e Municipaes , ~acha
se organisado,. e Jogo que se copclua a sua impressão, ~l'á 
p1·omulgado. ·.. · . 

-~_aÇQ da Asse;mbléa. 

· Em .virtude do dispo~to,.no-§ .. 1S.do A1·t~ f.o da ~~i ~.o 
329 , e tendo-se reconhecido a instlfficiencia da. Caza denomi-
nada dos Ouvidores para ser convertida em Paço da iS'Se_inb!éa, 
re.Solveo o Governo·contractar com a }feza Administrativa drt 
Caza de Chnrl.dadc <resta· Capital a troca d~ uzo ·dó · respe-
ctivo Hospital pelo l'retlio Provincial d_cnominado ~ Xavier- ; 
!'! com effeito em .data de 5 de . Abril do corrent~ armo, 
<~ffcctuou-se o Contracto , obrigando-se. o GovcrnQ a fazer .á cus- .. 
ta dos cofres Provinciaes todas as: dcspezas com o ~·rr,~njo_ ·do 
noYo H~spital , Cape!Ja , c Cemilafio , hem como·eotll a trans-
fet·encin dos doentes , e ·de todo's os moreis. : as obras achão .. 
•c quasi concluidas , c brevemente terá lugar a mudant;a com 
n qual· indubitavelmente muito lucrará a salubridade publica ~ 
<~ os proprios enfermos recebcrã.o um consicleravcl· beneficio, 
visto que _não ·só a b.oa disposição d·as novas enferinariàs , todns 
mui claras e sufficientemente arejadas) como a s~tuaçiio do cu i .. 
f.icio , offcrcccm · totlos os com modos quo se pO.dem .desejar cn1 
taes Estabelecimentos. O gontructo celebrado deve vigorai· por 
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CSJHtço de dez annos , findos os quaes SOl'Ú renovado , ou se 
decidirá sobl'e a nlwna.ção difinitivtt dos predios , sendo livre 
a ambas as partes contl'tictantes tractar da dita alienação ainda 
dentro dos dez . annos ; e wm ·franqueza devo declarar-vos 
que não convém aos interesses da Provinda , nem ainda ao 
Hospital t que dure por muito tempo este· esta:d_o provisorio 
a respeito do dominio · de ambos os predios , c muito desejo 
que alguma medida decreteis n'este sentido, para que desdo 
Jogo trate·cada uma das p~rtes de preparar o edificio , que 
lhe pértencer de um modo perman?nte ·é. ?uradouro , . sendo 
o ·Governo autorisado· a despender , mclustve os !:00~ con-
signados na Lei N. 329, até a quantia de 6:000itb000 réis 
q'ue se tem calculado ser. indispensa~el. para as obras a fazer-se. 
Uma eaza .que·servio de Hospital nao póde converter-se em Paço 
para uma Assem'bléa , sem g.-andes refocmas ; ê se por um lado 
é~ anti-economico fazer despezas consideraveis em casa alheia , 
por outro a administração do. Hospital não poderá tam~em cuf-
dar de quaesquer ~elhori;lmentos que··a experiencia recl~me a 
beneficio dos enfermos ~ na incerteza de ficar ou não no mes--
mo predió depois de findo o ·prazo estipulado no contrãcto; sen-
do ~rto qije o Hospital de Charidadé tem ás neoossarias pto,P{)r~ 
ções para n'el~ese ~rranjar, um salão de oitenta palmos de compri~ 

- do sobre quarenta e quatro de"largura' coro sufficiente luz 
de ambos os lados , ga~rias espaçosas ; Secretaria , Salla de-
Commissões e outros commodos· indispensaveis para: o Paço da 
Assembléà. · 

. :mr-ospitaes •Ie elmridade" - . . 
Os estabelecimento decharidade existentes na Província a chão-

se no mesmo estado, de que se vos te~ dad~ conta nos anterio-
res Relatqr'iQS~ notando·se sómente a· mudanç~, que se tem de fa-
2er do·lJospital d'eita Cidade para o edificio Província) denomi-
nada- Xavier-, com o qae, como ~m outro lugar já disse, 
devem muito lucra~ o pu~liro, e <>s mesmos enfet·mos. Achando· 
se o Governo autori~ado pelo art. 9. o da Lei Provincial n. o 276 
para reformar ~os: Estatutos do referido Hospital, nomeou uma 
Com missão, que a 22 de Fevereiro dteste anno apresentou o pro· 
jecto, que será trasido á vossa· consideração1 como a Lei recom ... 
menda; mas j.ulgo conveniente que· seja o Governo autorisado para 
f~zer nos mesrnos Est~ tu tos todas· aquellas alterações que a expc· 
riencia indicar como necessarias, pondo-as logo em pratica, a_inàa 

/ 
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que fiquem dependendo de vossa npprovação. Talvez seja este o 
meio lllais pro~pt~ de .reformar' tão . irnpprJ~nte cs.~abelc.:;~men
to de um modo oonsentanco á suas necessidades. 

Já forão expedidas as ordens necessarias para a arrematação 
dos bens do ex ti neto Vinculo· do Jagoára,- e este facto deve con-
correr para melhorar os re.cursos do Hospital da M;ii~ricordia da 
Cidade de Sabará, que como vós sribeis· tem de entrar na parti-
lha do producto dos· mesmos bens.. · 

l;l)i vi~as.· 
. ~ 

Alguns embaraços. tem o Governo ~ricontradQ na. execução 
de diversas Leis ProYinciaes, que estabelec~J;ll. divisa.s entre )lu-
nicipios, Freguezias,. ()U Di~trictos ,. e é <la maior urgencià temo-
-vef .. os. Quando são incertas as divisas além . de·soft'rer a adminis-
tração da Justiça, diffi~U.lta-se a arrecadaçã() das r~ndas publicas, 
e apparecem outros inconvenientes, . que um. governo P.tudente 
deve ser muito soUicito.em evitar. Por isso·é'u vos recommendo o 
maior escrupulo á este respeito~ esperando q~e esta Assemvléà re-
-veja algu~as· Leis que; estabelecendo divisas, tem creado difficul-
da:des,- que. podem muito prejudicar _ao ~rvi_ço pubijco. Presentes 
"Vos.hão de ser ~iv~rsos. páP.eis á este respeito·; mas·c.hamo espe-
çialmente . vossa attenção para Q Offi<?io; q~e á es.ta Preside.ncia 

· dirigi o o Exm. e ReYm. Bispo _de Pernambuco em 1~ de Abril~· este 
anno 7 repre.Se~tando contra· a disposição do art. 4:0 § 2.0 da Lei 

· Provincial11. o 312, o qual elevando á Parochia o 'DiStriéto de S. 
Francisco das Chagas do Municipio do Araxá, e Bispado de Gôyaz, 
unio-lhe part~ q.as FregU.ezias das))~rest .e dos Alegres, que 
são do de Pernambuco. No mesmo caso· está o Districto de S. 
João da Gloria, .que·.pelo art. S. 0 §·11.0 da Lei Proyincial n. 0 

334 foi desmembrado da.Freguezía ç Termo da Villa d~ Piumhy, 
que é do. Bispado de Mariann~, ~ ~ncorporado ao Termo de J_a .. 
cuby, e á Freguezia do Senhor Bom J~zus 'dos Passos~ .que é do 
:Bispado de.S. PauiQ .. Estas disposições .legislativas, ,tenda dado 
Jugar ás reclamações, que Yos ·serão pr~ent~, pro:vocarão as de .. 
cisões de mell: Ant~~ssor 1 qüe ser:.. vos~ hão. suhmettidas por inter-
medio da Secretana. . 

Ha tambcm ou.tras .duvidas sobre divisas, e como á esta As .. 
sembléa compete decidil-as,.s-êr-vos~hão apresentados todos os pa ... 
peis a respeito, assim como as resoluções Lomad.as pelo Gm·érno • 
ou.. em virtude de autqrisnçâo vossa, ou por força das circunstan~ 
cius, a fim do que sobre todas torneis Ç~. deliberação, que julgarde~ 
acm·tada. · 4 
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lJtstt .. lc~ào p1tltllca .. 
··· ·· ---Fri1tàiia ã}iúiH~a-qvell,-acêus-ãsse os Legisladores rtfineirot 

de nfH.l terclll i1lht:do com a mais accm·udn altcocão para mn 
Tiltro do seni~o · 1 ublko de I anta iniFOrfm~da t·omo é a ins .. 
t1 ucçi10 publica. Abi t.lSIÚ o LiVI'o da Lei l\U11e~ra para _proyut 
a. svlliciíude , .C:Ofrl que le:-ales tra~tu~o um objecto. de tiÃ~ \'Jtal 
interesse pun~· o noss9 Pui~; n;as ~c mio é minlla mlen-:ao. te-
cei' u vos:;os olb_os Uf.JI tjUadro. luguLre sobre o estado da ms-
trurt;i(o ·pul1lka·, nem por isso. d~ixar~i de conju_rar .. ms. a que 
lhe -IH esteis nesta Sessão a mais desvelada cooperação. Sou o 
Jn·iu.eiro . a r.oncordnt• na convenienCia de se f<,zerem quantas 
ctor..omins fgtcnt.pr~ci:zas ; por GUe se r.os~as finanças ao pa·-e-
sei!te dão ruoth~o para nos li~ongearmos , nem por isso de ... 
\'ewos (~aer -q!l~ . ellas 5e não re.SsioHi~. do · abalo commer~ 
dt~l ~ que. afllíge lodo . o mun~o~ Todavia_., c~nsitlet'antlo 
as lantuge~s ria .hWruc~ào ~ -~oõsicJerando o atraso em que in ... 
fefizmenre clla ainda ·se at:ha- :~núe nós , não posso-· deixar úe 
(':On\'ir no empr'ego-de. qualquer: meio., que sirva par~ desf'.n-
"Vohef..a , r.inúa que para e..'lte fim seja pl'edso ai~:,'Um sacrifi .. 
cio. A .insrruc\·ão .. é ·.a :fonte da moral , e ~m esta nenhu~a 
Sociedade·. regul.ar .. é posshel-. . · . . . . 

Panf·.or.ganisa~ a instrucçâo; a Lei Provh1~ial n. 0 .13 (•sta .. 
be!eceo um systcma , f.iUe é e"ceUente ; n:as p_ara tJesenYof ... · 
-vel-o_"s,io predsos outros rerursos. Na -verdade., eomo poderá 
o ·Presiden!e d'uma Provinda tão cxfeo.s:l·.corno ~sta , no cen .. 
tro da Capital estender suas \Ístas ·ás Escolas ., oue se 'wb5o 
<li:iScH~inaü<lS ~la vasta r;upf'rfide da m~ma· Provinda? Como 
poderá elle.aUender ao mesmo lempo ú tantos ,. e -tão. va1·ia-
.dos ohjectos , 'de. que a adntinis\ração puLlica está sobrecar-
regada ? Logo ãlgnma medida é precisa ., e como a insh·.~ct.ão 
é a pr·imeira nec-essidade de u_m povo , .o remedio é appl.icaf-a~ 

Na. França onde a instrucção se acha tão adianln~a , .exis-. 
te o :a2inis:erio .d.a InstrUC\'ãO Publica , q.ue é pensionado de 
muitos trabalhos , e .homens da . mais alta capa,~idade se.a.chào 
á fe.ltta de sua direcção. J>red~o é· por tnnto.- que entre nós 
deixe de ser secuntJario um objecto, que é da primeira ne<:e&:-
sidade. Eu proponho ·pois a revisão das Leis Pro\linciaes, que 
1ratão da hlstrucção publica' e julgo da primeira n~idade 
a creação de um Lyceo na Capital ~ e de um Director da ins-
trucção pub·i~ da Provinda, a cuja fisealisação devem ficar 
suj~Hos o Lyceo, o~ Del~adf)s dos CirçuJos ·Litterarios, as. 
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Escotns d'instrucçiio primaria, c secundaria, ou. ~~j:lo pub\i ... 
c:ts , ou particulares , ·as Commissõe3 loeaes , e tuiiD 'I uant o fór: 
te[ldento-.á-este-impor.ta.nte ramo_do 'servi~o_,_ deve:ruj() ·· (•m .Jl~"'--
gulamento do Governo marcar .. se o modo por quu deve elle cum· 
prir ·seus 4e\·eres , que seráõ ahi t.l~finidos. · · · . _. 

· O Lycêo· deve ter senão todas ," ao menos qunsi t~tlas as Ca .. 
de~ras existentes .no CoHegio. de Pedro 2. 6 

t e·ellpecifieàdo.S no 
Decreto de sua creaÇão, o qual foi alterado· em parte ·por outro-· 
do-1. 0 de l1'evcreiro de 184L Os alumnós do LycêQ, sendo ap--
provados nas m~tel'ias dos f).noos, em que fôr dassificaúo o e:~.si .. 
no , 'devem obter_· o Diploma de · Bachareis em Letr-as , ficando a· 
cargo do Govcrn() sollicitar para eJJes do Poder Legislativo Geral 
os mesmos .pi·ivilegios •. que a Resolução de 3!} de· ~e!einhro de· 
1843, e mais Leis. do Tmperi<:t concedem nos Bachareis em Letras· 
do CoUegio de Pedro 2.0 

· . . · · 

0:; Regul~mentos do Governo designarão-o--numero dos Pro.-· 
fessore·s, que de:vem.da primeira.·):ez ser contnictatlos, os seu.., vtm-
cimentos, obrit,Tílçôes etc.t ·c ·provi'qé:"Lci~riio sóbre tutlo mais que; 
ftk tendente·ao:bem, e angmcrllo do-Estabelecimento. 

· A'· congregaçã~ dos· Lentes deve ficar tomp~t.indo propôr·ao 
Director da Instrncção -PuMica. ·,. e este àó Pr~sidente-da Pro,in .. 
~ia, d'entr~ .. os filho~ ~o Ly~o.aqueHes á ·quem d~vem ser ~onfcri-· 
das as Cadeiras .. d:•Instrut'-tào. primaria , e setundaria :da tnP.;Sllla 
Pro"incia ~, qne se acharem ·vag:::.s. · · : · · _ 

Ao·mesmQ.Lyd>O se devem· unir ·as Cadeiras de Pharmacia 
já creadas !' dando;.se..lhes o desenvolvimento que- fõr preciso 7 ·as .. · 
sim como as onlras Aulas já aqui existentes, ·depois üe· nova-· 
n1ente organisadas~ · · · · · · · 

Talvez pareça gigantesco este plano;. mas estou aonvencido. 
dn que·, auxiliadcrpor r&, e com vontade firme·., nãó ser.i i:n· 
possivel ao Gover:no realisal~·o; e as van~genS"ilev~m-conipensar· 
os-sacrificios~ que se houverem de.fc1zer~ ··.:· ·: : · · ·. : · 
. . A instrucÇão priniaria ma~lia na PrO.vincia· com. plSSO 
. muito. vagaroso •· e sem o.concur.~~::r.dos ·in~iosJ que.aec1~ei· de i , .. 
dica r-vos; ·nã~ será· possivel dar-se"'lbÇ o in1pu1~, i'e ·.!)Ue elfa ne- ~
cessita. Nós ternos 137 escolas d'inst.r.uce.ãb prs_mada, das quaes· 
73 são do f.:. 0' gráo, 42 do 2 .. 0 ; é 22 de u!eninas : ~las pri nmiras' 
temos 39 difinilivàmente· provid•lS ; . das st.·gt~;~das 3()., e das ~thi ... 
mas 14.: das primeiras estão)/4 ·regi~la~ pnr Snb~_i:'uNf~~ d;~s;se-• 
gundas 9, e das de meninas '1.· ·E:Jtào feehllóa·s 20 Es,c~tas clt) J·o:t. 
gráo, 3 do· 2.0

, e 1 de n1eninas. As qne·e3tão aberta~ ( a~o faf .. · 
lando do 9, quo· íorão proddas â po:uco, ·e de que. uã9 .. ha aiada.. 
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mappas) são frequentadas por 5,321 alumnos, sendo 4,,540 do 
sexo ma·sculino, e 781-meninas. O numert> dos: matnculados 
deve subir a 6,000 mas nos mappns só se mencionão os que fre .. 
quentão-as-Escolas. Dos professores actuaes temos38, que se ha~ 
hilitarão no.melhodo de ensino seguido n.a Escola Normald'csta 
Cidade, sen.do 22 do 1.<> gráo ê 16 do·2.a E'm alguu.s lugares da 
Provincia tem-se montado as Escolas com os matenaes necessa-
rios p~ra. a prática do· ~esmo methodo,. s~ndo ist~ feito por 
.sub~cnp~ão entre ·.os habitantes das respectnas p,ovoaço:S· • 
· .Dmxo sobre a nieza o 1\iappa das Escolas d mtr.u~ao prtma-
ria d~ Provinci~. · .. . . . · 

Do Mappa ~as Aulas d'intrucção intermedia, que ora· 'VOS 
apresento, yereis quantas,: e quàes ·são as Cadeiras ex:istentcs, 
qua·C? as materias de ensino, os··lug~res, onde se achão, e o nu-
nler.o de alumnos por qu~ são frequentadas. ·Algum proveito se 
tira d'estas Cadeiras; rrías creio que melhor preencheráõ eHas o 
fim .para q.ue forãó. creadas~· q~a~do es!ivere~ .em vigor as medi-
das que ora proponho .sobre a ~nstrocçao puhbca.. · 

. A Escola NormaJ · estabelecida n' esta Cidade muito longe 
está ainda de corresponder ás vistas patrioticas de· um dos meus 
Antee~sores7 . qu~ a f~ndou. Como todas as instituições novas~ 
el.la lucta··.com ~s.prejuizos·do. tempo, e direi m~_mo que com a fal-
ta de systhema. Procuro informar-me. de suas principaes ne .. 
cessidades; .e das difiiculdadest que ·,se oppõe·ao SeU desen~ohi
mento, á fim de remov~l-as ; ·mas não posso Jisongca~;~me de qut!.,. 
.serei feliz em meu .i:ntento,~-porque um· dos- gran_des obstaculos, 
queseoppõeaodescrivolvimentod~ instrucçãó primada ê n faftade 
pes?oas, que a.lém das babi~i~ções, que a Lei exige, tenhão verda .... · 
deira vocação para ·um .genero de vida· tão _peniyel , e diffic.il. 
Exemp_los ha d~ .índividuos7 ;,tos quaes sobrão as habilitações~ mas 
na. pratica en~ontrão tropeços, .com que não contavão, além de 
se açharem muitas v~zes contrariados p.ot. seu temp~ramento, e 
talve~ ~esmo ~or suá· orga~isação physica. Preciso pois fôra que \ 
a socredade, alem das dema1s vantagerts7 que d~vem set inberen-

11

! 
tes ao l\fagisterio, désse aos Professores de· instr.ucção publica to-
das as co~siderações possiv.eis,_ á iim de ·que a este. genero de vida 
fossem ~o~vidados ?omens generos~s, philantropicos, .r.esignados, 
e veràade1ramente mteressados .na mstrucção da mocidade. Sem 
estes predicados devem semp~e falhar os melhores calculos. 

\ 
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lEstatistlea~ . .. ·-·-· -~------ -·····-··-----~-~---·"--·--------·-·· ~--------·. 

Não tem sido p'ossivel até o prezente fazer-se o arrolamento· 
da populnçãô da Provincia,. apezar das .ordens, q:ue o ~overno 
tem e~pedido;e das ~iligenciasempregadas pelo Chefe de Policia. · 
Como porém é patente a uti.lidade7 que deve resultar do ~nbe~ 
cimento da população, cu passo a empregar novos meios para vêr 
se se obtem ~lgum ·resultado, sé· bem que· sem ·alguma despeza 
me parece que ~ada se po~erá· fazer. . ·· .. · .. . . : · 

Dos Mappas Parochiaes que víe~ão á .Se.cr~taria por -vir .. 
tude da Lei Provincial u-.0 46.nos· anQ.os de 1846,~e 184.7 man-
dei orgapisar· os 1\lappa.s geraes, qlie vos serão apreSentados. Os de 
1846 são o· resu·mo dos de 120 Parochias, .. .faltando: os.de 51, e 

·os da Freguezia de S. Fran~isco das Cl;lagas de·~i\foúte.A,legre.re
lati vos aos. 2. 0 · semestre. ·Resumid'os os apreSentados·, se ·vê, que 
nas Parochias .de que 'houve. noticia forão 2~tt85 os ·naséimentos, · 
e 14,834- os obitós, havendo .uma dift'erença de 8,351 individuas 
á favor da· população. Em 1847 vierao Mappas de 133 Parochias, · 

. sendo 123 ·de·todo. o anno, 4 do L o. ~mestre, e 6 do 2/, fal-
tando os Mappas.de 49 Parochia:;, .sendo .39 ~ de·todo o a:nno, 6 
do 1 .. o s~mestre, .. e.4 dQ 2/ J)os· resUD;l9S ~· yê q~e ·n(!s ·P~rpçhi~s: 

. de que houve·. ~oticia forão n'esse· a:11no 22,512.os nascimen.t9S;. 
e 14,614 .. os obitos, havendo uma ditierenÇa a favor da·popula~ · 
ção' de 7,89S.individ~os,. ·. · · . . .·· . 

·Não preciso .·esforçar .. me para ~nvencer-vos de quanto_.são 
precarios· estes d.ado~· :. , q:uerendo mesmo.Su.ppór q\le ~ão exactos 
os Mappas Pàró'~hiaes, faltão-nos·inform~çôes·de mu~tas Fr.egue· 
zias, .e algumas:. muito populosas, .. pelo que não podemos. saber 
aproximadamente ·qual é o. movimento da p.opulação em toda a 
Provin'cia; ·. · . · · · · - .. · 

Para·ohter-se a·estatistica da.populáção da.-Provincia eu 
creio que 9.·m~omais ~ffi.caz será ficar o Gover~o autori~ado para · 
contraetar este .. s·erviço tom quaesquer Cidad~ós ~e sua esooth~ nas 
Comarcas, o.u. 'J;ermos; dando-1he.sgra~i~c,ações. rasoa:veis, e expe-
dindo as ordens. precis!ls.aos .dive.rsos:fu~~io~arios publicas· para 
coadjuvarem este'impf;)rtante serviço .por .todos, os meios·á:seu· at- . 
cance. V6s porém- resol:véreis. o. que .á·:es~· respeito julgardes 
~clbor. -

V~m~~as ·.19.ir~~.eipaes. ··. 
. . 

Estas·corporaÇõ~s impo.rtantés; crea.das pela Lei do t.~~ de 
Outubro 'de. 1828 , adm~nistrão na Provincia:as rendas m~nici-.· ,,. . . . ....... . 
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p3es , as· qnnes · annúnlínente- podem andar· ·em perto de cem 
contos de r.ois; mas p~lo que vejo do~ or~amentos, esta somrna 
va:i quasi. ~oda obso.r~i~a ~m o· pe~soat. Dev~m e.l.l~s pres!a; va .. 
Jioso auxrho·á .admmastraçao- pubhca , Já na -pobora mu.nt~Jpal , 
já nos melhoramentos. materiae5 do ·terri'torio·;, que admiuistrão; 
entretant&·s~a-pelo que.fór, pouço serisiveis são os beneficios , 
que d~-ellás··rsultão aos municipios·. ·Não digo que não h:ija mui .. 
to- boa tontatle de servir da p.arte dos Vereadores,. mas não sei 
a que a.~tri~na u~a .especia de- deleil~., o~ ~neg~i·gencia .' ·9U:e· SQ • 
n9tó: ein algumas· Camaras. ~ e que. nao· pode ser, eompahvel. co~ 
as pafpitant~··n~idades.,. qu~ sentimos. ·.creio. que ·as !eod~~ 
muQicipaes·· 'são em grande· parte mal :ulmmtstradas • e· que a~:· 
despézas de exacéão SÔbem em muitos municipios a mais de· 2(). 
por ·cento. .. · -. . · · · ' _ · · · . · · 

Para obviar a est~ grande inconveniente talvez fóra ~astan· 
te ineambir · aos CoJfectores·a .arrevadação ·dos impostos· munici ... 
paes; estabeleeendo.se.um· me!hodo simpl~ de·e~•~rip!uração, 
prestando os mesmos·Collectores. ·suas contas trimest.ralmerite ás 
Cam'arns, co·mo fn1.em t;>S Procuradores; 'mas ·resoiVt.'feis â este· res-
peito: o- que jufgardies conveniente~ . · · · 

. :Na cànfonnidade-d9 'Decreto de 3-t de Oú~ubro de 183f ,-de. 
.vem as· <:amaras· prestar. annualmente ·suas · contas á esta·· Assem- · 
htéa-; mas algtimas·deixão decumprir·este-devert e o qu~ é mais •. 
dei~ão de enviar;· os orçamentos ;·continuando ·apesar d'isoo a co .. · 
:brar impostos sem Lei ·que· iSso determine,. o qne se· não çompa-
deee co!D as·r11,grai do systema represen*ivo. O· m~mo -Decreto 
no-Artígo 5.0 estabelece . multas para as~ (:!amaras , que são ne-
glige~los ;·e-julgo'co~vel}iente, que· esta' A5sembléa dt; as provi .. · 
d~eias·, ·que-julgar. precis~; · para que as mesmas Camaras jámais 
deixem de cuwprir.um ·,aevGr·t~o sagrado. · ·. 

• • • •• .... •• ~· ' t • o • ' • • • • • • • • • * 

. · · IFazendá Pre:Vinelal .. 
' . ' .. ' .. . ~· ·... . : ' '• ... , 

' . 
.'A Meza .dâ.s Rendas ·Provinciaes tem continuado no·dest!m .. 

penho. d~ seus-~evere~ ·com · . .à- :m~sma·. pontu~lidade.' ' que vos foi' 
.commumçad~·.por um·:de-mens:dignos predecessores. Q.zelo dos· 
e!ftpregados }iiui~to; 1~ v~cido , ·c~ mo~ .. conhecere~s desta ex:po· 
Siçao; mas e pre~t~ aux~h~l--os ·com daversns medrdas,' alguma!t 
das qunes ~o r~l~madas peJo serviçO, e oütràs· não s6 por este, 
como pela JUSltça. · . · ... . · . · 

Já vos: roi dite) em outra oct:azião .que· ·a Meza das Rendas· está 
muito·mal accomodada·, c ·que· ·o-·servi~. ·some- por essa ~uza ... 
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.Penso domesmtr: modo· ;-e-~jufgo·urget\t-G que·ndopteis· a :conv~, 
niente proviJencia .. A caza, em que ella se acha,; é ·a·· mesma· da 
Thesouraria da Fazenda~· que não predza de . todos ós com modo; 
do edificio. O ··Governo 1em faculdade do E::un.o MiniStro da 
Fazenda, concedida por avis·o de 9dé'Ouhibr()de 1843, para oon .. ·; 
servar ·nello a répartiçüo Pro~:incial :, augmentanda.o .qu~nt:O ror 
pt·ecizo. E' pois~d~. augmento que ~·deve tra~r, -le:Vanao-·a 
effeil~ a obl'a ·.d~ '··mais tempó projoota~a·: Tenho· em ·.Vista:. fazer 
uma melhor diviziio dos com modos';_ para. -q~ir·as, duas RepartiQ()es 
fiquem Cotrl :a ma~o~·.p~ssi~el separação, e poSSão os :ebefeS·dirigir 
e ,jnspecciv.nar os .tralialhos ·sem ·a _ dependeneia ·. de ·atrtn~rem 
repe! i~as ''ezes de ·uni :pp.ra ·~outro -I~ o da·, ~za; passan~~-s~mpre 

i por entre as partes , que ah -tem dependenc1as :·:o -lado. dtretto do· 
~ prc~io parece sufficienté para~ Tbeso'?r~~ia, ::por t~r póuco:maie 
t ou me:~os as mesmas commo~1dadcs que ena·()IXupa. actualmente; 
! o esquerdo . ., que é ment)f, :po~erá ficar para:·aJieza·; que·deve · 

carre~ar coni- as·uespezas· da dhizão· e:·accresc~nt.ame~tto. Para 
tacs despe1.a." ~.convem qu~· v.o)eis a-quantiaide:quatro contos' de: 
reis, nbsohitarueate inrlispensavel , :CQiná: fi~Leis .informados 
pelo relalorio.anterior~ · ·. . .·-.. ·· · ·· . · . ·. ~ :· ·. · · · :··. · , 

· O me a anlcrc:twr , ·qué ~sisliri á· ·vos.~ ·preeetlenle instatlà«;.io,. 
disse-vos· quanto hastava.-_pa.ra prnvar a insullidét1cià- do· ordenado 
marcndo:ao. r;roc~_urador: FiscaL ua .~ Meza das :Rendas~ ·comparti.;. 
lbando inteirame.nte esse:pe.nsaruento ~ ar.crescentarei'que as m~· 
mas razões militão ·át-er~ '.do Jnspeetor: ·nritavelé que.para ·os 
Empret.;átlos .de. toda a ·-Reparlit:ãó -jul{:!asse insufficientes o .-mett 
antercssor,·q~~ sel•aJ'Ou-<â·~feza:da 'fhesouraria,· Qrdenados iguàes 
ans que ve::lr~m. os·. desta :Rep:trtição , pelo-· que os a~méntou. com 
tuais r-em rnil reis, ~·para--os da·.primeir<n)rd~m seguisse'opinião-
oppo~ta, não man:ando-lhes aq_n,enos o~d~nados·igmles·aos neila. 

1 estahele~idos .. ü Lrabnlbo da. Meza. das -Rendas cre$ce diariamen-
~ te: pela corre5p~noe:lcia ·te!,lho .vist~ q~e é já. $up~iior (lO da Tbe-

. so~raria :. uma:maiorarrecadação, a ~ult~plicidade de impostos 
á fisealizar·, a·diffm:ença- de·m·ais·lodãs aS:R:~c.eQedorias e Barrei--
ras., · com. qu~ .se- cm·r~po~de;:estac;ões''·estruLque·:para a .. Thesburia. 
nã.o existem-~ s5o fac.tos.qu~ .pt·e,vão ~.grande ser-viço_.que desem-
penha,. e a desprop~ú·~o com-que foi· rn.arcado:·l':l ordenado· de taes-
Empregados .. A··VÓs pertence fazer-lhes justi.ça. · · 

Outra providen.cia .n~~.ia:oo·n.~ste. etn resolverdes algu-
ma cousa clefinitivamoale sobre o 1.0 Escriturario Francisco Cha-
gas· l,in~eiro. · EtÜ vista do disposto na ·Lei' -n/ 329., ·lhe-foi con-

~ ceõiuo pelo. govcr.n<> uo:p~nno de lieença com ord~nado,por intei--: ·• 

I 
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ro ~ essa licença porém está acabada ; c dle não tem 1'eeoh1'auo o 
uzo de sua razão : entrou clle para a mcza como 3. o Escl'iturario 
em ·11 de Outubro de 1838, e o que convém é que o consulteis 
tomo julgardes iJe justiça , mas de maneira permanente , au-
thorisando o provimento do lugar em pessoa que trabalhe. 

As Contas dos CoUectorcs estão tomauns até o fim do·exerci .. 
cio d·e 1846 a 1847, ·com excepçã.o apenas da do Collector de 
Piumhy, que demorou a remessa dos Cadernos á Repartição : 
pelo 'disposto nas instrucçõe5 sobre a escrituração e contabilidade 
por c·xercicios tiverão de. &car os Cadernos de.-.1846 a 1847 em 
poder dos. Collectores até o fim do anno civil de 1847 :. do.. parte 
de alguns houve .demo1'a na remessa dos mesmos; outros <lc1xnrão 
em si· diversos papeis precizos ; e por estes motivos não foi ainóa 
n'esseexercicio tão rapido como deve soro ajustamento annual das 
contas : todavia , a falta apenas da tomada de uma t que já está 
destribuida ~ prova·actividade na promoção desse. trabalho. As 
contas das Rece~edorias estão igualmente tomadas até o fim do 
citado exerci c~ o , exceptuadas tres·, que não pode~ão ser distri-
~uidas JlOf f~lta ~e alguns cadernos·7 mas que não tardaráõ a 
sel-o. _As ~as D~~rciras ~stão. toda~ tomadas. Tem-se consegui-
do tanto~ em servtço tão 1mportante, pela ra.zão de haverdes con .. 
signadQ quota pai·a serem gratificados os Empregados, que d'ellc 
se incumbem ,nas tardes :- ~ não haver essa· providencia, prova-
velmente a tomada·das contas estaria em atrazó. Muitos esforços 
tem sido preeizos para conseguir dos Exactores a imediata .pres-
tação de contas: quasi -todos· são hoje dignos servidores: mas o 
habito antigo de não se verem encommodados por tal motivo , 
ou de não \'crem encommodados aquelles a quem sucederão, 
ainda uma ou outra vez parece influir no animo de alguns, que 
a final se rão desenganando de que não ha hoje reluctancia pos~ 
sivcl·a semelhante l'espeito. · . 

A mudança do tempo de "VOSSíl.S reuniões ) occorrida quan-
do se começava com o systema de escrituração e contabilidade 
por exercicios, faz que tenha·eu hoie de occupar ,:ossa attençüo 
com as contas de tres exercícios : tratarei da conta difiniliva de 
1845 a 1846 , da conta· definitiva de 184.6 a .1841, e dn conta 
provisori.a de 1847 a 1848. . · . . 

Excrcicio 'de 18ls-5 a 1846. 

· Importou a Receita deste Excrcicio em 1 ,264:107~561 , ' 
iaçluido o saldo do anno anterior : a ~cspcza foi igual i Rccei .. 
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ta , C'ontado tnmbcm o saldo que passou para o scguinlc : varcis 
isto com clareza do Balanço n.6 t,o, ap1·esontado pela Mcza das 
Rendas. Estando porém .comprchendida neste .Balanço a ren-
da que tem uma applicação especial"", assim como oqucllas verbas 
que não são vcl'dad~ira renda , · tr~tarei . deste objecto mais em 
detalhe. · 

Os Impostos votados ·para as despezas ord inarias, ·produzirão 
rs. 400:398:259, tendosidoor~dosemrs. 287:200:0(Hl. Adiviúa 
nctiva, avaliada em rs.170:000:000, produzio rs. 227:360:830: 
foi ,·antajosa e5ta. arrecadação, mas não seria tão avulta:-
da·, se anteriormente não se contasse nos orçamentos, e cffecti-
-vamente não se levasse á esla .verba toda a parte do anno an-
terior, ·que ficava apenas por se carregar. no ultimo de Junho 
de cada anno financeil'o. Ambas estas som mas dão um total effectivo 
de r~; ,627:758J;)489: todas as particularidades ácerca da arre-
cadaçã~;. despeza cóm ella fci.ta~ e· do que ficou por oobrar ~ acha~ 
reis miitu,cio~mente explicadas nas TabeUas n.os 2·, 3, e 4, jun-
tas á coHeceüo· apresentada peJa }feza das Rendas , e á que nesta 
parte do· meu tela to rio terei sempre de· me referir. As despezas 
pagas dentro doExercieiomontãrãoa rs. 414:72í:122, passandn 
uinda para o. seguinte uma ·divida. de Rs. 32:39.í~35.í; total 
rs. 4!~7 :118:476; e· tendo e lias sido fixadas em rs., 402:793~463. 
um e!ces5o houve de Rs. 44:325~008 :: est~ excesso procede em 
sua maior parte da grande porcentagem abonada aos Collectores, 
e que lhe) era devida· pela avnltada ·arreCadação; da maior des .. 
peza , que foi índispensavel fazer-se com o Corpo Polieial, e Se~ 
crctaria do Governo , as quaes foi urgente que ineu antecessor 
ordenasse pat'a que não soffresse o serviço. As dividas que.forão 
pagas pertencentes n annos antedores dão a s:omrna de Réis 
159:53{)W)$50 : total pago rs. 574:2.54;ft)972 ; havendo ainda 
uma sobra de 53:503ftp517, que foi applicada· ao pagamento 
de outras dividas, que figurão sob o titulo·-movimento de fun-
dos. De todas. estas dcspezas achareis minuciosos esclarecimentos 
uas Tal>ellas n.os 5 e 6. · · · 

Os Impostos votados para fazer face ás despezas com a Estra-
_.,..- da do Parnbybuna, juro e amortisação do Emprestimo Mineiro, or-

~adosem rs. 16:000:000, produzirão a sonnna d~ rs. l29:7S"1 :!02, 
inclush'e a de rs. 23:654:'168 de annos anteriores neste exerci cio 
·carregada; houve mais a verba de rs. 56:000;n)OOO, producto do 
credito extraordinario ooncedido pelo· art. 12 da Jci n. o 2S t , e 
reaJisado por meio de emissão de Apoliccs : cstus parcelfas, e o 
saldo [do anno anterior ( rs. 25:190~028} dcrão um total Je t·~i~ 

5 
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210:95V!Ç430. A dcspczaJohJe· ~s. f95:050;m003·, quanto 
ao peoprio .excrcicio, .e de t'S. !J.:496~~57 quan.to ~os· anter10res ; 
passando-se parte da sobra para a Calxa l)rovmcwl , a fim. ~c 
pagar-se a divida possivn, e o saldo~ de rs. 2~~50, parn?oxet'c!cto 
scgl1intc. As Tabcllas ns. 7 c 8 dão a rcspe1to as m1:us cxphGu-
ções que possais desejar. · · · 

A divida nctiva da Pmvincia, verificada até o fim do cxe1· .. 
cicio , ·montou a Rs. 251:53'1~94.'1 : desta importancia reco-
nheceo-se como incobravel a de rs. 50:1l~SW;7f8, e cobravel a d~ 
201:389~229- Quadro n. o 9. Parte desta divida foi já arrf!-
cadada no excrcicio seguinte. · . .. . · · 

A Divida passiva ficou reduzida a rs. 160:999~132. depois 
de feitos os possíveis pagamentos , c de empregadas todas as dili-
gencias para serer;n conhc~idos os serviços prestados • nos termos 
do art. 1.1 do lei n. 0 281. A Tabetla n.0 10 demonstra os ser ... 
viços t de que cs5a divitla proc~deo , assim ·como· os annos em 
qge forão pi'Cstildos ; . :cumpriodQ-mC atcresccntar ~ que toda elfa 
está hoje paga , como depois vereis. 

. ·-
ExerciciQ de 1846 a 1847. 

Figurão no Balanço) qucachareissob n.o f 1, rs. 9()1 !844:666 
em· que. ímportou ·toda a Receita Ptovincial escl'ipturada neste 
excrcicio : do mesmo modo que áccrca da anterior 1 descerei ás 
particularidades' desta conta. . 

A. renda· votada p~ra as .Despezas __ordinarios da Provinda 
produz10 a som ma etfectlva de rs. 482:0a7 :681: l!xced~o á or~ada 
em rs. 176:017w681:' comparando~sé ella com a arrecadada no 
exercido antérior , que já foi bastante satisfactoría , resulta um 
accrescimo de renda no vàlor de rs. 81 :659~1-.22, equivalente a 
mais de 22 por ~nto, ~excedente a todos os caleulos dos eco~ 
no mistas , que ·nãq elevão a mais ·de seis por cento o augmento 
annual dos productos , por maior que seja o crescimento da 
fortuna dos cidadãos : notai bem J Senhores ~ que eu tomo 
por termo de comparação um rendimento já avultado; e assim 
J'econbecereis ,. que só a esforços ~xtraordinarios ·, .ao mais de-
cidido ·zelo pelo serviço, podem ser devidos result~dos que em 
outros tempos, dadas iguacs çircunstancias., jámais apparecêrão. 
A diyida ílC:tiva ,produzio·asomma ders.65:478~~11, sem duvi-
da inferior á orçada,.mas em ·realidade muito satisfactorin;. pol'quc, 
como ha pouco disse , nos orçamentos anteriores ~ sendo o des-
te e:<ercicio o ultimo delles, entravão som mas jú arrecndad.1s, e 
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nesta importancia quosi nada ügura dcHus , por se bavel' le~ 
vado ao exercício proprio a p1u·te que só faltava recolher c cal'l'c~ 
ga1·, quando e;(piro~ o prazo das cobranças: é esta uma das mnio~ 
rcs vantagens do novo systema de cscripturação e contabilidade ~ 
n realidnde apparcce com· a chamada das verbas, quer de. recci~ 
tu, quer de despeza·, para ns contas respectivas; e o.Legislador 
uão .tem muito que meditar para dirigir-se com segurança. Eu 
vos envio J Senborcs , soqre o mais que. poderia dizer , para 
as Tabcllas ns. 1~ , 13 : c 14 .. A Despeza paga dentro dt;> exer-
ci cio dá asomma de· rs.' 4.06:6!3:559: a que ficou. por pagar, não 
pt·ocurnda durante ctle , chega apenas.a rs. 3:384tiD598 : total 
de nmbos , rs .. 409:998:ti)157 : differença em favo~ da fixada , 
rs. 39:~57;w104-,. postós de .. parte os. movim.entos .de .. fundos. 
Com q~nnlo , fQ~sc. menor ~ . dcspeza em. relação. ao total 
fixado , algumas. v~rbas.fo.rüo UJ9 pouco excedidas., como sejão 
as das despczas ~m o .Jardim]_lotanico~ e Prez~s pobres, por en-
tender. um de ~cus anteêéssor~s ~· ·q~~ a bem da iridustria c do 
serviço publico devia qr~cnar por ciJa~. mai~ ~,lguns .pagam.en.tos : 
u Jloquena somma) não procurada em tempo ·t·foi já. satisfeita 
pelo ·seguinte exercicio. A Despeta. com o pagamento de · exer-
cicios findo~ foi de rs. 53:386:679, quanlia inferior á cobrança 
ela dhída activa ~ qu·e. es.tá applicad~ á sua solução. Deduzidas 
estas despczas da importancia liq:u.ida arrecadada , teremos . de 
saldo rs 87 :536?tb554 , ,q,ue. forão despendid?s em~ pagame!1- . 
to de. emprcstimo ao cofre de .deposit~s. A ·ex.actidão do exposto 
melhor se C\'idcncia pélás Tabellas n. os 15 .e 16. . . 

Os Impostos com appHcaçâo especial rerid~rão rs 150:102.:969, 
inclusive uma· p~quena ·parte de Divida· activa: . a cobrança 
do direito sob1·~ bestas · novas decresceo. consideravelrncnle • 
pela: rasão prova,·el dê cxi~tircm muitas. na Província, im,. 
portadas nó exercido anterior., elir que· o rendimento cxce-
dco quasi no duplo ao orçado : não obst~mt~ esta circunstancia 
imprevista, o totul da renda applicada foi .sup~rior á. avalia-
da em rs. 9:102~969 ( Tabclla n.o 17) pel,o augmento .. obtido 
quanto ás taxas itinerari~s. A desp~za1 Tabella. n.0 .18) mon-
tou a rs. 91:731:750; passândo-se para a Cahm rs. 56:184:í.09 
para serem tambem applicados ao pªgari;len~o do émprcstimo 
contrahido com I)epositos, antiga dividà passiva , que fluctuou . 
sempre na .importancia de centenas de cpntos sob o. titulo-
movimento ue fundos ; mas que no fiin deste exercício ficou 
toda amortisada. . . . 

A diviua uctiYa , -verificada até o firn do c.x~rcicio , impor-
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:ta em rs. 220:439~886 (Quadro n.C' 19) ; c delta St! repu-
tão cobravcis rs. 176:~44:271: todos os seus ti tu los estão em po-
de~· dos exactores parn promoverem a cobrança, exceptuados aquet-
les pelos quaes move-se exeeução no juizo dós Feitos da Fazenda. 

A divida passiva liquidada , na importancia de réis 
5:849:tD569 (Tabella n. o 20) está hoje toda paga ; mas deve con-
tar-se que não pequena parte apparecerá ainda, por que muitos 
credores ha que deixão de .procurar o qoc· lhei pertence por moti-
,·osalheios de sua vontade, apesar dos annuncios ~que u Mcza 
das Rendas manda publicar repelidas vezes, quando se aproxima o 
termo dos pagamentos por conta de cada um Exercicio. Além das 
quantias pagas, s6 se liquidou mais a pequena parcella .de réis 
1 94w700, para a qual não havia mais quota; c não sendo de urgen-
cia o seu pagamento, entendeo o Governo que· devia enviar-vos os 
documentos processados, para>que incluiais sua importancia 
em nOYO credito: VÓS pois QS encontrareii na COlle<:çào, que 
ora vos apresento.· Cabe aqui l~mbrar-vos , que muito con-
vém , que fixeis em Lei o prazo da p'rescripção das dividas 
provinciaes, quando não procuradas: julgo essa medida da maior 
conveniencia ; c n occz12:iüo é opportuna , por que todos os credo-
res, que tem sollicitado o que se lhes devia • havendo credito 
para isso , tem sido pagos : a par dessa providencia , podm·eis re-
solver mais, que a TabeUa das Dcspezas ~nsignadas nas diversas 
Leis de orç_al!l~ntos, junta em n.0 21 , ·fique limitada aos Exer~ 
ciçios_, c~jas_ dividas 'não estiverem prescriptas. 

. ' ' 

Exercício de 1847 a 1848. 

A parte carregada por conta deste Exercício nos primeiros 
doze mczes do seu curso~ monta, quanto á renda ordinaria, a l'éis 
259:891;ft:652 : pouco faltou para igualar desde já ao orçado , 
~endo de notar-se quç , a respeito de muitos 'impostos , estão já 
excedidas suas avaliações. A Despeza paga importa em réis 
31 5:949rtJ)423, superior á Receita; c para que podessem ser sa~ 
tisfeitos todos os credores sem a .menor delonga r ordenou o Go-
verno um no\'o emprestimo com o Cofre de Depositas, que será 
indcmnisado impreterivelmente nntes de fechadas ns contas do 
Exe;-cicio, c á proporção que se forem recolhendo os fundos co-
brados, c adiantando as liquidações. 

A Renda com applicação especial carregada já, sobe á réis 
i59:761~12G: está excedida a avaliação em rs. 14:761~126; 
por este motivo tem sido feitos com a maior pontualidade os pa-
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gamentos tamhem por este co[re; e a ?.reza dus Rendas, a pro- 11 

Yeitando~se do ensejo, consegui o já , e pela primeira vez , nego~ 
dar com lucro para a Fazenda Provincial o saque contra a Praça 
do Rio de Janeiro para pagamento do juro e amortização do Em-
prestimo, carrcganâo em rc<:eita extraordinn:ria a somma de réis 
509~620, obtida por alguma anticipação com que o saque se 
fez. Sendo provisoria -esta Conta , nada mai§ direi sob~e ella , 
chamando apenas Yossa atlenção para o :Balanço n.. 0 22 , e Ta-
hellas n. os 23 e 247 que sufficientemente a explicão. 

' BiUtetes de Credit,Q. 

Effcetivamente, foi pago todo o restante da divida pas-
siva, representa~a por B~_lhetes de Credit(), como esperava o 
Governo e annunciou-vos no .começo da sessão passada : montava 
ellaa rs. 114:66.í:611 quando tomou conta da Administração das 
Rendas Provinciaes.o aotual lnspector, ~ paga-va-se--o-· premio de 
doze por.cento ao. ann~, sobre essa qua~tia, na importancia de 
rs. 13:759:7.53: está, pois, aPr~vincia livre demais estesorvedou. 
ro de suas rendas. 

Estado actual dcs Cofres. 

Em 24 do mez pro:dmo fiodo.existiãoll1)s cofres da ~Ieza das 
Rendas, conforme o Balancetedtesse dia rs. i18:135:861 em di-
versai especíes de moéda, e rs. 1:535W)4-'i-5 em ~etras. . 

Cabe aqui formar um'. breve parallclo das circrtn~tan
cias,em que achasteis as finanças da Pro1incia em 1846 eom 
aquellas em que as achaes actualmente: então, ~onforme a Tabel-
la n. a S. que vos foi apresentada, deYia a l.>rovincia de serviços 
prestados até lunho9e 1845, rs. 596:191:896= esta divida. como 
mais antif,-a, era paga com preferencia; e por isse mui rasoavel-
mente se póde calcular que da mais moderna, que ·não entrou 
n 'esta eonta, existia por se pagar ao me.nos a som ma de c:em con· 
tos de réis : tinbamos pois· uma di'fida de rs. 696:191~896. 
Hoje toda ella está paga, e temos em cofre rs~.118:135;,t,D861: em 
pouco mais·de dous annos apresenta a RepàrtJção J?ro\rincial um 
melhoramento de rs. 815:863:202, ou mais de dons milhões de 
cruzados! 

Orçamento da Beceita e Despeza. 

A "Receita ordinaria da Provinda é orÇada em rs. 313.960~ 
Eliminou-se a importancia de rs.103:200:til das Taxas propor-

/ 
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• cionacs de Bilrrcil'as t c 4.0 rs. em medida de agu:11·dcntc, que no 
orçnmento nntcl'ior figt~ravüo, sendo ultimamente supprimidas, 
c parte dos direitos pela concessão de finnçns e cnuções fiuojusso-
l'ias, que não tem .produzido som ma igual á or~nda. AlgnmM ''cr-
has porém, em que se obteve mnisvnntajosa nrrc.cadação no cxcr-
dcio de 1846 a 1847, forão avaliadas com augmcnto, nn impor-
tancia total de rs. 44:220;rp : não forão elevadas a um valor igual 
ao que se arrecadou 1 por não ser provavel qu~ continuem a pro .. 
duzir tanto! do Imposto sobre as Hc1·anças e legados, havi~o mui-
tas sommas a cobrar, que em grando.pnrtc tom sido rccebidlls, o 
por isto é de ~rer que a tlrrc.-cadação de 18-'í-9 a 1850 seja menor 
que íl dos annos precedentes: o mesmo se póde dizc1· sobro o im-
posto de 5 por cento do valor·dos contractosde cscl'avos, e outros. 
O Imposto sobre os generos de exportação necessariamente comc.-
çará a decrescer desde já, e muito deveremos sati~fnzer"nos se fór 
cobrada quantia igual á dos ullimos orcamcntos: a crise com-
mercial, por quepassou ha pouco a Inglaterra, e os ultimas acon-
1ecimentos da Europa, hão de produzir seus cffeitos inevilavcis, 
sendo certo que alguma pm·alisação soffrcm já no mercad'o da Córte 
os generos d'esta .. Provincia. O Imposto sobre os Engenhos pro" 
duzio no exercício de 1'846 a 18!~7 cerca de oito contos de róis 
mais que no precedente~ desprezado o que ficou por cobrar de am· 
hos os exercícios : foi p.or isto elevada sua avaliação a mais cinco 
contos de réis:. talvez csse.augmento fosse devido em parte á dis-
posição da Lei n.r> 3,06, que impoz cinco mil réis sobre os peque-
nos Engenhos, á que chamou ~ngenhocas, havendo entretanto 
muita diversidade no tamanho d'elles. convirá a meu vêr mais nl-
guma precizão nos termos da Lei~ temos pequenos Engenhos mo-
vidos por animaes, em que sa fub1·ica alternadamente ossucar e 
rapaduras: temos çmtros, lambem pequenos, e movidos por nni-
rnaes, com a differença porim de terem il coberta sobre a mesma 
armação ,. nos quaes se fabricão sómente rapaduras; e finalmente 
ouh·os ainda menores, mo-vidos por braços humanos, em que se 
fabricão rapaduras. Os primeiros e segundos, á vista das expres-
sões da Lei, parecem sub jeitos ao pagamento de dez mil rs., por-
que ambos são mm·idos por . animacs, c em nmhos se fabrica 
aquelle genero: os terceit·cs são nccessarinmentc os onerados com 
cinco mil réis, pois nem a Lei tratou mais deanimacs como áeer- · 
cu dos outros: porém questões· tem apparccido sustentando-se, que 
os segundos são os obrigados aos cinco mil réis, nada pagando <Js 
terceiros. Con'\'ém que delibereis a respeito por maneira que nf.o 
reste duvida. 
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A bon arrecada~ão do seBo das Hcl'anças e legados depende 

ain~a de U!Da medida legislativa~ um cabeça de cazal fica mui-
tas vezes herdeiro da terça: está obrigado ao Imposto; mas, para 
o n~o pagar' a renuncia em. favor de seus filhos: parece que () 
direito da Fazenda não deva ficar prejudicado p{)r essa renuncia, 
c que a cobrança deve ter lugar ape.aar 'd'ella: se pensardes tam .. 
bem assim, tornareis a deliberação que convém. 

A Dcspeza da Província é orçada em 423.:665W'813 rs. , 
comparada com a Receita, rezulta um deficitde f09:705W)8t3 rs., 
que deve ser supprido com as sobras da Renda com applicação es· 
pecia!. . . 

Esta renda deverá produ~ir a som ma de rs. 227 :OOOwOOO, 
em que está orçada ; e sendo a despeza na ·ímportancia de 
rs. 117 :220~000, a pparccerá sobra necessariamente para aqueJJe 
lim. As taxas itinerarias, lançadas sobre os animaes que transi-
tão pelas estra~as de. COIJlmunicação desta com outras Provin-
cias pelo art.· 4.0 d~. V~i· n: o 329. tem ~i~o cobradas reg~:~Jar
mcnt~ : o Governo designou os- geueros de primeira necessidade 
de que trata a 4.a ex~cpção da Lei~ pela ·Portaria de 9 de Junho 
de 18!!-7, que vos ~erá apresentada: na cohran·ça destas ta-
xás algum queixume tem apparecido, por pezar algumas vezes a 
de rs. 3w920 sobre animaes que cm~d~zem generos de valor baixo, 
niio incluidos nis exi::epÇões, como sejão os que conduzem cal de 
marisco_ da Pro\'incin do Ri~ de .Janeiro, para cst_a_, e outros; 
c tambem por ellas pezarem sobre diversas ~strndas '·que não es--
tão ainda feitas regularmente. Sendo certo que nenbunià impo· 
si cão nova é paga sem reluctancia 7 • rereis não obstante se algu-
ma modificação ~ possivel. · 

Empr.estimo. 

Tem-se enviado regularmente para ·o Banco Commer.-
cial as som mas precizqs para . a amortização e. pagamento do 
juro do Emprestimb. Mineiro:. ~em e~~retanto havido difficul~ 
dade na ~ompra de A.poli<:es para~ amortisação, por não as haver 
á venda. A. ultima compra feita foi ao preço de83: já estiverão 
a 89, como se vê dos jornnes; ~ rivaliziio hoje em :valor com as 
Apolices geraes. l\fuito convém que se procure neutrali2ar .a des-
pcza corp este cmpraslimo na parte possível : e o meio mais con .. 
veniente parece ser empr.egar-sc nellas., 9u .em Apol~ces geraes, 
prefel'idas as que forem mais .com modas em preÇo ,. toda a sobra 
da cobrança. da DiYida; depois de pa~a a passiva que appa-. 
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recer, c 'lambem as sobras dos Rendas eom npplicação especial. 
Peço-vos, pois, Snrs., que authoriseis o Governo pat·a tat fim. 

Jlacebeàorias. 

Nenhuma circumstancia notavel tem occorrido sobre cstns 
repartições • que me pareça necessario communiC?r-vos ; os Em-
pregados· dellas tem ~ontinuado a proceder com honra 9 activida-
de em sua quasi totalidade , alguns entretanto são muito mal 
pagos do serviço qu~ prestão. Em· virtude da.Lei n.l} 306 art. 
18 forão gratificados no proximo findo exercicio com 1 00~ réis 
cada um dos Administradores das Recebedor ias uo Parah! buna , 
1\:lar de Hespanha, Sapucaia, Ponte Alta, c Rio Pardo, e com 
50W; réis o de Itajubá. O da primeira nrrccada anuuatmente de 
fOO a 110. contos d~ réis, e os manda para os cofres com a maior 
pontualidade possivel ; merece, na opinião do Governo, um or .. 
dcnado fixo de 1:009w000: os outros são"tamhem bons empre .. 
gados, e tem direito a esse augmento, que l~es foi abonado co-
mo gratiücaçãCJ A Recebedoria do Mar de Hespanha necessita 
de Escrivão, que deverá .ter 350~00{) réis de ordenado ;, mui lo 
tem crescido nella o trabalho de e1pediente com o melhoramento 
da arrecada~o , e lp:tas itinerarias. .. . 

São estás as informações., Srs. , que me aecorre prestar-vos 
sobre a A~~iQi~traçâo da ft\z.enda Provincial , estando prompto 

'<l)nioistra·f~vos driti:ihte' ós .vossos trabalhos quaesquer outras que 
eiigirdés f e· deixo·sobrc a meza a Collecção de todos os Bolanços. 
tabellas; e orçamentos, assim como as Contas das despezas com 
~Estrada do Parahybuna durante os Exercieios de 1845 a 18!1-7; 
a do ~pagamen~o do juro e ~ortização do Empt·estimo Provin-
cial ;:o Quad~o .d.a ,transft-.réncia das Apolices, e o Mappa dos Ge-
neros eiportudos de 1846 a 1847. 

~hezo'W'ru."ia da Fazenda . 
.. 

Bem que nada tenhaes especialmente que cJeliberar sobre os 
negocios d'esta.:Jlepartição 7 parecc<>:-mc que estimaricis ouvir al-
guma noticiat ainda que brew-, de suas circunstancia.s . ."Recehem 
seus t_rabalhos o impulso1 filho do zelo c actividadc, q·ue tem ca" 
:racter1sado os principaes Empregadost que a tem dirigido ullima-
m~n~e. As. ~~ntas dos. exactores.tem merecido particular cuidado, 

· exastmdoapenas 1·7 por se tomarem, sendo6 de exercicios anterio-
res ao de 1845 a 18.í6; d'este exercicio 31 e do de 184·6 a 18~-7, 
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8,,a mnior parto d'~Has p~r _falta de esclarecimentos dos respe-
ctivos Collectores. No exercJCJO de 1846 n .18~·7 houv~ na mcsmn. 
a arrecadação e despezn seguinte: · 

Receita .••..•••• · .••••••.•••.•.•••.. , • • 422:328~023 
1\Iovimento de fungos.. .. • . • . .. • • • . • . • • . . . • 222·019ib458 

· 6U:347~1iS1 
Despeza........ ... . . . • . . . 329:305~181 
Movimento de fundos...... 221;951w~10 

---- 551:256~691 

Saldo 93:090~790 
--~-_... 

Do exercido de 1847 a 1848, não encerrado aind~J cxistião 
em cofre no ultimo de Junho 65:493~989 rs.·, e n·as Collectorins 
65:703~000 que sé conhece pelos Bàlaocetes .existentes, faltan .. 
do aind~ os de algnmás Collectorias ~e Abril. a Junho ultimes. 

Vathequeze e :civilis~ção dos .:O:udios. 

Alguma.cousa se tem actualmente eo.nseguido á este respei .. 
to ~ ~ além das informações dadas por meu An:te~ssor no Rola~· 
to rio· , com que deixoú a Presid~IWÍ$1 ; ... Qab.e-me · di;zer-vos q uc 
por Officio do Director dos Indios da' Coifiárea dQ Geq'HJtip~o
nha, datado do ·Lo de Julho .P·P· ~ui informado de qúe os'lndios 
Nacknnucks se achão quasi todos reunidos no Quartel de Santn 
Cruz do Mueury , onde elle os perteride aldear , faltando a tro-
pa indomita do afamado CapitãQ~Bacue , a .qual o mesmo Dirc-
ctor procura alliciar por meios paé'i'ficos ·, e 'hldear na ~arra do 
Rio Todos. os Santos. Para ~nseguir estes fins pedio·me ellc 
que o auxiliasse Já com um conto de réis pelo menos ; mas 
sendo pequena a quota marcada pelo Governo Imperial para 

· a cathequeze , apenas mandei dar ao referido Directot:' a quantia 
de quinhentos mil réis. · · . · 

Existem muitas hordas de Selvagens· na regiãoqueficacntre 
os Rios Doce7 e l'tfucurl·, e para chamal...os ao gremio da Sociedade 
tem o Goveroojulgadoconvenienteestabelecerum Quartel ao Nor-
te do Rio Doce defronte da Freguezia_do Cuiathé n<dugar quo 
se julgar mais appropriudo. Para levar á effeito este plano se 
tem pedido para a Côrte· alguns Missionarios Capuchinhos , que . 6 . 
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levados ó aquellcs lugares se incumbão de dar instrucção religio-
sa aos infelizes Indios , e do ·chama.t .. os nssim ás doçuras d.a 
''ida Social. Se for conseguido este fim t facilita .. se tam-
bem a navegaçao de dous rios importantes (Rio Doce 1 e 11uc:u-
ry) cujas margens são .povoadas. pelo(Selvagens '·· q~e ~ausão 
sempre os maiores receios por terem sido até· aqui indomaveis. 

Depois da. minha osto:da na Presidencia já vierão. a esta 
Capital algunc; .Indios do Sql do Rio Doce , aos quáes mandei 
distribuir roupas~ ~erramentas ' e outros brindes : . mostrarão-
se satisfeitos , e um Chefe , que trazião , prometteu voltar ás 
mattas, é reduzir muitos de saus compatriotas a deixar a vida 
errante e aldenremwse. 

Secretaria do Governo. 
Refir~me no que no Relatorio que vos apresente , disse 

sobre esta. Repartição o meu digno Antecessor o Exm. Sr. 
José Pedro Dias de Carvalho , tendo só a aecrescentar que foi 
rrovido. o iugur de Arnanuense , que entãll estava por prover-se. 
Os Empregados em geral cumprem com zelo seus deveres , sen ... 
do por isso dignos do elogios. Em consequencia de . ter falleddo 
o Officiall\iaior da Sccretaria·d'esta Assembléa, nomeei para in-
tednamente tDmar ·conta da mesma Secretaria ao 1.0 Official 
da do GoYerno Joaquim·. 1\Iarianno Augusto Menezes ; · ten-
do a pedir-vos que sem demora providencieis sobre a falta. oc .. 
corrida, á fJm ae ·que o dito 1. {J Official r<werta á sua Repartição, 
onde são iridispensaveis os seus serviços. 

Deixei de tractar em primeiro lugar; como devia, da Au..: 
gusta F<1.milia Imperial do Brasil , por que estando S. M.. A 
lmpm·atrtz de. espera.n~.as , eu contava .ainda na abertura dos 
vossos trabalhos ter a fortuna de dar.:.vos alguma boa noti .. 
cia ~ este respei~o. Felizmente n~o tpe enganei ,. e me cabe a 
g!o~~~ de annunctar-vos ~ q?:c o Corrmo ~ltimo trouxe a grata 
nohcm de que n 19 de Julho p. p. pelas oito horas do dia veio 
t1 lu:r. ~om a maior feli.cidade o Serenissirno Principe Imperial 
Hcrtl~1ro do Coróa do Brasil , o qual se acba no estado da mais 
~erfer!a. saude .. Com o nascimento d'este Principe , e com 0 da 
Ser·emsstma Prmceza a Sr.a D. ·Leopoidina • que teve lugar a 
13 de Julho de 1.84.7 , parece que a Divipa Providencia quiz 
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compensar a SS. MM. U. , e a n6s da faHa ~ê sofrremos eom · 
a morte prematur~. do Principa Imperial o Sr. D, Affonso , 
a qual teve lugar no dia. 11. de Junho do anno passado. 

·Nada mais aceresccntarei a esta exposição senão que me. 
açhárcis sempre prompto para 'fOS coadju1ar com tudo que esti-
ver da minha pal\'te para o bom andamento de '\'ossos importan .. 
tes trabalhos. 

Patacio do Governo da Provincia de Minas Geraes no Ouro 
Preto em 2 de Agosto de 1848. · 

O Presidente da ·Província. 

Bernardino· J O$é de Queiroga. 
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